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De voordelen van Kingspan
geïsoleerde paneelsystemen

Geïsoleerde daken geve systemen
Kingspan Duurzame Bouwsystemen is een
toonaangevende fabrikant van geïsoleerde
paneelsystemen ten behoeve van gevel-, dak- &
vloertoepassingen. Deze geprefabriceerde
bouwcomponenten staan borg voor: korte bouwtijd,
kostenefficiënte 'droge' bouwmethodiek, reductie
faal- & bouwkosten, optimale brandveiligheid,
ambitieuze milieuscore, duurzaamheid en moderne
architectuur.
Kingspan neemt initiatief, ontwikkelt visie en strategie
en opereert als koploper in de bouwkolom op het
gebied van duurzaamheid, innovatie en
brandveiligheid.
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 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.
element = reductie faalkosten.
• Prefab
Snelle en weersonafhankelijke montage.
en gevelsystemen zijn gecertificeerd
• Dakvolgens de EN 13501-1 brandvoortplanting
klasse B-s2,d0 (nw).
daksystemen geschikt voor
• Assortiment
platte daken en flauw hellende daken vanaf
1,5° na doorbuiging.
de bouwtijd waardoor veiligheids• Verkort
risico’s tot een minimum worden beperkt
(ARBO).
met een groot aantal
• Gevelsystemen
verschillende esthetische opties, van
geprofileerd tot vlak, in combinatie met
onzichtbare bevestigingssystemen.
spouw in het paneel, waardoor de
• Geen
kans op inwendige corrosie of condensatie
wordt uitgesloten.

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.

met coatings voor specifieke
• Leverbaar
toepassingen: HACCP, Farmsafe, Aquasafe,
Foodsafe en Cleansafe.
beschikbare kleuren & coating per
• Voor
paneelsoort, neem contact op met Kingspan.
panelen worden geproduceerd
• Kingspan
volgens de strengste eisen zoals:
de kwaliteitsnorm ISO 9001, de milieumanagement standaard ISO 14001 en de
ARBO managementnorm OHSAS 18001.
details en bestekteksten zijn
• Autocad
kosteloos verkrijgbaar via de afdeling
Envirocare en kunnen worden gedownload
op www.kingspanpanels.nl
en www.kingspanpanels.be
ondersteuning is kosteloos aan te
• Technisch
vragen in Nederland via telefoonnummer:
0800 - PANELEN.
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KS1000 RW dak-en gevelsysteem
KS2000 RW daksysteem
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 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.

KS1000 RW

1.000 mm werkende breedte

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

137/170

Rc-waarde m2.K/W

2,0

2,46

2,69

3,16

3,83

4,83

6,08

6,50

7,52

Gewicht Kg/m2 staal

9,9

10,3

10,7

11,1

11,5

12,3

13,1

13,8

14,3

Gewicht Kg/m2 alum.

5,6

6,0

6,4

6,8

7,2

8,0

8,8

9,5

10,0

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan Envirocare Technical Services.
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150/185

Kenmerken

• 1.000 mm en 2.000 mm werkende breedte.

•

100% betrouwbare thermische prestatie van
Rc =2,0 tot 7,52 m2.K/W.

•
• Panelen links en rechts uitgevoerd, kunnen altijd
Minimale koudebruggen.

tegen de heersende windrichting in gelegd worden.

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

•
• Standaard voorzien van schone eindoverlap.
• Binnenzijde kan worden voorzien van een Farmsafe
Zichtbare bevestiging.

coating, onder andere geschikt voor de agrarische
sector.

Eindoverlap

• 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
afwerkprofielen en goten.

• Voor zowel dak- als geveltoepassing.
• KS1000 RW beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.
KS2000 RW beschikbaar in lengtes tot 20.300 mm.

Zijoverlap

FARM
Zijaansluiting i.c.m. Polycarb rooflight
Zijoverlap

Zie voor brandwerendheid en reactie op brand pagina 38.
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KS1000 DR Geïsoleerd daksysteem
Het KS1000 DR 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 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 de daktoepassing.
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Kenmerken

• Blinde bevestiging d.m.v. kliklijst.

