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Duurzame Dak- en Gevel Systemen



Kingspan kan dankzij de modernste faciliteiten en
technieken uitgekiende paneelsystemen produceren.
In vergelijking met conventionele, op de bouwplaats
samengestelde dak- en gevelsystemen, bieden deze
prefab bouwelementen een groot aantal voordelen.

Een groot voordeel van fabrieksmatig geproduceerde
prefab bouwelementen is de betrouwbaarheid met
betrekking tot warmte-isolatie, een eigenschap die
100% kan worden gegarandeerd. Hierdoor worden 
de problemen van inwendige condensatie en
koudebruggen binnen de spouw opgelost en wordt
langdurige thermische betrouwbaarheid verzekerd.
Kingspan biedt een brede technische ondersteuning
om alle betrokkenen in de bouwkolom met raad en
daad terzijde te staan gedurende het hele ontwerp-,

engineering- en realisatieproces.

Geïsoleerde dak- 
en geve systemen

De voordelen van Kingspan
geïsoleerde paneelsystemen

• Een constructie-oplossing die langdurig 100%
homogene thermische isolatie garandeert.

• Getest en goedgekeurd op brandwerendheid
conform geldende Europese normen door
Efectis Nederland, LPCB en Factory Mutual.
Vele producten zijn leverbaar in
uitvoering. 

• Een stijve en lichtgewicht constructie.

• Minimale lijnvormige koudebruggen.

• Besparing op energie- en onderhoudskosten.

• Prefab element = reductie faalkosten. 
Snelle en weersonafhankelijke montage.

• Dak- en gevelsystemen zijn gecertificeerd
volgens de EN 13501-1 brandvoortplanting
klasse Bs2D0. 

• Assortiment daksystemen geschikt voor
platte daken en flauw hellende daken vanaf
1,5° na doorbuiging. 

• Verkort de bouwtijd waardoor veiligheids-
risico’s tot een minimum worden beperkt
(ARBO).

• Gevelsystemen met een groot aantal
verschillende esthetische opties, van
geprofileerd tot vlak, in combinatie met
onzichtbare bevestigingssystemen.

• Geen spouw in het paneel, waardoor de
kans op inwendige corrosie of condensatie
wordt uitgesloten.

• Leverbaar met coatings voor specifieke
toepassingen: HACCP, Farmsafe, Aquasafe,
Foodsafe en Cleansafe.

• Kingspan panelen worden geproduceerd
volgens de strengste eisen zoals: 
de kwaliteitsnorm ISO 9001, de milieu-
management standaard ISO 14001 en de
ARBO managementnorm OHSAS 18001.

• Autocad details en bestekteksten zijn
kosteloos verkrijgbaar via de afdeling
Envirocare en kunnen worden gedownload
op www.kingspan.nl en www.kingspan.be

• Technisch ondersteuning is kosteloos aan te
vragen in Nederland via telefoonnummer:
0800 - PANELEN.
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Kingspan Saferidge Valbeveiligingssysteem.

KS1000 RW

Het KS1000 RW dak- en gevelsysteem kan zowel als dak- en geveltoepassing worden

gemonteerd, waarmee u een economisch en esthetisch eindresultaat behaalt. 

Als geveltoepassing kan het systeem zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. 

Als daktoepassing kan het systeem met een minimale dakhelling van 40 worden bevestigd.

Het KS1000 RW dak- en gevelsysteem wordt zichtbaar bevestigd. 

Het nieuwe KS2000 RW daksysteem heeft een werkende breedte van 2 meter en 50% minder

langsnaden waardoor een hogere thermische isolatie wordt bereikt t.o.v. de traditionele werkende

breedte. Door de unieke werkende breedte kan een ongekend snelle montage worden gerealiseerd.

Door de maximale lengte van 20.000 mm en de unieke breedte van 2.000 mm kan tot circa 40 m2

per kraanbeweging worden gemonteerd. Het KS2000 RW daksysteem wordt zichtbaar bevestigd. 

Bepaling Rc-waarde conform NEN 1068, zie rapport TNO Bouw 99-BT-BK-R0043.

Dak-en Gevelpaneel werkende breedte 1.000 mm of 2.000 mm.

Type 40/75 50/85 60/95 70/105 80/115 100/135 120/155

R-waarde m2.K/W 2,17 2,63 2,86 3,33 4,0 5,0 6,25

Rc-waarde m2.K/W 2,0 2,5 3,0 3,4 3,9 4,8 6,25

Gewicht Kg/m2   0,5/0,4 staal 9,9 10,3 10,7 11,1 11,5 12,3 13,1

Gewicht Kg/m2   0,7/0,4 staal 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4 14,2 15,0

Gewicht Kg/m2   0,7/0,5 alum. 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 8,0 8,8

1.000 mm werkende breedte

4

Ook in 2 meter breed leverbaar (80 mm dik).

KS1000 RW dak-en gevelsysteem 
KS2000 RW daksysteem
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Eindoverlap Zijoverlap

Zijoverlap

Zijaansluiting i.c.m. Polycarb rooflight

Zie voor brandwerendheid en reactie op brand pagina 38

Kenmerken

• 1.000 mm en 2.000 mm werkende breedte.

• 100% betrouwbare thermische prestatie van 
Rc =2,0 tot 6,25 m2.K/W.

• Minimale koudebruggen.

• Panelen links en rechts uitgevoerd, kunnen altijd
tegen de heersende windrichting in gelegd worden.

• Door Efectis Nederland, ISIB, LPCB en FM getest en
gecertificeerd op brandwerendheid.

• Zichtbare bevestiging.

• Standaard voorzien van schone eindoverlap.

• Binnenzijde kan worden voorzien van een Farmsafe
coating, onder andere geschikt voor de agrarische
sector.

• Geschikt voor alle soorten nieuwbouw- en
renovatietoepassingen. 

• Detailleringen beschikbaar voor: een hoge
luchtvochtigheidsgraad, klimaatbeheersing en
strenge hygiënische eisen.

• Kingspan lichtdoorlatende elementen beschikbaar in
polycarbonaat.

• Brede range accessoires verkrijgbaar. zoals
opstanden, Kingspan Saferidge veiligheids-
voorzieningen, afwerkprofielen en goten.

• Voor zowel dak- als geveltoepassing.

• KS1000 RW beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.
KS2000 RW beschikbaar in lengtes tot 20.000 mm.

