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Productinformatie

Trapezoidal

Introductie
Het 1 meter brede Trapezoidal sandwichpaneel (KS1000 RW) is toe te passen voor dak en gevel en voorzien van 3 kronen. Dit paneel kan met
een dakhelling vanaf 4° worden toegepast en op de gevel zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. Het 2 meter brede Trapezoidal
sandwichpaneel (KS2000 RW) heeft 50% minder langsnaden waardoor een zeer hoogwaardige isolerende gebouwschil wordt vervaardigd.
Met dit paneel kan tot 40 m² dakoppervlakte per kraanbeweging worden gemonteerd. Kortom dit maakt een bijzonder snelle montage op de
bouwplaats mogelijk.

Kenmerken

FOODsafe of AQUAsafe coating.

n Beschikbare breedte 1.000 mm en 2.000 mm.

n De binnenzijde kan op verzoek worden uitgevoerd met een

n Maximale paneellengte 29.300 mm en 20.300 mm.

geëmbosseerde witte aluminiumfolie.

n Variabele schone eindoverlap van 20 mm tot 300 mm.

n Detailleringen beschikbaar voor een binnenklimaat met

n Fabrieksmatig aangebrachte weersbestendige afdichting in de

verhoogde luchtvochtigheid, luchtdichtheid en hygiënische eisen.

langsoverlap bij paneellengten tot 17.500 mm.
n Linkse en rechtse uitvoering van panelen, waardoor ze altijd
tegen de heersende windrichting ingelegd kunnen worden.
n Binnenzijde standaard voorzien van een Bright White Polyester
coating en kan optioneel worden uitgevoerd met een FARMsafe,

n Breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zoals

lichtdoorlatende platen, geïsoleerde goten en afwerkprofielen.
n Door geaccrediteerde Europese brandlaboratoria, FM Global en

BRE (LPCB) beoordeeld op brandgedrag en brandwerendheid.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte

40

50

60

70

80

100

115

120

137

150

Rc-waarde (m K/W)

1,75

2,27

2,77

3,28

3,68

4,59

5,39

5,71

6,50

6,97

R-waarde (m K/W)

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00

5,75

6,00

6,85

7,50

0,52

0,41

0,34

0,29

0,26

0,21

0,18

0,17

0,15

0,14

9,20

9,60

10,00

10,40

10,80

11,60

12,20

12,40

13,00

13,60

6,20

6,60

7,00

7,40

7,80

8,60

9,20

9,40

10,10

10,60

2

2

U-waarde (W/m²K)
Gewicht staal (kg/m )
2

Gewicht alum-folie (kg/m )
2
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Five
Crown

Productinformatie

Introductie
Het Five Crown sandwichpaneel (KS1000 FC) is voor dak en gevel toepasbaar en wordt zichtbaar bevestigd. Dit paneel, voorzien van 5 kronen,
kan op het dak met een dakhelling vanaf 4° worden gemonteerd. Op de gevel kan het paneel zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. Dit Five Crown paneel is een prima economische en duurzame oplossing voor nieuwbouw en renovatiedoeleinden.

Kenmerken

n De binnenzijde kan op verzoek worden uitgevoerd met een

n Beschikbare breedte 1.000 mm.

geëmbosseerde witte aluminiumfolie.

n Maximale paneellengte 29.300 mm.

n Breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zoals polyester

n Variabele schone eindoverlap van 25 mm tot 175 mm.

lichtplaten, geïsoleerde goten en afwerkprofielen.

n Linkse en rechtse uitvoering van panelen, waardoor ze altijd

n Door geaccrediteerde Europese brandlaboratoria en BRE (LPCB)

tegen de heersende windrichting ingelegd kunnen worden.

beoordeeld op brandgedrag.

n Binnenzijde standaard voorzien van een Bright White Polyester

coating en kan optioneel worden uitgevoerd met een FARMsafe,
FOODsafe of AQUAsafe coating.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte

34

40

46

50

60

68

80

100

120

Rc-waarde (m K/W)

1,75

2,05

2,39

2,61

3,06

3,53

4,18

5,09

6,00

R-waarde (m K/W)

1,70

2,00

2,30

2,50

3,00

3,40

4,00

5,00

6,00

0,52

0,45

0,39

0,36

0,31

0,27

0,23

0,19

0,16

Gewicht staal (kg/m )

9,60

9,80

10,00

10,20

10,60

10,90

11,40

12,20

13,00

Gewicht alum-folie (kg/m²)