•

• Geschikt voor alle soorten nieuwbouw- en

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 100 mm schone
eindoverlap (65 mm op aanvraag mogelijk).

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.

• Inclusief afdichtingstape in de zijaansluiting.
• Door FM getest en gecertificeerd op brandwerendheid.

• Beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.

1.000 mm werkende breedte

KS1000 DR

KS1000 DR werkende breedte 1.000 mm*

Type

40

60

80

100

Rc-waarde m2.K/W

2,03

3,09

3,86

4,62

Gewicht kg/m2 staal

10,0

10,9

11,8

12,7

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op
met Kingspan Envirocare Technical Services.

KS1000 DR
Zijaansluiting

Eindoverlap
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KS1000 RT Geïsoleerd
dakpanpaneelsysteem
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 dakpanpaneel 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. Dakpanpaneelsystemen 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.
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Kenmerken

• Zeer licht systeem t.o.v. traditionele systemen,

• Prefab element waardoor een hogere

• Minimale koudebruggen.
• Te combineren met Velux dakvensters.
• Standaard voorzien van een 160 mm.

• Een constructie-oplossing die een duurzame

• Een totaal pakket aan afwerkingsmaterialen

• Beschikbaar in lengtes tot 15.750 mm.

installatiesnelheid gerealiseerd kan worden
en de kans op faalkosten wordt verkleind.

waardoor toepassing in (asbest)renovatie
mogelijk is.

thermische isolatie garandeert.

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

schone eindoverlap.
verkrijgbaar.

KS1000 RT

1.000 mm werkende breedte

Zijoverlap

Eindoverlap

KS1000 RT Dakpanpaneel werkende breedte 1.000 mm*

Type

45

60

80

100

Rc-waarde m .K/W

2,08

2,99

3,86

4,86

Gewicht kg/m2

12,58

13,25

14,10

14,96

2

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan
Envirocare Technical Services.
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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.

KS1000 ZIP
1.000 mm werkende breedte

KS500 & KS1000 ZIP*
Werkende breedte mm

500

1.000

45

90

110

45

90

110

Rc-waarde m2.K/W

2,08

3,86

4,86

2,08

3,86

4,86

Gewicht kg/m2 staal

11,1

13,1

13.9

10,0

12,0

12,8

Gewicht kg/m2 aluminium

9,1

11,2

12,0

8,2

10,3

11,1

Type

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan Envirocare Technical Services.
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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 (Rc > 4,86 [m .K.W- ]
2

1

mogelijk.

• Lichtgewicht dakconstructie.
• Beschikbaar in lengtes tot 26.000 mm.

KS500 Kingzip
500 mm werkende breedte

Aansluiting KS500 & KS1000 Kingzip

* Alleen met stalen buitenhuid.
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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 montageadviezen, een gegarandeerde waterdichtheid vanaf 1,5 o 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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Kenmerken

• Standaard voorzien van een 75 mm schone

• 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

•

eindoverlap.
100% thermische isolatie prestatie, minimale
koudebruggen.
In diverse coatings en kleuren leverbaar.

•
• Beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.

1.000 mm werkende breedte

Afdichtingstape
(fabrieksmatig
aangebracht)

Binnenplaat

KS1000 LP*

Type
Rc-waarde m2.K/W
Gewicht kg/m2 staal
Gewicht kg/m2 aluminium

45

60

80

100

115

2,03

3,09

3,86

4,62

5,42

9,5

10,1

10,9

11,7

12,1

5,67

6,27

7,07

7,5

8,1

KS1000 LP - Zijoverlap

KS1000 LP - Eindoverlap - Staal

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met
Kingspan Envirocare Technical Services.
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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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Kenmerken

• Minimale radius van 150 meter.
• Esthetisch hoogwaardige oplossing.
• Beschikbaar in lengtes tot 29.300 mm.