FARM

nederland
The European experts in fire safety
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Het KS1000 DR dak- en gevelsysteem is een blind bevestigd sandwichpaneel.
Door de speciaal ontworpen eindoverlap, zijaansluiting en de daarop bevestigde
klikkap heeft het systeem, bij gebruik van de door Kingspan kosteloos aangeleverde
detaillerings- en montage-adviezen, een gegarandeerde waterdichtheid tot 1,50 na
doorbuiging. Dit mag betiteld worden als een platdak. 
Door het speciale ontwerp wordt het gebruik van schroeven aanzienlijk gereduceerd.
Dit geeft een substantiële verbetering van de uitstraling in zowel dak- als verticale
geveltoepassing.

KS1000 DR Geïsoleerd 
dak-en gevelsysteem
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KS1000 DR

Kenmerken

• Blinde bevestiging d.m.v. kliklijst.

• Geschikt voor toepassing op daken met een helling
vanaf 1,5˚ na doorbuiging.

• 100% betrouwbare thermische isolatieprestatie.

• Minimale lijnvormige koudebruggen, waardoor de kans op
inwendige corrosie of condensatie wordt voorkomen.

• Standaard voorzien van een 75 mm schone eindoverlap.

• Inclusief afdichtingstape in de zijaansluiting.

• Door FM getest en gecertificeerd op brandwerendheid.

• Geschikt voor alle soorten nieuwbouw- en 
renovatietoepassingen. 

• Detailleringen beschikbaar voor: een hoge
luchtvochtigheidsgraad, klimaatbeheersing en strenge

hygiënische eisen

• Voor zowel dak- als verticale geveltoepassing.

• De panelen worden d.m.v. klemmen gemonteerd.
Deze klemmen worden kosteloos meegezonden.

• Beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.

KS1000 DR 
Zijaansluiting

Eindoverlap

KS1000 DR werkende breedte 1.000 mm

Type 40 50 60 80 100

R-waarde m2.K/W 2,1 2,5 3,0 3,8 4,6

Gewicht kg/m2   0,5/0,4 staal 10,0 10,5 10,9 11,8 12,7

Gewicht kg/m2   0,7/0,4 staal 11,8 12,2 12,6 13,6 14,6

1.000 mm werkende breedte
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Het KS1000 RT dakpanpaneel heeft de uitstraling van een traditioneel dak met dakpannen.
Dankzij de speciaal ontwikkelde coating is dit stalen dakpanpaneel nauwelijks van een
traditioneel pannendak te onderscheiden. Daarnaast heeft het alle voordelen van een geïsoleerd
paneel zoals hoge isolatiewaarde, lichte constructie en een hoge bouwsnelheid. Het dakpan-
paneel is geschikt voor alle dakapplicaties met een dakhelling groter dan 12o en geeft de architect
en opdrachtgever de mogelijkheid om met een modern systeem een traditionele uitstraling te
verkrijgen.
Het paneel is uitstekend geschikt voor nieuwbouw- en renovatietoepassingen. Door het geringe
gewicht van de panelen is het mogelijk om vrijwel iedere, voor traditionele dakpannen onder
gedimensioneerde constructie een authentieke dakpanuitstraling te geven. Dakpanpaneel-
systemen worden veelal toegepast op semi-permanente woningen, de agrarische sector
(maneges, stallen), de recreatieve sector (zwembaden, vakantieparken, clubhuizen) en bij
astbestsaneringsprojecten. Het paneelsysteem wordt standaard voorzien van een witte stucco
binnenafwerking en kan indien gewenst ook worden voorzien van een coating voor specifieke
toepassing: HACCP, FARMsafe, AQUAsafe, FOODsafe en CLEANsafe.

KS1000 RT Geïsoleerd 
dakpanpaneelsysteem



9

KS1000 RT Dakpanpaneel werkende breedte 1.000 mm

Type 45 60 80 100

R-waarde m2.K/W 2,25 3,0 4,0 5,0

Gewicht kg/m2   12,58 13,25 14,10 14,96

KS1000 RT

EindoverlapZijoverlap

1.000 mm werkende breedte

Kenmerken

• Zeer licht systeem, waardoor toepassingen in
(asbest)renovatie mogelijk is.

• Minimale koudebruggen.  

• Te combineren met Velux dakvensters.

• Standaard voorzien van een 160 mm.
schone eindoverlap. 

• Een totaal pakket aan afwerkingsmaterialen
verkrijgbaar.

• Prefab element waardoor een hogere
installatiesnelheid gerealiseerd kan worden
en de kans op faalkosten wordt verkleind.

• Een constructie-oplossing die een duurzame
thermische isolatie garandeert.

• Leverbaar in coatings voor specifieke
toepassing: HACCP, FARMsafe, AQUAsafe,
FOODsafe en CLEANsafe.

• Beschikbaar in lengtes tot 15.750 mm.

In diverse coatings en kleuren leverbaar.
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King
felsdak paneelsysteem

Het Kingzip® felsdak paneelsysteem wordt toegepast op gebouwen waar hoge eisen

worden gesteld aan esthetica en design. Dit systeem geeft de mogelijkheid om

kantoren, scholen, woningen en winkelcentra een unieke uitstraling te geven. 

In tegenstelling tot samengestelde felsdak systemen biedt Kingzip® u de mogelijkheid

om een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde te behalen met een relatief dun paneel.

Dit heeft enerzijds een zeer gunstige uitwerking op de EPC- berekening en anderzijds

kunnen detailleringen zeer slank worden uitgevoerd waardoor de architect grotere

creatieve vrijheid krijgt.

Door de speciaal ontworpen eindoverlap, zijaansluiting en de daarop bevestigde

klikkap heeft het systeem, bij gebruik van de door Kingspan kosteloos aan te leveren

detaillerings- en montage-adviezen, een gegarandeerde waterdichtheid vanaf 

1,5o na doorbuiging. Dit mag betiteld worden als platdak.

Werkende breedte mm                      500 1.000

Type 45 90 110 45 90            110

R-waarde m2.K/W 2,25 4,0 5,0 2,25           4,0            5,0

Gewicht kg/m2 kg/m2     kg/m2 kg/m2                 kg/m2     kg/m2

0,5 staal / 0,4 staal 11,1 13,1 13.9 10,0           12,0          12,8

0,9 aluminium / 0,4 staal 9,1 11,2 12,0 8,2           10,3          11,1

KS500 & KS1000 ZIP

1.000 mm werkende breedte

KS1000 ZIP

Zie voor brandwerendheid en 
reactie op brand pagina 38
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Kenmerken

• Blinde bevestiging.

• Felsnaad aansluiting; superieure waterafdichting.

• Esthetisch zeer fraai lijnenspel.

• 1.000 mm en 500 mm werkende breedte.