8,60

8,90

9,10

9,70

10,00

10,10

10,50

11,30

12,10

2

2

U-waarde (W/m²K)
2
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Roof
Tile

Productinformatie

Introductie
Het Roof Tile sandwichpaneel (KS1000 RT) is op alle soorten daken toe te passen waarbij de esthetische uitstraling van dakpannen wordt verkozen. Door de ‘matte’ polyurethaan coating is dit stalen dakpanpaneel nauwelijks van een traditioneel pannendak te onderscheiden. Het kan
worden toegepast met een dakhelling vanaf 12° en wordt zichtbaar bevestigd. Dit dakpanpaneel biedt in vele segmenten van de bouwsector
een hoogwaardige oplossing; onder andere voor maneges, zwembaden, clubhuizen, vakantieparken en (semi-permanente) woningen.

Kenmerken

n Binnenzijde kan optioneel worden uitgevoerd met een

n Beschikbare breedte 1.000 mm.

FARMsafe, FOODsafe of AQUAsafe coating.

n Maximale paneellengte 15.750 mm.

n Breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zoals

n Standaard voorzien van een 160 mm schone eindoverlap.

geïsoleerde goten en afwerkprofielen.

n Binnenzijde standaard voorzien van een Bright White Polyester

n Door Exova Warringtonfire en BRE (LPCB) beoordeeld op

geëmbosseerde staalplaat.

brandgedrag.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte

45

60

80

100

Rc-waarde (m K/W)

2,08

2,89

3,86

4,86

R-waarde (m K/W)

2,25

3,00

4,00

5,00

0,45

0,33

0,25

0,20

10,70

11,30

12,20

13,10

2

2

U-waarde (W/m²K)
Gewicht staal (kg/m )
2
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Sinusoidal
Roof Wall

Productinformatie

Introductie
Het innovatieve Sinusoidal Roof Wall sandwichpaneel (KS1000 SRW) wordt als dak- en geveltoepassing zichtbaar bevestigd, waarmee een
economisch efficiënt en esthetisch fraai eindresultaat wordt behaald. Door de ‘matte’ polyurethaan coating en de sinusvormige bovenzijde
beantwoordt dit paneel aan het uiterlijk van een traditioneel golf(platen)dak. Het is voorzien van zes golven en kan als daktoepassing met een
dakhelling vanaf 4° worden bevestigd. Als geveltoepassing is het paneel zowel verticaal als horizontaal te monteren.

Kenmerken

n Binnenzijde standaard voorzien van een Bright White Polyester

n Beschikbare breedte 1.000 mm.

coating en kan optioneel worden uitgevoerd met een FARMsafe,
FOODsafe of AQUAsafe coating.
n De binnenzijde kan op verzoek worden uitgevoerd met een
geëmbosseerde witte aluminiumfolie.
n Breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zoals polyester
lichtdoorlatende platen, geïsoleerde goten en afwerkprofielen.

n Maximale paneellengte 17.800 mm.
n Variabele schone eindoverlap van 10 mm tot 300 mm.
n Fabrieksmatig aangebrachte weersbestendige afdichting in de

langsoverlap bij paneellengten tot 17.500 mm.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte

40

60

80

Rc-waarde (m K/W)

2,27

3,28

4,18

R-waarde (m K/W)

2,00

3,00

4,00

0,41

0,29

0,23

10,30

11,30

12,00

2

2

U-waarde (W/m K)
2

Gewicht staal (kg/m )
2
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Polycarb
Rooflight

Productinformatie

Introductie
Het Polycarb Rooflight paneel (KS1000 Polycarb) zorgt voor een natuurlijke lichtinval in gebouwen. De panelen zijn UV-bestendig en hebben
een uitstekende lichttransmissie. De thermische prestatie is superieur aan andere lichtdoorlatende daksystemen. Polycarb Rooflight is speciaal
ontwikkeld voor hellende daken die worden voorzien van het Trapezoidal dakpaneel (KS1000 RW en KS2000 RW).