• 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

1.000 mm werkende breedte

KS1000 DR-CR

1.000 mm werkende breedte

Gebogen Dakpaneel LP/CR*

Type
Rc-waarde m .K/W
2

Gewicht kg/m staal
2

Gewicht kg/m2 aluminium

45

60

80

100

115

2,03

3,09

3,86

4,62

5,42

9,5

10,1

10,9

11,7

12,1

5,67

6,27

7,07

7,5

8,1

40

60

80

100

KS1000 LP/DR-CR Zijaansluiting

KS1000 LP/DR-CR Overlap detail

KS1000 DR/CR*

Type
Rc-waarde m .K/W

2,03

3,09

3,86

4,62

Gewicht kg/m2 staal

10,0

10,9

11,8

12,7

2

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op
met Kingspan Envirocare Technical Services.
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KS1000 FC Geïsoleerd
dak-en gevelsysteem
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
FARM
coating.
Kortom een prima economische en duurzame oplossing
met 100% betrouwbare thermische prestaties voor zowel
nieuwbouw als renovatiedoeleinden.
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Kenmerken

• 1.000 mm werkende breedte.

•

• Zichtbare bevestiging.
• Voor zowel dak als gevel toepasbaar.
• Door de speciaal ontwikkelde profilering zeer

100% betrouwbare thermische prestatie van
Rc =1,94 tot 5,12 m2.K/W.

• Minimale lijnvormige koudebruggen.
• Bijzonder snelle montage op de bouwplaats.
• Panelen links en rechts uitgevoerd, kunnen altijd

geschikt voor (asbest)renovatie of (agrarische)
nieuwbouw.

• Leverbaar in lengtes tot 29.300 mm.

tegen de heersende windrichting in gelegd worden.
KS1000 FC

1000 mm werkende breedte

FARM

KS1000 FC werkende breedte 1.000 mm*

34

46

50

68

80

100

Rc-waarde m2.K/W

1,94

2,64

2,72

3,56

4,21

5,12

Gewicht kg/m2 staal

10,0

10,5

10,9

11,5

12,0

12,8

Type

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan
Envirocare Technical Services.
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X-dek Longspan geïsoleerd platdak
paneelsysteem
TM

Het KS1000 XD platdakpaneel, genaamd X-dek® Longspan is een geïsoleerd paneelsysteem ten behoeve van platte daken,
dat geheel is ontworpen, uitgevoerd en gecertificeerd volgens de regelgeving in de Nederlandse bouw.
Het X-dek® Longspan paneelsysteem laat zich in simpele
bewoordingen omschrijven als een volgeschuimd profiel, voorzien
van een ongeprofileerde staalplaat als toplaag. Als waterdichte
afwerking dient te allen tijde een (minimaal enkellaags)
dakbedekkings-systeem (PVC, EPDM, enz.) te worden toegepast.
Meerlaags kunnen alle willekeurige dakbedekkingssystemen worden
toegepast.
In basisuitvoering is de oppervlaktebehandeling verzinkt staal,
voorzien van een kunststof film, die hechting van chemisch
(verlijmde) aangebrachte afwerklagen mogelijk maakt.
Uiteraard kan dakbedekking ook mechanisch worden bevestigd.

X-dek Multispan geïsoleerd
platdak paneelsysteem
TM

X-dek® Multispan platdakpanelen zijn speciaal ontwikkeld voor platte daken

met een partieel gebrande, mechanisch of chemisch (verlijmde) aangebrachte
dakbedekking, die te allen tijde als waterdichte afwerking op het systeem dient te
worden aangebracht.
Dit systeem is uitermate geschikt voor toepassing op industriële-,
commerciële- en kantoorgebouwen.
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Kenmerken

• Afwerking met membraan / enkellaags dakbedekking

• Platdakpaneel, geschikt voor platte daken, d.w.z. een
•
•
•
•

dakhelling van 1-3°.
Lichtgewicht paneel; 11 – 21 kg/m2 (Longspan).
Grote overspanningen, Longspan tot 7,9 meter
(enkelvelds tot 6,0 meter). Multispan tot 7,0 meter
(enkelvelds tot 5,25 meter).
Beschikbaar in drie diktes, resp. Rc=2,5, Rc=3,5 en
RC=5,4
Geheel conform bouwbesluit, volledig gecertificeerd.