• Geschikt voor toepassing op daken met een
helling van 1,5º na doorbuiging of bij gebogen
daken (vanaf 150 meter radius*).

• Witte binnenzijde, zonder zichtbare bevestigers.

• Buitenplaat leverbaar in aluminium (blank of
gecoat) of gecoat staal.

• Standaard voorzien van minimaal 200 mm schone
eindoverlap. Panelen welke aansluiten bij de goot worden
standaard voorzien van 100 mm schone eindoverlap.

• Lassen van eindoverlappen mogelijk bij aluminium
uitvoering.

• Zeer hoge isolatiewaarde tot (R > 5,5 [m 2.K.W-1] mogelijk.

• Lichtgewicht dakconstructie.

• Beschikbaar in lengtes tot 26.000 mm.

KS500 Kingzip

Aansluiting KS500 & KS1000 Kingzip

* Alleen met stalen buitenhuid.

500 mm werkende breedte
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Lo-Pitch daksysteem
Het KS1000 LP daksysteem is een blind bevestigd  sandwichpaneel.

Door de speciaal ontworpen eindoverlap, zijaansluiting en de

daarop bevestigde klikkap heeft het systeem, bij gebruik van de

door Kingspan kosteloos aan te leveren detaillerings- en montage-

adviezen, een gegarandeerde waterdichtheid vanaf 1,5o  na

doorbuiging. Dit mag betiteld worden als platdak.

Het systeem geeft ontwerpers door de strakke en moderne

profilering de mogelijkheid om de uitstraling te verkrijgen van een

traditioneel roefendak uitgevoerd in staal of aluminium buitenplaat.

Het KS1000 LP daksysteem wordt toegepast op gebouwen waar

hoge eisen worden gesteld aan esthetica en design. Dit systeem

geeft de mogelijkheid om kantoren, scholen, woningen en

winkelcentra een unieke uitstraling te geven.
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KS1000 LP - Eindoverlap - Staal

Afdichtingstape
(fabrieksmatig
aangebracht)

Binnenplaat

KS1000 LP

KS1000 LP - Zijoverlap

• Standaard voorzien van een 75 mm schone
eindoverlap.

• 100% thermische isolatie prestatie, minimale
koudebruggen.

• In diverse coatings en kleuren leverbaar.

• Beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.

Kenmerken

• Blinde bevestiging d.m.v. kliklijst.

• Inclusief afdichtingstape in de zijaansluiting.

• Leverbaar in staal (en aluminium) buitenplaat.

• Minimale dakhelling 1,5° na doorbuiging.

• Esthetisch hoogwaardige oplossing.

KS1000 LP

Type 45 60 80 100

R-waarde m2.K/W 2,33 3,03 4,0 4,76

Rc-waarde m2.K/W 2,0 2,7 3,6 4,6

Gewicht kg/m2   0,5/0,4 staal 9,5 10,1 10,9 11,7

Gewicht kg/m2   0,7/0,4 staal 11,2 11,8 12,6 13,4

Gewicht kg/m2   0,7/0,5 alum. 5,67 6,3 7,1 7,9

1.000 mm werkende breedte
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Het KS1000 CR geïsoleerde daksysteem is speciaal

ontworpen voor toepassing op holle of bolle daken met

een minimale radius van 150 meter. Deze unieke

toepassing geeft u de mogelijkheid om een gebogen dak

te realiseren met een sandwichpaneel. Het Curved Roof

daksysteem wordt toegepast op gebouwen waar hoge

eisen worden gesteld aan esthetica en design. Dit

systeem geeft de mogelijkheid om kantoren, scholen,

woningen en winkelcentra een unieke uitstraling te geven. 

Het KS1000 CR paneel is leverbaar in een tweetal

uitvoeringen. Door de speciaal ontworpen eindoverlap,

zijaansluiting en de daarop bevestigde klikkap heeft het

systeem, bij gebruik van de door Kingspan kosteloos

aangeleverde detaillering en montage-adviezen, een

gegarandeerde waterdichtheid. 

Curved roofsysteem

Het KS1000 CR geïsoleerde daksysteem is speciaal

ontworpen voor toepassing op holle of bolle daken met

een minimale radius van 150 meter. Deze unieke

toepassing geeft u de mogelijkheid om een gebogen dak

te realiseren met een sandwichpaneel. Het Curved Roof

daksysteem wordt toegepast op gebouwen waar hoge

eisen worden gesteld aan esthetica en design. Dit

systeem geeft de mogelijkheid om kantoren, scholen,

woningen en winkelcentra een unieke uitstraling te geven. 

Het KS1000 CR paneel is leverbaar in een tweetal

uitvoeringen. Door de speciaal ontworpen eindoverlap,

zijaansluiting en de daarop bevestigde klikkap heeft het

systeem, bij gebruik van de door Kingspan kosteloos

aangeleverde detaillering en montage-adviezen, een

gegarandeerde waterdichtheid. 
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KS1000 LP/DR-CR -
Overlap detail

KS1000 LP/DR-CR -
Zijaansluiting

• Minimale radius van 150 meter.

• Esthetisch hoogwaardige oplossing.

• Beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.

Kenmerken

• Blinde bevestiging d.m.v. kliklijst.

• Inclusief afdichtingstape in zijaansluiting.

• Leverbaar in staal (en aluminium).

• Leverbaar in twee profileringen (LP en DR).

KS1000 LP-CR

KS1000 DR-CR 1.000 mm werkende breedte

1.000 mm werkende breedte

Gebogen Dakpaneel LP/CR

Type 45 60 80 100

R-waarde m2.K/W 2,33 3,03 4,0 4,76

Rc-waarde m2.K/W 2,0 3,0 3,6 4,6

Gewicht kg/m2   0,5/0,4 staal 9,5 10,9 10,9 11,7

Gewicht kg/m2   0,7/0,5 alum.         5,7 12,6 12,6     13,4      

KS1000 DR/CR 

Type 40 50 60 80 100

R-waarde m2.K/W 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Rc-waarde m2.K/W 2,1 2,5 3,0 3,8 4,6

Gewicht kg/m2   0,5/0,4 staal 10,0 10,5 10,9 11,8 12,7

Gewicht kg/m2   0,7/0,4 staal 11,8 12,2 12,6 13,6 14,6
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Het KS1000 FC dak- en gevelpaneel is speciaal ontwikkeld om te
kunnen voldoen aan de esthetische wensen in de agrarische sector.
Traditioneel wordt in deze sector vaak gekozen voor een dakafwerking
met een sinusvormige buitenschaal (golfplaten). Het KS1000 FC
paneel heeft, in tegenstelling tot de meeste andere dakpanelen, vijf
kronen en is hiermee een uitstekend alternatief op traditionele
golfplaatsystemen.