Kenmerken

n Lichtdoorlatendheid EN 410: clear 63%.

n Beschikbare breedte 1.000 mm.

n Dit lichtpaneel is geschikt voor het toepassen in vrijwel alle

n Maximale paneellengte 6.300 mm.

stallen.

n Standaad voorzien van een 150 mm schone eindoverlap.

n Voor toetsing toepassingsgebied neem contact op met de

n Linkse en rechtse uitvoering van panelen, waardoor ze altijd

afdeling envirocare Technical Services.

tegen de heersende windrichting ingelegd kunnen worden.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte

20

U-waarde (W/m²·K)

1,64

Gewicht (kg/m )

3,30

2
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GRP
Rooflight

Productinformatie

Introductie
Het GRP Rooflight paneel (KS1000 GRP) is ook een lichtdoorlatend paneel en gemaakt van, met glasvezels versterkt, polyester. Het paneel is
UV-bestendig met een uitstekende lichttransmissie en heeft een natuurlijke uitstraling door de blauw toegevoegde kleur. De unieke en gepatenteerde constructie van de onderplaat biedt een ongekende stabiliteit, zonder dat het ten koste gaat van de flexibiliteit van dit lichtdoorlatende
daksysteem. GRP Rooflight is geschikt voor hellende daken die worden voorzien van het Trapezoidal- (KS1000 RW en KS2000 RW), Five
Crown- (KS1000 FC) of Sinusoidal Roof Wall (KS1000 SRW) dakpaneel. Door de hoge mate van chemische bestendigheid kan dit paneel worden toegepast in ammoniakrijke omstandigheden.

Kenmerken

n Linkse en rechtse uitvoering van panelen, waardoor ze altijd

n Beschikbare breedte 1.000 mm.

tegen de heersende windrichting ingelegd kunnen worden.

n Maximale paneellengte 8.500 mm.

n Lichtdoorlatendheid: circa 68%.

n Standaard voorzien van een 150 mm schone eindoverlap.

n De profilering van het GRP Rooflight paneel wordt afgestemd

n In verschillende dikten beschikbaar.

op het toegepaste dakpaneel.

Neem contact op met de afdeling envirocare Technical Services
voor technische productdetails.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte

40*

U-waarde (W/m²K)

2,70

Gewicht (Kg/m )

4,50

2

* Neem voor alle beschikbare dikten contact op met
de afdeling envirocare Technical Services.
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Geïsoleerd
Gootsysteem

Productinformatie

Introductie
Kingspan produceert een brede range aan standaard en custom-made accessoires. Eén daarvan is het geïsoleerde gootsysteem voorzien
van een membraanlaag. Dit geïsoleerde gootsysteem is in verschillende lengten beschikbaar en lichtgewicht, waardoor het snel op locatie is te
installeren. Deze prefab gootsystemen zijn voorzien van een brandveilige PIR hardschuim isolatiekern, zodat de thermische prestatie aansluit op
de isolatiewaarde van het geïsoleerde daksysteem. De goten worden fabrieksmatig voorzien van een membraanlaag.

Kenmerken
n Beschikbare lengten van 1.000 mm tot 8.000 mm.
n Standaard externe plaatdikte 0,8 mm.
n Standaard interne bladdikte 0,5 mm.
n Membraanlaag: dikte 1,5 mm.

Neem contact op met de afdeling envirocare Technical Services
voor technische productdetails.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte (mm)
U-waarde (W/m²K)
Gewicht (Kg/m2)

30

40

50

60

70

80

87

100

0,80

0,53

0,43

0,37

0,32

0,28

0,27

0,20

11,40

11,80

12,20

12,60

12,90

3,30

13,60

14,20

10

Roof Mounted
PV System

Productinformatie

Introductie
Kingspan Roof Mounted PV System is een veelzijdig fotovoltaïsch zonne-energie systeem dat hernieuwbare energie genereert. Het maakt niet
uit of het hierbij nieuwbouw of renovatie betreft. De PV-module kan worden bevestigd op het Kingspan Trapezoidal dakpaneel (KS1000 RW en
KS2000 RW). De veelzijdigheid van dit systeem laat het toe om met polykristallijne zonnepanelen of flexibele dunne-film membranen te werken.
Of de investering daadwerkelijk lonend is wordt bepaald door vele factoren en omstandigheden. De ambitie is om geïntegreerde (dak)oplossingen met PV-technologie op grote schaal mogelijk te maken.

Kenmerken

n Streven naar zo laag mogelijke systeemkosten en kostenreductie

n envirocare Technical Services berekent per project specifiek

van het component arbeidsuren.

hoeveel zonnestroom kan worden opgewekt en welke
investering hiervoor nodig is.
n De afdeling Research & Development werkt samen met
gerenommeerde fabrikanten van hoog-rendement zonnecellen.