X-dek Longspan

•
•
•
•
•
•

vereist.
Snelle montage.
Geen vochtopbouw in het systeem.
Zeer stijf, geringe doorbuiging, gering
wateraccumulatie risico, solide vlakke werkvloer.
Geen bevestigers zichtbaar aan binnenzijde.
Meerdere coating opties aan binnenzijde mogelijk.
Voorbeeldberekening kipstabiliteit conform TNO
rapport TNO-034-DTM-2009-02657.

Buitenhuid
A
Binnenhuid

333mm

B

333 mm

333 mm

1000 mm werkende breedte

Afmetingen en gewichten (excl. dakbedekking)*
Type

XD-50

XD-70

XD-102

A-Kerndikte

46

66

96

B-Totale hoogte

153

173

203

Gewicht (kg/m2)** Longspan

11-20

12-21

13-22

Gewicht (kg/m )** Multispan

9-14

10-15

-

Rc m2.K/W

≥2,5

≥3,5

≥5,4

2

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan
Envirocare Technical Services.
** afhankelijk van toegepaste staaldikte

X-dek Multispan
A
Binnenhuid

333 mm

333 mm

B

333 mm

1000 mm werkende breedte
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KS1000 Polycarb Rooflight
Lichtdoorlatend dakpaneelsysteem
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 product is, wat betreft thermische prestatie, superieur aan andere
lichtdoorlatende systemen en is makkelijk te monteren. Het is beschikbaar in
doorzichtig 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.
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Kenmerken

•
•
•
•
•

Niet breekbaar - HSE getest ACR (M) 001:2000,
Categorie Klasse B.
U-waarde 1,64 W/m2 K, Rc-waarde 0,61 m2.K/W.
Uitstekende lichttransmissie.
Lange levensduur.
Geproduceerd voor toepassing met Kingspan
RW- paneelsystemen.

•
•
•
•
•
•

Verkrijgbaar in de kleur Clear.
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.
Bij toepassing in agressieve milieu’s neem contact op
met Kingspan Envirocare Technical Services.

KS1000 Polycarb Rooflight*
1.000 mm
333 mm

333 mm
35 mm

20 mm

333 mm

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan Envirocare Technical Services.
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KS1000 AWP
Architectonisch
gevelsysteem
Kingspan’s architectonische gevelpanelen
KS1000 AWP, geven ontwerpers een
ruime keuze aan producten voor
horizontale en verticale esthetische
geveltoepassingen. Deze panelen zijn
beschikbaar in breedtes van 600 tot 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: Convex, Curvewall, Eurobox,
Louvre, Micro-rib, Mini-micro, Plank,
Stucco, Tramline, en Wave. Een
interessante optie voor het combineren
van verschillende visuele effecten waar
architectuur en vormgeving een
belangrijke rol spelen.
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KS1000 AWP serie
KS1000 MM (*A)

KS1000 MR (*A)

KS1000 CX

KS1000 WV

KS1000 EB (*A)

KS1000 PL (*A)

KS1000 TL (*A) (*B)

KS1000 LV (*B)

KS1000 CW (*B)

KS1000 ST (*C)

(*A) Standaard profilering zonder meerprijs.
(*B) Alleen leverbaar in 1000 mm werkende breedte.
(*C) Alleen in Spectrum.
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Kenmerken KS1000 AWP architectonisch gevelpaneel

• Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden.
• Alle benodigde hulpmaterialen leverbaar.
• Creatieve vrijheid voor ontwerpers en eenvoudige

• Blinde bevestiging.
• Werkende breedtes 900 en 1.000 mm

•
•
•

(600 mm optioneel verkrijgbaar, afhankelijk van
projectomvang).
100% betrouwbare thermische prestatie van
1,75 tot 7,52 m2.K/W.
Keuze uit een tiental optische profileringen.
Eenvoudig te monteren.