Het KS1000 FC dak- en gevelpaneel wordt zichtbaar bevestigd en
kan worden toegepast vanaf een dakhelling van 4° of meer. In één
arbeidsgang kan het dak- of gevelvlak volledig worden gesloten
waarbij eveneens een bijzonder fraaie licht geprofileerde witte
binnenafwerking ontstaat. 
Speciaal voor agrarische toepassingen waarbij een hoog corrosief
milieu aanwezig is, kan de binnenplaat geleverd worden met een
speciaal daarvoor ontwikkelde                   coating. 
Kortom een prima economische en duurzame oplossing met 100%
betrouwbare thermische prestaties voor zowel nieuwbouw als 
renovatiedoeleinden. 

FARM

KS1000 FC Geïsoleerd 
dak-en gevelsysteem
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Kenmerken

• 1.000 mm werkende breedte.

• 100% betrouwbare thermische prestatie van 
Rc =1,9 tot 5,1 m2.K/W.

• Minimale lijnvormige koudebruggen.

• Bijzonder snelle montage op de bouwplaats.

• Panelen links en rechts uitgevoerd, kunnen altijd
tegen de heersende windrichting in gelegd worden.

• Zichtbare bevestiging.

• Voor zowel dak als gevel toepasbaar.

• Door de speciaal ontwikkelde profilering zeer
geschikt voor (asbest)renovatie of (agrarische)
nieuwbouw.

• Leverbaar in lengtes tot 29.300 mm.

FARM

KS1000 FC werkende breedte 1.000 mm

Type 34 46 50 68 80 100 

R-waarde m2.K/W 2,08 2,77 2,85 3,70 4,34      5,26 

Gewicht kg/m2   0,5/0,4 mm staal 10,0 10,5 10,9 11,5 12,0      12,8 

nederland
The European experts in fire safety

1000 mm werkende breedteKS1000 FC
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Kingspan KS1000 Polycarb Rooflight zorgt voor een natuurlijke lichtinval in

gebouwen. De panelen zijn speciaal ontwikkeld om te combineren met RW

daksystemen. De panelen zijn UV-bestendig, lichtgewicht en hebben een

lange levensduur.  

Dit nieuwe innovatieve product is wat betreft thermische prestatie superieur

aan andere lichtdoorlatende systemen en is makkelijk te monteren. Het is

beschikbaar in zowel doorzichtig- als opaal getint polycarbonaat en het geeft

de mogelijkheid zelf te bepalen hoeveel lichtinval gewenst is. Met de

superieure UV- bescherming zal het KS1000 Polycarb Rooflight paneel niet

verkleuren en behouden gebouwen hun uitstraling, niet alleen van binnenuit,

maar ook van buitenaf.

KS1000 Polycarb Rooflight
Lichtdoorlatend dakpaneelsysteem
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KS1000 Polycarb Rooflight

1.000 mm

333 mm333 mm

20
 m

m

333 mm

• Kleurenserie beschikbaar om esthetisch effect 

te krijgen (wit of opaal).

• Hoge graad van kleurechtheid.

• Beschikbaar in lengtes van 1,8 m tot 6,3 m.

• Maximaal 2 panelen naast elkaar plaatsen.

• Links en rechtse uitvoering leverbaar.

Kenmerken

• Niet breekbaar - HSE getest ACR (M) 001:2000,

Categorie Klasse B. 

• U-waarde 1,64 W/m2K, R-waarde 0,6 m2.K/W.

• Uitstekende lichttransmissie. 

• Lange levensduur.

• Geproduceerd voor toepassing met Kingspan 

RW- paneelsystemen.

35
 m

m
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Kingspan’s architectonische gevelpanelen KS1000 AWP, geven
ontwerpers een ruime keuze aan producten voor horizontale en
verticale esthetische geveltoepassingen. Deze panelen zijn
beschikbaar in de breedtes 600, 900 en 1000 mm en zijn ideaal
voor toepassing op gebouwen met een hightech uitstraling,
waar esthetiek en markant voorkomen een belangrijke rol
spelen. Kingspan kan een volledige reeks profileringen
aanbieden: micro-rib, eurobox, vlak, mini-micro, plank, shiplap,
curvewall, tramline, convex en wave profiel. Een interessante
optie voor het combineren van verschillende visuele effecten
waar architectuur en vormgeving een belangrijke rol spelen.

KS1000 AWP
Architectonisch 
gevelsysteem
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KS1000 MM (*A) (*C)

KS1000 AWP serie

KS1000 CX (*C) KS1000 WV (*C) KS1000 FL (*C)

KS1000 SL (*B)

KS1000 TL (*A) (*B)

KS1000 CW (*B)

KS1000 MR (*A) (*C)

(*A) Standaard profilering zonder meerprijs.
(*B) Alleen leverbaar in 1000 mm werkende breedte.
(*C) Ook in KS1000 Longspan uitvoering leverbaar.

KS1000 EB (*A) (*C) KS1000 PL (*A) (*B)
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KS1000 AWP
Verticale aansluiting

KS1000 AWP
Horizontale aansluiting

• Blinde bevestiging.

• Werkende breedtes 900 en 1.000 mm
(600 mm optioneel verkrijgbaar, afhankelijk van
projectomvang).

• 100% betrouwbare thermische prestatie van
1,9 tot 6,7 m2.K/W.

• Keuze uit een tiental optische profileringen.

• Eenvoudig te monteren.

• Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden.

• Alle benodigde hulpmaterialen leverbaar.

• Creatieve vrijheid voor ontwerpers en eenvoudige
integratie met kozijnen, louvres enz.

• Door Efectis Nederland, LPCB, ISIB en FM getest en
gecertificeerd op brandwerendheid.

• Beschikbaar in lengtes tot 17.000 mm.

Bepaling Rc-waarde conform NEN 1068, zie rapport TNO Bouw 99-BT-BK-R0060.
De Rc-waardes voor 600 mm breed zijn verkrijgbaar bij afdeling Envirocare.
Zie voor brandwerendheid en reactie op brand pagina 38.

Architectonisch gevelpaneel 1.000 mm en 900 mm

Type 45 60 70 80 100      120 140

R-waarde m2.K/W 2,27 2,86 3.03 3,33 4,35      5,88     6,67

Rc-waarde m2.K/W 1,9 2,7 3,2 3,7 4,7 5,7      6,7

Gewicht kg/m2   0,63/0,4 staal 11,5 12,1 12,5 12,9 13,7      14,5      15,3

Gewicht kg/m2   0,9/0,5 alum. 5,4 6,0 6,4 6,8 7,6       8,2      9,0

nederland
The European experts in fire safety

Kenmerken KS1000 AWP architectonisch gevelpaneel
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Bepaling Rc-waarde conform NEN 1068, zie rapport TNO Bouw 99-BT-BK-R0060.
Zie voor brandwerendheid en reactie op brand pagina 38.