11

AWP
Louvre

Productinformatie

Introductie
Het AWP Louvre sandwichpaneel (KS1000 LV) is een fraaie en opmerkelijke profilering binnen het assortiment Architectonische Gevelpanelen.
Dit gevelpaneel heeft het uiterlijk van rabatdelen die overlappend zijn geplaatst, waardoor het gebouw een modern doch ambachtelijk aanzicht
krijgt. De buitenzijde van dit gevelpaneel kan worden voorzien van een duurzame Kingspan XL Forté (plastisol) coating of een hoogwaardige
Kingspan Spectrum (polyurethaan) coating die in vele kleuren beschikbaar zijn. Het paneel wordt blind bevestigd en is zowel verticaal als horizontaal te monteren.

Kenmerken

n Breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zoals

n Beschikbare breedte 1.000 mm.

geïsoleerde goten en afwerkprofielen, welke esthetisch
verantwoord zijn.
n Eenvoudige integratie van deuren, ramen, beglazing, louvres en
traditionele bouwmaterialen.
n Door FM Global en BRE (LPCB) beoordeeld op brandgedrag.
n Voor een compleet overzicht van het assortiment Architectonische Gevelpanelen zie www.kingspanpanels.nl.

n Maximale paneellengte 17.000 mm.
n Ook verkrijgbaar als geïsoleerd gevelpaneel waarmee een

grotere overspanning mogelijk is.
n Binnenzijde standaard voorzien van een Bright White Polyester

coating en kan optioneel worden uitgevoerd met een FARMsafe,
FOODsafe of AQUAsafe coating.

Thermische prestaties & Gewicht
Dikte

45

60

70

80

100

120

140

Rc-waarde (m K/W)

2,05

2,77

3,28

3,83

4,83

6,08

6,97

R-waarde (m K/W)

2,25

3,00

3,50

4,00

5,00

6,00

7,00

U-waarde (W/m²K)

0,45

0,34

0,29

0,25

0,20

0,16

0,14

12,70

13,00

13,40

13,80

14,60

15,40

16,20

2

2

Gewicht staal (kg/m²)
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Multibeam &
Eaves Beam

Productinformatie

Introductie
Multibeam is een stalen sigma-profiel dakgording dat is ontworpen voor gebouwen met spantafstanden tot en met 12 meter en als daktoepassing te gebruiken met een dakhelling vanaf 4°. De stalen Multibeam kan met de allernieuwste bouwtechnieken worden gecombineerd en is
uitermate geschikt om efficiënt, duurzaam en licht mee te ontwerpen en te monteren. Daarnaast wordt er vaak naast Multibeam ook gebruik
gemaakt van Eaves Beams in het ontwerp. Dit zijn dakgordingen en wandregels in één, die zorgen voor een ideale toepasbaarheid voor dak-,
wand- en gootaansluitingen.
Speciaal voor de agrarische sector is er nu Multibeam XP. De corrosiewerende bekleding heeft, door haar speciale samenstelling, een zeer
compacte structuur met een homogene hechting. Hierdoor ontstaat een robuuste bescherming tegen roestvorming en kan deze worden toegepast in agressieve binnen- en buitenmilieus.

Kenmerken

speciale extra protection bekleding voor agressieve binnen- en
buitenmilieus – Multibeam XP.
n Het assortiment Constructieve Producten & Systemen bestaat
uit; dakgordingen, wandregels, vloerbalken en bijbehorende
accessoires.
n De afdeling service en engineering draagt zorg voor een goede
begeleiding tijdens het gehele traject.

n Een uitgebreide range aan profielen beschikbaar.
n Standaard voorzien van een brede flens, waardoor montage van

dak- of gevelbekleding wordt vergemakkelijkt.
n 4de generatie dakgordings- en wandregelsysteem (MK4) –

hoogwaardig S450GD staal.
n Standaard verzinkt en op aanvraag te voorzien van een

Multibeam

M350

Eaves Beam

M300
M265
M235
M205
M175
M145

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

90 mm

E265/200

90 mm
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E265/150

E215/170

E185/140

Coating
Specificatie

FARMsafe

Introductie
De FARMsafe coating is speciaal ontwikkeld om aan de eisen van de agrarische sector te voldoen. Bij de ontwikkeling ervan hebben economische (lange onderhoudsarme levensduur) en milieutechnische (agressieve omgeving) aspecten een belangrijke rol gespeeld.
De meest economische staalplaat die bruikbaar is op plaatsen waar bescherming en duurzaamheid in agressieve agrarische omgeving een absolute noodzaak is, is deze FARMsafe coating. De coating wordt aan de binnenzijde van het sandwichpaneel aangebracht, waardoor het extra
bescherming geeft bij toepassing op dak en wand.
FARMsafe coating is getest op de meest voorkomende chemicaliën in de landbouw en veeteelt. Het biedt de perfecte bescherming tegen
chemicaliën en condens en reageert niet op agressieve ammoniakdampen.