•
•

integratie met kozijnen, louvres enz.
Door Efectis Nederland, LPCB, ISIB en FM getest en
gecertificeerd op brandwerendheid.
Beschikbaar in lengtes tot 17.000 mm.

Architectonisch gevelpaneel 1.000 mm en 900 mm*

Type

45

60

70

80

100

120

Rc-waarde m2.K/W

1,75

2,69

3,16

3,53

4,59

5,39

6,50

Gewicht kg/m2 staal

10,9

11,5

11,9

12,3

13,1

13,9

14,6

15,1

Gewicht kg/m2 aluminium***

5,4

6,0

6,4

6,8

7,6

8,2

9,0

9,14

*

140** 150***
7,52

Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan Envirocare Technical
Services.
** Geldt niet voor CW.
*** Geldt niet voor CW en LV.

KS1000 AWP
Horizontale aansluiting
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KS1000 AWP
Verticale aansluiting

Kenmerken KS1000 LongspanTM architectonisch gevelpaneel

• Eenvoudige integratie met deuren, kozijnen, louvres en

• 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 alle AWP profileringen (Convex,

•
•
•

traditionele constructie materialen.
Geschikt voor horizontale en verticale toepassingen.
Eenvoudig te monteren.
Beschikbaar in lengtes tot 17.000 mm.

Curve-Wall, Euro-Box, Louvre, Micro-Rib, MiniMicro, Plank, Stucco, Tramline en Wave).
KS1000 LongspanTM

600/900/1.000 mm

KS1000 LongspanTM architectonisch gevelpaneel 1.000 mm*

80

100

Rc-waarde m .K/W

3,53

4,59

5,39

6,50

Gewicht kg/m2 staal

15,4

16,2

17,0

17,8

Type
2

120

140

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan
Envirocare Technical Services.

KS1000 Longspan

TM

Standaard Kingspan
architectonisch
gevelpaneel
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Evolution gevelsysteem
Evolution is een gevelsysteem dat u een zeer moderne en
esthetisch hoogwaardige uitstraling garandeert.
Nieuwbouw of renovatie, het Evolution wandpaneel biedt
ontwerpers de mogelijkheid om een vernieuwd gevelbeeld te
presenteren. Evolution’s verticale- en horizontale
afwerkingen geven het pand de uitstraling van een bimodulair
systeem. Standaard beschikbaar in de werkende breedte van
1000 mm met een blinde bevestiging. Echter is het paneel
verkrijgbaar vanaf 600 mm in stappen van 1 mm. Het
geavanceerde Evolution systeem biedt u een ruime keuze
aan accessoires en afwerkprofielen waardoor het pand een
zeer exclusieve en eigentijdse uitstraling krijgt.
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Kenmerken

• Voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit.
• Volledig vlak; geen optische profilering.
• Standaard 1000 mm werkende breedte.
• Geschikt voor verticale- en horizontale toepassingen.
• 100% betrouwbare thermische prestatie van 1,75 tot
4,59 m .K/W.
2

• Blinde bevestiging.
• Enkelvoudig component, waardoor installatietijd
•

•
•
•
•

gehalveerd wordt met minder risico op de bouwplaats.
Een warme constructie-oplossing die al meer dan 30
jaar 100% thermische isolatie garandeert.
Evolution

• Geen koudebruggen, inwendige condensatie of

•

gevaar voor corrosie.
Creatieve vrijheid voor ontwerpers en eenvoudige
integratie met kozijnen, louvres enz.
Alle benodigde accessoires zijn af fabriek leverbaar.
Betrouwbare kwaliteit gefabriceerd onder
ISO 9002 norm.
Efectis Nederland, LPCB en FM getest op
brandwerendheid.
Zeer aantrekkelijk alternatief voor bimodulair
systeem.