KS1000 LongspanTM architectonisch gevelpaneel 1.000 mm

Type 80 100     120 140

R-waarde m2.K/W 3,33 4,35 5,88     6,67

Rc-waarde m2.K/W 3,7 4,7 5,7        6,7

Gewicht kg/m2   0,63/0,63 staal 15,4      16,2      17,0      17,8

• Blinde bevestiging.

• Werkende breedtes 900 en 1.000 mm.
(600 mm optioneel verkrijgbaar, afhankelijk van
de projectomvang).

• Enkelvelds overspanning tot 8,2 m mogelijk.

• Beschikbaar in 6 profileringen (Micro-Rib, Euro-
Box, Mini-Micro, Wave, Convex en Flat).

• Eenvoudige integratie met deuren, kozijnen, louvres en
traditionele constructie materialen.

• Geschikt voor horizontale en verticale toepassingen.

• Eenvoudig te monteren.

• Beschikbaar in lengtes tot 17.000 mm.

Kenmerken KS1000 LongspanTM architectonisch gevelpaneel

600/900/1.000 mmKS1000 LongspanTM

KS1000 LongspanTM

Standaard Kingspan 
architectonisch
gevelpaneel
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Kingspan Thermatile is een compleet en uniek gevelsysteem dat zich
onderscheid door haar exclusieve uitstraling en tevens de unieke
mogelijkheid biedt om een keramische gevel te realiseren zonder gebruik 
te maken van een, in traditionele systemen noodzakelijke, betonnen of
houtskelet achterconstructie. 
Het systeem geeft de ontwerper de mogelijkheid om alle isolerende en
constructieve voordelen van sandwichpanelen te benutten, maar ook om
sandwichpanelen met keramische tegels te combineren. 
Architecten hebben wereldwijd inmiddels de esthetische waarde en
ontwerpflexibiliteit ingezien van het gebruik van keramische tegels. 
De natuurlijke schoonheid en symmetrie van tegels liggen in de strakke, 
schone lijnen van de tegels zonder overlappen. 
Het sterke contrast van de aansluiting en de 
vlakke tegel vergroten de uitstraling van de 
met zorg ontworpen gevel.

Kingspan Thermatile
keramisch tegelsysteem

• Eenvoudige constructie-opbouw en detaillering. 

• 100% betrouwbare thermische prestatie van 

1,9 tot 4,7 m2K/W. 

• Creatieve vrijheid voor ontwerpers en

eenvoudige integratie met kozijnen, louvres enz.

• Gebouw is snel wind- en waterdicht. 

Afwerking vormt geen belemmering voor 

het verdere verloop van het bouwproces. 

• Minimale lijnvormige koudebruggen.

• Uitgebreide technische ondersteuning.

Kenmerken

Bepaling Rc-waarde conform NEN 1068, zie rapport TNO Bouw 99-BT-BK-R0060.

Kingspan Thermatile

Kerndikte in mm 45 60 70 80 100

R-waarde m2.K/W 2,27 2,86 3,03 3,33 4,35

Rc-waarde m2.K/W 1,9 2,7 3,2 3,7 4,7

Gewicht kg/m2  totaal pakket 26,5 27,6 28,0 28,4 29,2

Voor meer informatie en product data download u de Thermatile brochure: www.kingspan.nl
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Kingspan ThermabrickTM

Het ThermabrickTM gevelsysteem biedt de ontwerper
de mogelijkheid om alle isolerende en constructieve
voordelen van sandwichpanelen te benutten, 
maar, het geeft hem ook de gelegenheid om
sandwichpanelen met bakstenen te 
combineren. 

AnnadaleBasalt

Standaard
kleuren

Speciale
kleuren

Glenvale

Sahara

Francesco

Olde Cottage

Olde Inish

Olde Russett

Dark Brown

Olde Sunset

Olde Forge

Classico

Country Cream

65 mm

200 mm

14
9 

m
m

74
 m

m

•

•

•

•

•

•
•

•

Voor meer informatie en product data download u de ThermabrickTM brochure: www.kingspan.nl
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Kingspan Thermastone
Om de ontwerpmogelijkheden te vergroten heeft
Kingspan het Thermastone systeem ontwikkeld dat de
esthetische uitstraling vergroot. Het sandwichpaneel
wordt gebruikt als constructief draagsysteem waarop
door middel van rails keramische platen worden
bevestigd. Hierdoor wordt een zeer exclusieve uitstraling
gerealiseerd. Tevens biedt Thermastone de unieke
mogelijkheid om een keramische gevel te realiseren
zonder gebruik te maken van een, in traditionele
systemen noodzakelijke, betonnen of houtskelet
achterconstructie.
De isolerende en constructieve voordelen van het
sandwichpaneel worden optimaal benut en garanderen 
u een hoge bouwsnelheid en minimale invloed van
weersomstandigheden. De tegels zijn verkrijgbaar 
met een gepolijst, ongepolijst of metallic oppervlak.

Voor meer informatie en product data download u de Thermastone brochure: www.kingspan.nl

PisaToscana

Kleuren
ongepolijst oppervlak

Kleuren gepolijst oppervlak

Kleuren metallic oppervlak

Liguria

Lazio 2

Phlegethon

Heapey

Lazio 1

Lazio 3

Basilicata

Coppice
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Kingspan WoodthermTM

Kingspan WoodthermTM is een exclusieve combinatie 
van een zeer goed isolerend gevelpaneel met een
een duurzame natuurlijke afwerking. Deze plaat kan
voorzien worden van diverse soorten op hout lijkende
afwerkingen, waardoor, gebruikmakend van de
esthetische eigenschappen, de gevel een natuurlijke en
warme uitstraling krijgt.

Kingspan WoodthermTM is een gevelsysteem dat in een
zestal variaties kan worden geleverd. Dit geeft de
ontwerper, architect en opdrachtgever de mogelijkheid
om de gevel een zeer exclusieve uitstraling te geven.