Technische Prestaties
Omschrijving				Prestaties
Soort				Thermohardende coating
Dikte					
n Voorzijde				
25 μm
n Achterzijde				

35 μm
Samenstelling
n Voorzijde				
5 μm primer + 20 μm toplaag
n Achterzijde				
15 μm primer + 20 μm toplaag
Eigenschappen
n Weerstand bij intern gebruik			
Zeer goed
n UV-bestendigheid				Goed
n Corrosiebestendigheid				Goed
Bestendigheid tegen zuren en logen			
Goed tot zeer goed
Bestendigheid tegen ammonia			
Achterzijde: zeer goed
Bestendigheid tegen oplosmiddelen
n Alifaten en alcohol				
Zeer goed		
Bestendigheid tegen minerale olie			
Zeer goed
Wanneer een product (olie, schuim, lijm, verf, plakband, etc.) wordt aangebracht na levering, dient de compatibiliteit met de coating te worden
gecontroleerd. De vermelde prestaties zijn op basis van gemiddelden en kunnen variëren.
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Coating
Specificatie

AQUAsafe

Introductie
De AQUAsafe coating is speciaal ontwikkeld om in ruimten met een hoge luchtvochtigheidsgraad toe te passen. Net als bij FARMsafe hebben bij de ontwikkeling van de AQUAsafe coating economische (lange onderhoudsarme levensduur) en milieutechnische (vochtige omgeving)
aspecten een belangrijke rol gespeeld.
Deze AQUAsafe coating is de meest economische coating die op plaatsen waar bescherming en duurzaamheid in een vochtige omgeving een
absolute noodzaak is wordt toegepast. De coating wordt aan de binnenzijde van het sandwichpaneel aangebracht, waardoor het extra bescherming geeft bij toepassing op dak en wand. Een standaard garantie van 10 jaar op de AQUAsafe coating wordt afgegeven mits is voldaan
aan de door Kingspan gestelde voorschriften.

Technische Prestaties
Omschrijving				Prestaties
Soort				Thermoplastische coating
Dikte					
n Voorzijde				
200 μm
Samenstelling
n Voorzijde				
7 μm primer + 200 μm toplaag
n Achterzijde				Polyester
Eigenschappen
n Slijtvastheid				Uitstekend
n Corrosiebestendigheid				Goed
Bestendigheid tegen zuren en logen			
Goed tot zeer goed
Bestendigheid tegen oplosmiddelen
n Alifaten en alcohol				
Zeer goed
Bestendigheid tegen minerale olie			
Zeer goed
De vermelde prestaties zijn op basis van gemiddelden en kunnen variëren.
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Coating
Specificatie

FOODsafe

Introductie
De FOODsafe coating is speciaal in het assortiment opgenomen voor geconditioneerde ruimten. Deze coating heeft bijzondere eigenschappen
die geschikt zijn voor toepassing in uiteenlopende omgevingen, zoals in koel-/vriescellen, opslagruimten en de voedings- en levensmiddelenindustrie.
Bij toepassing van deze coating is het van belang dat het oppervlak wel regelmatig gereinigd wordt. Dit komt niet alleen ten goede aan de
prestaties, maar zorgt er ook voor dat aan de hoge hygiëne-eisen wordt voldaan. De FOODsafe coating heeft een eenvoudig schoon te maken
oppervlak. Het oppervlak dient op 2 manieren te worden schoongemaakt;
n Het verwijderen van zichtbaar vuil, zoals stof en kruimels,
n Het desinfecteren, zodat het aantal bacteriën weer naar een veilig niveau wordt teruggebracht.

Het is belangrijk dat beide processen afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd.