Dikte

1000 mm werkende breedte

Evolution gevelsysteem 1000 mm*

45

60

70

80

100

120

140

Rc-waarde m2.K/W

1,75

2,69

3,16

3,53

4,59

5,39

6,5

7,52

Gewicht kg/m2 staal

10,9

11,5

11,9

12,3

13,1

13,9

14,6

15,0

Kerndikte in mm

150

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met
Kingspan Envirocare Technical Services.

Evolution G
Evolution G is uitermate geschikt voor ontwerpen waarbij
strakke lijnen een “must” zijn. Het is een vlak architectonisch
paneel met aangebrachte schijnvoegen dat blind bevestigd
wordt. Het systeem kan zowel verticaal als horizontaal
worden toegepast en is verkrijgbaar tot een dikte van 150
mm. Ook kunnen er tot 3 extra schijnvoegen in de zichtzijde
van het paneel worden aangebracht. Hiermee wordt de
illusie gewekt dat er smallere panelen zijn toegepast,
waardoor een uniek gevelbeeld ontworpen kan worden en
de voordelen van snelle montage behouden blijven.

gebruik maken van een paneel met een niet standaard
werkende breedte! Alle breedten tussen 600 mm en 1000
mm zijn leverbaar, waarmee meer variëteit in detaillering van
het ontwerp kan worden aangebracht.
Evolution Q2
Evolution Q2 is een bimodulair gevelsysteem. De
kantdetaillering resulteert in een verdiepte verticale voeg.
Voor het maken van deze voeg wordt een rubberprofiel van
10 mm of 20 mm gemonteerd in de verticale voeg.

Evolution voorgevormde hoeken
Op maat gemaakte hoeken zijn essentieel voor de esthetiek
van een gebouw. Interne en externe, verticale en horizontale
voorgevormde hoeken zijn verkrijgbaar in de opties:
radius, gebogen, in verstek, afgeschuind en
kolombekleding.

Evolution Q4
Bij Evolution Q4 wordt een 12 mm rubberprofiel tussen in de
verticale voeg toegepast, waardoor de illusie van een
subtiele schaduwlijn ontstaat. In combinatie met de natuurlijk
ontstane schaduwlijn op de horizontale voeg, wekt het de
verbeelding van een bimodulair rasterdetail.

Evolution ronde hoeken
Dit architectonisch geïsoleerde paneel wordt fabrieksmatig
gebogen. De voorgevormde curve kan over de lengte van
het paneel (horizontaal gebogen) ofwel over de breedte van
het paneel (verticaal gebogen) worden aangebracht.

Voor zowel de bestaande als de nieuwe Evolution panelen
zijn meerdere typen voegprofielen beschikbaar, deze
variëren van bescheiden en slank tot expressief en duidelijk
zichtbaar. Met deze voegprofielen kan dan ook veel effect
aan een gevel worden gegeven .
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden van
Evolution en de verschillende soorten voegprofielen, neem
contact op met uw Kingspan contactpersoon.

Evolution variabele breedte
Een gebouw met een niet standaard uiterlijk kan nu ook
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Kingspan Wall-Lite

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 m2 K/W
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.
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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.

KS1000 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.

1.000 mm werkende breedte

38

•

Aluminium afstandhouder

•

Kingspan Wall-Lite werkende breedte 1.000 mm*

Kerndikte in mm

38

R-waarde

0,8

Gewicht kg/m2

4,7

38 mm

•

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties
neem contact op met Kingspan Envirocare Technical
Services.

Kleuren

Glashelder

Opaal

Blauw

Groen

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

Paars

Rood

Oranje

Geel

IR Groen

IR Blauw
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KS1100 CS Paneelsysteem voor
geconditioneerde ruimten
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.
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Kenmerken

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

• Werkende breedte 1100 mm.

• Langdurige thermische, structurele en esthetische
•
•
•
•

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.

betrouwbaarheid.
Eenvoudig te monteren.
Geschikt voor wand, plafond en dak.
Zichtbare bevestiging.
Zowel horizontaal als verticaal te monteren.