Voor meer informatie en product data download u de WoodthermTM brochure: www.kingspan.nl

Light Brown

Kleurengamma

Deep Brown

Dark Brown

Rustik Brown

Pale 

Mocca
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Kingspan Wall-Lite voorziet gebouwen op een efficiënte en

eenvoudige manier van natuurlijk daglicht. Kingspan Wall-Lite

is een lichtdoorlatend wandpaneel dat niet alleen uitstekende

lichtdoorlatende eigenschappen heeft maar tevens isolerend is,

grote overspanningen kan overbruggen en verkrijgbaar is in

diverse kleuren.

Kingspan Wall-Lite is een meter breed, hamerslag geprofileerd

polycarbonaat wandelement dat gecombineerd kan worden met

de AWP wandpanelen.

De isolatiewaarde komt overeen met de isolatiewaarde van 

HR++glas namelijk 0,8.

De panelen kunnen worden geleverd in diverse kleuren en

uitvoeringen en kunnen naast elkaar worden gemonteerd.  

Naast de standaard glashelder en opaal panelen zijn optioneel 

6 kleurcombinaties leverbaar en 2 uitvoeringen die infrarood licht

tegenhouden. 

Kingspan Wall-Lite



• Lichtgewicht en duurzaam.

• Blinde bevestiging.

• Uitstekende lichttransmissie.

• Standaard leverbaar in gehamerde glasheldere

uitvoering.

• Kingspan Wall-Lite biedt de mogelijkheid om de gehele

wand te voorzien van lichtdoorlatende elementen.

• De Aluminium afstandhouder is fabrieksmatig aangebracht,

om snelle en probleemloze montage te garanderen.

Kenmerken

• Leverbaar in diverse kleuren.

• Toepasbaar op KS1000 AWP panelen vanaf 60 mm.

• Kan gecombineerd worden met alle profileringen.

• In infrarood absorberende uitvoering leverbaar.

• Leverbaar van 1.200 mm tot 8.000 mm lengte.

• Panelen worden op maat geleverd.

• Isolatiewaarde van R = 0,8 m2 K/W (overeenkomstig

met HR++ glas).

• Snelle montage.

• Verwachte levensduur tot 25 jaar.

1.000 mm werkende breedteKS1000 Wall-Lite
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RoodPaars

Kleuren

Glashelder Opaal Blauw

Oranje

Groen

Geel IR Groen IR Blauw

Infrarood absorberende panelen.
De Kingspan Wall-Lite IR-serie
absorbeert grote hoeveelheden
infrarood licht dat de zonnesterkte
reduceert. Hierdoor wordt de binnen-
temperatuur beter beheersbaar en dit
resulteert in een positieve afname
van het verbruik van HWAC producten.

Kingspan Wall-Lite werkende breedte 1.000 mm

Kerndikte in mm 38

R-waarde 0,8

Gewicht kg/m2  4,7

38 mm

38

Aluminium afstandhouder•

•

•
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Het KS1100 CS systeem biedt een totaaloplossing voor dak, gevel
en plafond bij projecten waarbij hoge eisen worden gesteld aan
temperatuurcontrole. 
Dit systeem kan toegepast worden bij koelhuizen, (snel)vrieshuizen,
farmaceutische industrie, cleanrooms, levensmiddelenindustrie 
en projecten waarbij hoge eisen worden gesteld aan hygiëne.
Het KS1100 CS paneel kan in een roofliner uitvoering 
worden toegepast als platdakuitvoering. 
Afwerken met een enkellaags dakbedekking 
is voldoende voor een waterdichte 
totaaloplossing.

KS1100 CS Paneelsysteem voor
geconditioneerde ruimten



31

KS1100 CS Paneel

Kenmerken

• Werkende breedte 1100 mm.

• Langdurige thermische, structurele en esthetische
betrouwbaarheid.

• Eenvoudig te monteren.

• Geschikt voor wand, plafond en dak.

• Zichtbare bevestiging.

• Zowel horizontaal als verticaal te monteren.

• Leverbaar in 4 profileringen (microrib, mini-bead, flat en
equi-bead).

• Makkelijk te reinigen.

• LPCB en FM getest op brandwerendheid.

• Standaard in PIR isolatiekern.

• In diverse coatings en kleuren leverbaar.

• Beschikbaar in lengtes tot 16.000 mm.

Zichtbaar geschroefd gevelpaneel 1100 mm

Type 50 80 100 125 150 175 

R-waarde m2.K/W 2,5 4,0 5,0 6,25 7,5 8,75

K-waarde  W/m2K 0,39 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11

Gewicht kg/m2   0,5/0,5 staal 10,6 11,8 13,2 14,1 15,1 16

1100 mm werkende breedte

Zie voor brandwerendheid en reactie op brand pagina 38.

• •
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Accessoires
Kingspan produceert een brede range van standaard en custommade accessoires

die uw gebouw een unieke en architectonische uitstraling geven.

Geïsoleerde goten
voorzien van pvc dakbedekking

Hemelwaterafvoer

Lekdorpel

Ongeïsoleerde goot

Zetwerk

Nokstukken

Buitenhoek voor gootsystemen

Windveer

Hoekstukken
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Voorgevormde geïsoleerde panelen
buitenhoek

Voorgevormde geïsoleerde panelen
verticaal gebogen

Voorgevormde geïsoleerde panelen
binnenhoek

Voorgevormde geïsoleerde panelen
horizontaal gebogen

Voorgevormde geïsoleerde panelen
met dubbele knik

Omega profielen

Op maat gemaakte doorvoeren

• Materiaal -

• Afwerking  -

Staal / Aluminium.

Beschikbaar in de
volledige range van
standaard kleuren in
Kingspan coatings. 

www.kingspan.nl 
www.kingspan.be
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Total Panel Guarantee
Totale garantie, bescherming tot 30 jaar!

In één overzichtelijk pakket dekt Kingspan met de introductie
van TOTAL PANEL GUARANTEE de belangrijkste prestaties
voor geïsoleerde dak- en gevelsystemen tot meer dan 30 jaar. 

• 25 jaar garantie op de structurele integriteit van het 
paneel. 

• 25 jaar garantie op de thermische isolatie en
geproduceerd conform de Europese EPBD
energierichtlijnen. 

• De duurzaamheid van het paneel en de buitencoating 
wordt tot 30 jaar gegarandeerd.

Als onderdeel van het pakket, biedt Kingspan technische
ondersteuning tijdens de ontwerp- en constructiefase om de
gebruikte toepassing te garanderen. Kingspan biedt hiermee
de gehele bouwkolom de mogelijkheid om zich gedurende
het  hele  bouwproces  met  raad  en  daad  bij  te  laten staan

door onze Field Service Engineer. Er kan enkel worden
voldaan aan de Total Panel Guarantee voorwaarden 
indien de detailleringen toegepast worden als aangegeven
op onze DVD, onze website en de Design Construction
Manual. Tevens zullen de in de onderhouds- en inspectie-
gids aangedragen voorschriften moeten worden nageleefd.