Technische Prestaties
Omschrijving				Prestaties
Soort				Organische polyester
Dikte				
Nominaal: 120 μm
Samenstelling				
2 lagen: primer en PVC coating
				
Standaard voorzien van beschermfolie
Eigenschappen
n Stootvastheid				Goed
n Slijtvastheid				Goed
n Corrosiebestendigheid				Goed
Bestendigheid tegen chemische middelen			
Uitstekend
Bestendigheid tegen vlekken en schimmels		
Zeer goed
De vermelde prestaties zijn op basis van gemiddelden en kunnen variëren.
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Informatie
Brandgedrag

(Brand)veilige
toepassing

Brandveilige toepassing voor
de agrarische sector

Verplichte brandveilige stallen vanaf 2014
De brandveilige geïsoleerde panelen van Kingspan voldoen nu al
aan de brandklasse die de nieuwe regelgeving vanaf 2014 stelt aan
het bouwen en verbouwen van stallen in Nederland. Omdat in de
afgelopen 5 jaar 750.000 dieren zijn omgekomen bij stalbranden,
wil staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken dat veestallen
voortaan brandveiliger worden gebouwd.

Geïsoleerde dak- en gevelpanelen worden voorzien van een
brandveilige PIR hardschuim isolatiekern. PIR-isolatie heeft een
uitstekende isolatiewaarde waardoor slechts een geringe dikte
van het milieuverantwoorde isolatiemateriaal nodig is. Bij direct
contact met vuur ‘verschroeit’ het oppervlaktemateriaal kortstondig
en vormt het direct een koollaag waardoor de isolatiekern wordt
afgeschermd van de vlammen en intact blijft.

Vanaf 2014 moet de technische ruimte van stallen bij nieuwbouw
minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Ook de overige materialen die gebruikt worden in de bouw van stallen moeten voortaan
voldoen aan de strengere brandveiligheidsklasse B. De nieuwe
schuimtechnologie van Kingspan Geïsoleerde Panelen maakt het
mogelijk om een groot deel van het assortiment geïsoleerde daken gevelpanelen uit te rusten volgens de Europese brandklasse
B-s1, d0. Kingspan panelen, voorzien van deze nieuwe schuimtechnologie, behalen resultaten die 50% onder de grenswaarden
voor de B klasse blijven en voldoen daarmee ruimschoots aan deze
eis.

Geïsoleerde dak- en gevelpanelen van Kingspan voldoen ruimschoots aan de Europese brandklasse B-s2, d0. De Europese
B-klasse is erg groot, waardoor vele materialen aan deze klasse
kunnen voldoen. FIREsafe PIR-isolatieschuim presteert significant
beter dan de grenswaarden van de Europese regelgeving van deze
Europese brandklasse en dit weten de gerespecteerde agrarische
verzekeraars te waarderen. Door een nieuwe schuimtechnologie,
die zelfstandig werd ontwikkeld, is een groot deel van het assortiment geïsoleerde dak- en gevelpanelen optioneel (aan prijstoeslag
onderhevig) leverbaar conform de Europese brandklasse B-s1, d0.
Hetgeen de toepasbaarheid van FIREsafe PIR-isolatieschuim nog
groter maakt.

Brandveilig bouwen is van levensbelang voor mens en dier. De
verantwoorde materialen van Kingspan Geïsoleerde Panelen zijn
uitvoerig getest en beoordeeld door externe Europese partijen.
Vraagt u altijd naar een compleet classificatierapport waarin het
brandgedrag en de behaalde brandwerendheid uitvoerig en juist
worden beschreven, zodat deze representatief is voor de toepassing die u gaat (laten) uitvoeren.

Kingspan Geïsoleerde Panelen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de bouwsector en besteedt veel aandacht aan
de kerncompetenties duurzaamheid, brandveiligheid en innovaties.
Ook organiseert Kingspan jaarlijks het Fire Seminar en worden de
agrarische verzekeraars op regelmatige basis over de nieuwste
ontwikkelingen geïnformeerd, zodat zij op basis hiervan de juiste
risicobenadering kunnen bepalen voor agrarische projecten. Uiteraard worden de agrarische adviesbureaus op de hoogte gehouden
en media ingezet om de agrarische markt te informeren.
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Kingspan B.V.
Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Postbus 6565, 4000 HN Tiel
t: +31 (0) 344 675 250 f: +31 (0) 344 675 251 www.kingspanpanels.nl
Kingspan N.V.
Bouwelven 17, Industriepark Klein Gent, 2280 Grobbendonk
t: +32 (0) 14 23 25 35 f: +32 (0) 14 23 25 39 www.kingspanpanels.be
Voor het productaanbod in andere landen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of ga naar www.kingspanpanels.com.
Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan
B.V. & Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk) fouten of informatie die wordt gezien als misleidend. Suggesties tot en beschrijvingen van het
eindgebruik van onze producten en/of methoden zijn enkel ter informatie verstrekt. Kingspan B.V. & Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid in deze.
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