KS1100 CS Paneel
1100 mm werkende breedte

•

•

Zichtbaar geschroefd gevelpaneel 1100 mm*

Type

60

80

100

125

150

175

200

220

Rc-waarde m2.K/W

2,39

50

3,03

3,83

4,83

6,08

7,52

8,92

9,83

10,91

U-waarde W/m2K

0,39

0,31

0,25

0,20

0,16

0,13

0,11

0,10

0,09

Gewicht kg/m staal

10,6

11

11,8

12,6

13,6

14,6

15,6

16,6

17,4

2

* Voor advisering over de juiste paneelspecificaties neem contact op met Kingspan Envirocare
Technical Services.
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Accessoires
Kingspan produceert een brede range van standaard en custommade accessoires
die uw gebouw een unieke en architectonische uitstraling geven.
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Geïsoleerde goten
voorzien van pvc dakbedekking

Ongeïsoleerde goot

Buitenhoek voor gootsystemen

Hemelwaterafvoer

Zetwerk

Windveer

Lekdorpel

Nokstukken

Hoekstukken

Voorgevormde geïsoleerde panelen
buitenhoek

Voorgevormde geïsoleerde panelen
binnenhoek

Voorgevormde geïsoleerde panelen
met dubbele knik

Voorgevormde geïsoleerde panelen
verticaal gebogen

Voorgevormde geïsoleerde panelen
horizontaal gebogen

Omega profielen

• Materiaal
•

- Staal / Aluminium.

Afwerking - Beschikbaar in de
volledige range van
standaard kleuren in
Kingspan coatings.
www.kingspanpanels.nl
www.kingspanpanels.be

Op maat gemaakte doorvoeren
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Total Panel Guarantee
Totale garantie, bescherming tot 30 jaar!
De bouwwereld is de laatste jaren volop in beweging geweest. Niet alleen
de functionaliteit van een gebouw staat centraal, maar ook uitstraling,
energieverbruik, 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.
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
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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 inspectiegids 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 buitengewone duurzaamheid voor gebruik in zowel dak- als
wandtoepassing. De coatings bieden een goede weerstand tegen corrosie, chemische invloeden, UV straling,
hoge luchtvochtigheid en mechanische beschadiging en
erosie.

Duurzaamheid
Kingspan ondersteunt een duurzame bouwmethode en
zet zich in voor een duurzame en milieuvriendelijke levenscyclus van haar producten.
Door een superieure thermische isolatiewaarde en luchtdichtheid wordt het energiegebruik sterk teruggebracht
en daarmee de emissie van kooldioxide (CO 2 ) 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 paneelsystemen maar ook de daarbij komende levertijden, bouwsnelheid en detailleringen.

100% Thermische isolatie &
gegarandeerde luchtdichtheid
Door hoogwaardige productietechnologie is de isolatiekern geheel vrij van koudebruggen.
Kingspan produceert standaard polyisocyanuraat hardschuim 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 isolatiematerialen die momenteel verkrijgbaar zijn.
De thermische prestatie zal gedurende 25 jaar van het
pand gegarandeerd zijn.

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.

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 verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van hun aandeel
aan brandveilige gebouwen. Kingspan heeft zich aangesloten bij de door Efectis Nederland B.V. ontwikkelde
VERKLARING BRANDVEILIGE GEVEL. Dit geeft de gebouweigenaar 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 brandwerende sandwichpanelen vereenvoudigt.
Alle brandwerende sandwichpanelen in het Kingspan
productgamma zijn voorzien van goedkeuring door diverse
nationale en Europese instituten zoals Efectis.
De certificaten sluiten aan bij de diverse beoordelingscriteria vanuit de verzekeringsbranche (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 duurzaamheid, energieprestatie en
brandveiligheid.De testresultaten, behaald in diverse
erkende Europese brandlaboratoria, bevestigen de goede
brandwerendheid en brandvoortplantingsklasse waardoor enige misperceptie met
betrekking tot de brandveilige
toepassing van hoogwaardige PIR
sandwichpanelen is weerlegd!
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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.

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.

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”.