Tot 30 jaar garantie op coatings 

Kingspan biedt de meest uitgebreide garantie die
beschikbaar is in voorgelakt staal met een duurzaamheid
tot 30 jaar en een algemene levensverwachting tot 40 jaar.
Kingspan onderhoudsarme coatings bieden een buiten-
gewone duurzaamheid voor gebruik in zowel dak- als
wandtoepassing. De coatings bieden een goede weer-
stand tegen corrosie, chemische invloeden, UV straling,
hoge luchtvochtigheid en mechanische beschadiging en
erosie.

De bouwwereld is de laatste jaren volop in beweging geweest. Niet alleen
de functionaliteit van een gebouw staat centraal, maar ook uitstraling,
energiegebruik, veiligheid, brandwerendheid, kostenreductie en
duurzaamheid zijn tegenwoordig erg belangrijk. Veel producenten geven
alleen productgarantie in specifieke toepassingsgebieden. Kingspan kan u
de zekerheid bieden over het gehele productgamma volgens de geldende
normering.
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Duurzaamheid

Kingspan ondersteunt een duurzame bouwmethode en
zet zich in voor een duurzame en milieuvriendelijke levens-
cyclus van haar producten.
Door een superieure thermische isolatiewaarde en lucht-
dichtheid wordt het energiegebruik sterk teruggebracht 
en daarmee de emissie van kooldioxide (CO2) tot 40% 
per jaar gereduceerd gedurende de levensduur van het
gebouw.

Klanttevredenheid

Kingspan hecht veel waarde aan klanttevredenheid. Niet
alleen tevredenheid over de door haar geleverde paneel-
systemen maar ook de daarbij komende levertijden, bouw-
snelheid en detailleringen. 

100% Thermische isolatie &
gegarandeerde luchtdichtheid

Door hoogwaardige productietechnologie is de isolatie-
kern geheel vrij van koudebruggen. 
Kingspan produceert standaard polyisocyanuraat hard-
schuim en kan op verzoek een brandwerende
hardschuim kern leveren.
De isolatiekern heeft een zeer gunstige Lambda-waarde
en is daarmee één van de meest hoogwaardige isolatie-
materialen die momenteel verkrijgbaar zijn. 
De thermische prestatie zal gedurende 25 jaar van het
pand gegarandeerd zijn.

Dit betekent dat eigenaren moeten kunnen vertrouwen op
de brandveiligheid van het gebouw én dat de oplevering
van het gebouw volgens bestekspecificaties is ingekocht
en, nog belangrijker, is gemonteerd conform Bouwbesluit
en geldende brandveiligheidseisen. 
Daarnaast moeten alle bouwpartijen hun verantwoor-
delijkheid nemen voor het leveren van hun aandeel 
aan brandveilige gebouwen. Kingspan heeft zich aange-
sloten bij de door Efectis Nederland B.V. ontwikkelde
VERKLARING BRANDVEILIGE GEVEL. Dit geeft de gebouw-
eigenaar de zekerheid dat de geleverde bouwproducten 
in de praktijk de prestatie leveren waarvoor ze zijn 
aangeschaft en vertrouwen in de brandveiligheid
gerechtvaardigd is. De verklaring dient separaat bij Efectis
Nederland B.V. te worden aangevraagd.
Informatie kan u worden verstrekt door onze afdeling
Envirocare© Technical Services.

concept

De Kingspan kwaliteitsnorm die de identificatie van brand-
werende sandwichpanelen vereenvoudigt. 
Alle brandwerende sandwichpanelen in het Kingspan
productgamma zijn voorzien van goedkeuring door diverse
nationale en Europese instituten. De certificaten sluiten aan
bij de diverse beoordelingscriteria vanuit de verzekerings-
branche (FM en LPCB) als ook geëist door de lokale
overheid conform bouwbesluit (EN- en NEN normen).
Kingspan dak- en gevelpanelen worden voortdurend
beproefd conform de strengste criteria inzake duurzaam-
heid, energieprestatie en brandveiligheid.
De testresultaten, behaald in diverse erkende Europese
brandlaboratoria, bevestigen de goede brandwerendheid
en brandvoortplantingsklasse waardoor enige mispercep-
tie met betrekking tot de brandveilige toepassing van
hoogwaardige PIR sandwichpanelen is weerlegd!

Brandveilige gevels. Intensief
getest en goedgekeurd

Eigenaren en gebruikers van gebouwen kunnen vanaf april
2007 aansprakelijk worden gesteld voor schade door
schuld op basis van de Wet Economische Delicten.
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Natuurlijke voordelen

“Door het onderschrijven van het duurzaamheidakkoord (over de klimaat- en
energie-ambities) met het bedrijfsleven is een eerste stap gezet op weg naar
realisatie van de kabinetambities.
De overheid is met het bedrijfsleven overeengekomen om zich samen maximaal
in te spannen op het gebied van energiebesparing, gebruik van hernieuwbare
energie en reductie van broeikasgassen.

De lat ligt hoog en het Nederlandse bedrijfsleven heeft zich gecommitteerd aan:
20% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990. Het kabinet
heeft zelfs de ambitie deze te verhogen naar 30% echter dit is afhankelijk van
eventuele reacties vanuit Europa op de toekomstige ambities van de overige
lidstaten. In 2010 zal de overheid een tussenbalans opmaken en indien de
voortgang niet volgens plan verloopt dan zal het kabinet additionele maatregelen
nemen om de doelstellingen wel te realiseren”.

Minister van Ruimte en Milieu dr. Jacqueline Cramer geschreven aan de

Voorzitter van de Tweede Kamer.

Met het winnen van de Sustainability Award
2007 en 2008 heeft Kingspan het bewijs
geleverd dat ze duurzaamheid en het milieu
in het algemeen, hoog op de agenda heeft
staan. Opvolgend heeft Kingspan met een
vermelding op The Sunday Times Greenlist
zich in de Top 20 van Best Green
Companies geschaard voor 2008 in de UK.

Milieubewuste activiteiten waar Kingspan
zich momenteel mee onderscheidt en actief
bijdraagt aan het bereiken van de in het
duurzaamheidakkoord gestelde doelen
zijn:

•                 paneelsystemen.
•  End-of-life management.
•  Photovoltaïsche panelen.
•  Kingspan EnergiPanelTM.
•  Kingspan Envirocare© Technical Services
•  dcarbon8.
•  Participant Dutch Green Building Council.
•  Testen door BREEAM.
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• Alle panelen uit de KS1000 AWP en KS1000 RW range zijn gecertificeerd volgens de EN 13501-1 
met de brandvoortplantingsklasse Bs2d0. 

• Alle Kingspan panelen worden geproduceerd in de modernste fabrieken en voldoen aan de strengste 
eisen zoals: de kwaliteitsnorm ISO 9001, de milieumanagement standaard ISO 14001 en de ARBO
managementnorm OHSAS 18001.

• Alle Kingspan              paneelsystemen leveren een minimale bijdrage aan de opwarming van de aarde
(Low GWP – Global Warming Potential).

• Alle Kingspan               paneelsystemen zijn onafhankelijk getest door de BRE, Building Research
Establishment (het Engelse TNO) en aangemerkt met de hoogste en beste “A” beoordeling volgens
de Green Guide to specification.

• Alle Kingspan              paneelsystemen bevatten geen CFK’s, HCFK’s en HFK’s. Door de afwezigheid van 
deze Chloorfluorkoolstofverbindingen wordt géén bijdrage geleverd aan de aantasting van de ozonlaag.

• Alle Kingspan              paneelsystemen zijn kostneutraal te recyclen. Diverse Case studies hebben 
aangetoond dat Kingspan Ecosafe panelen zelfs geld opbrengen door haar unieke end-of-life management.

Voor zover bekend is Kingspan het enige bedrijf dat u paneelsystemen kan aanbieden die: géén CFK’s, HCFK’s
en HFK’s bevatten, een voor de verzekeraars zo belangrijke FM certificering hebben, getest zijn conform de
geldende EN en NEN-normeringen voor brandwerendheid.

Milieu-overwegingen

Voor al uw technische vragen kunt u terecht bij Kingspan Envirocare© Technical Services via: Tel. 0800-PANELEN of

envirocare@kingspan.nl
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Kingspan
Brandwerendheid en reactie op brand

*  De brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de achterconstructie dient tenminste
gelijk te zijn aan de brandwerendheid van het betreffende                       sandwichpaneel.

* Overspanningen van gevelpanelen zijn in principe onbeperkt. Neem contact op met 0800 - PANELEN voor informatie.

KS1000 AWP

KS1150 CS

KS1000 RW

Producten Dikte     Norm            Toepassing WBDBO Toepassing Resultaat Voorwaarden

Voorwaarden
1.  Naadverbinding schroeven h.o.h. 250 mm
2.  Naadverbinding schroeven h.o.h. 300 mm
3.  Naadverbinding schroeven h.o.h. 600 mm
4.  Schroeven door buitenplaat h.o.h. 300 mm
5.  Schroeven door buitenplaat h.o.h. 500 mm

6.   Schroeven door buitenplaat h.o.h. 600 mm
7.   Aan beide zijden stitchen h.o.h. 250 mm
8.   Aan beide zijden stitchen h.o.h. 600 mm
9.   Naden aan beide zijde kitten
10. Afdekken met zetwerk 100 mm breed

11.  15 mm zwelstrip in naadverbinding
12.  Geteste vrije overspanning 3000 mm
13.  Geteste vrije overspanning 4000 mm
14.  Geteste vrije overspanning 5000 mm

Brandweerstand van binnen naar buiten > 120 minuten. 
Brandweerstand van binnen naar buiten > 50 minuten.
Brandklasse Bs2d0 (geen flash-over, middelste 
rookklasse, geen brandende druppels).

Brandweerstand van binnen naar buiten > 82 minuten.
Brandweerstand van binnen naar buiten en van buiten 
naar binnen > 30 minuten.
Brandweerstand van binnen naar buiten > 50 minuten 
en > 30 minuten van buiten naar binnen.
Brandweerstand voor scheidingswanden > 30 minuten.
Brandweerstand van binnen naar buiten > 90 minuten 
en > 30 minuten van buiten naar binnen.
Brandweerstand van binnen naar buiten, buiten naar 
binnen > 30 minuten. 
Brandklasse Bs2d0 (geen flash-over, gemiddelde 
rookdichtheid, geen brandende druppels).

Brandweerstand van binnen naar buiten en van buiten
naar binnen > 30 minuten.
Brandweerstand als scheidingswand > 30 minuten. 
Brandweerstand van binnen naar buiten > 40 minuten
als plafond.
Brandweerstand van binnen naar buiten > 60 minuten als
plafond.
Brandweerstand van binnen naar buiten > 60 minuten als
plafond.
Brandweerstand van binnen naar buiten > 110 minuten 
en > 60 minuten van buiten naar binnen.
Brandweerstand als scheidingswand > 60 minuten. 

Brandweerstand van binnen naar buiten > 60 minuten

Brandweerstand van binnen naar buiten en van buiten
naar binnen > 30 minuten.
Brandweerstand van binnen naar buiten en van buiten
naar binnen > 30 minuten.

4
4 en 13

1
2

1

1 en 11
1

3

8
4, 10 en 12

6 en 12

6 en 12

3 en 11

8 en 11

12

5 en 12

2 en 14

Buitenwand
Plafond/dak
Gevel/dak

Buitenwand
Buitenwand

Buitenwand

Scheidingswand
Buitenwand

Buitenwand

Gevel/dak

Buitenwand

Scheidingswand
Plafond/dak

Plafond/dak 

Plafond/dak

Buitenwand

Scheidingswand

Plafond/dak

Dak

Dak

NEN 6069
BS 476:22
EN 13501-1

EN  1364
NEN 6069

NEN 6069

NEN 6069
NEN 6069

BS476:22

EN 13501-1

NEN 6069

NEN 6069
BS 476:22

BS 476:22

BS 476:22

NEN 6069

NEN 6069

BS 476:22

NEN 6069

NEN 6069

> 60 minuten

> 60 minuten

> 60 minuten

> 30 minuten
> 120 minuten

> 60 minuten

> 60 minuten

> 30 minuten

> 150 minuten

> 60 minuten

> 60 minuten

> 60 minuten

40 / 75
40 / 75
Alle

70
80

100

100
120

120

Alle

100

100
100

150

180

180

180

90

LS 50

MS 70

3

1

1

2
1

1

1

2

1

2

3

3

KS1000 ZIP

KS1000 XD

Toepassing

*1 WBDBO bepaald toegepast als buitenwand met spiegelsymetrie. 
*2 WBDBO bepaald toegepast als enkele scheidingswand.
*3 WBDBO bepaald toegepast in dakconstructie ten plaatse van scheidingswand. 

Mei 2007

TM



Vormgeving: www.hvcbv.nl