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

Minister van Ruimte en Milieu dr. Jacqueline Cramer geschreven aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer.
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•
•
•
•
•
•
•

paneelsystemen.
End-of-life management.
Photovoltaïsche panelen.
Kingspan EnergiPanel .
Kingspan Envirocare© Technical Services
Participant Dutch Green Building Council.
Testen door BREEAM.
TM

Milieu-overwegingen
•

•

•

•

•

•

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.

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

TM

Brandwerendheid en reactie op brand
Producten

Dikte

Toepassing

EU

KS1000 RW

40 / 75
40 / 75
Alle

NEN 6069

> 60 minuten
> 60 minuten

a
c

EW90

> 90 minuten

a

EW60
EI30(o->i)

Buitenwand
Buitenwand

> 60 minuten
> 60 minuten

a
a

NEN 6069

Buitenwand

> 60 minuten

a

120

NEN 6069

Buitenwand

> 120 minuten

a

EW60
EW30
EI30(o->i)
EW30
EI30(o->i)
EW90
EI30(o->i)

Alle

EN 13501-1

Gevel

100

EN 1364

Scheidingswand

> 30 minuten

b

150

EN 1365-2

Plafond/dak

175

EN 1364

Scheidingswand

> 60 minuten

b

EI60

175

EN 1364

Buitenwand

> 120 minuten

a

EW60
EI60

Alle

EN 13501-1

Gevel/plafond/dak

LS 50

EN 1364-2

Dak

> 60 minuten

c

EW30

MS 70

EN 1365-2

Dak

> 60 minuten

c

EW30

Alle

EN 13501-1

Dak

KS1000 KingZip

Alle

EN 13501-1

Dak

KS1000 LP

Alle

EN 13501-1

Dak

KS1000 RT

Alle

EN 13501-1

Dak

KS1000 FH

100

EN 13501-2

Wand

> 120 minuten

a

EW60/EI60

Alle

EN 13501-1

Gevel

100
120
Alle

EN 13501-2
EN 13501-2
EN 13501-1

Scheidingswand
Scheidingswand
Wand

> 60 minuten
> 60 minuten

b, e & f
b&d

EI90
EI60

70

NBN713:020

Wand

KS1000 FC

KS1000 AWP*

KS1100 CS

KS1000 XD

KS1000 FR

BELGIE
KS1000 AWP

Norm

Toepassing

WBDBO

EN 13501-1

Buitenwand
Plafond/dak
Gevel/dak

68

NEN 6069

Buitenwand

Alle

EN 13501-1

Gevel/dak

70
80

EN 1364
NEN 6069

100

EI30
REI30

* Profileringen: MR / MM / EB / PL / WV / CX / ST / TL / EVOLUTION
Toepassing
a. WBDBO is bepaald bij toepassing als buitenwand met spiegelsymetrie
b. WBDBO is bepaald bij toepassing als enkele scheidingswand
c. WBDBO is bepaald bij toepassing als dakconstructie ten plaatse van scheidingswand
d. Verticale oriëntatie
e. Horizontale oriëntatie
f. beide zijden 0,6 mm staal

• Voor maximale structurele overspanning bij brandveilige toepassing, neem contact op met Kingspan Envirocare Technical Services.
• De brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de achterconstructie dient tenminste gelijk te zijn aan de brandwerendheid van het betreffende
sandwichpaneel.
• Aan deze bovenstaande tabel kunnen geen rechten worden ontleend, neem voor een gedegen advies contact op met Kingspan Envirocare Technical Services.
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Resultaat
Brandwerendheid van binnen naar buiten > 110 minuten.

Voorwaarden

Max. overspanning

4
4

4000 mm
4000 mm

Brandclassificatie

B-s2,d0
Brandwerendheid van binnen naar buiten > 60 minuten en van buiten naar
binnen > 30 minuten.

4

4000 mm
B-s2,d0

Brandwerendheid van
Brandwerendheid van
minuten.
Brandwerendheid van
binnen > 30 minuten.
Brandwerendheid van
binnen> 30 minuten.

binnen naar buiten > 82 minuten.
binnen naar buiten en van buiten naar binnen > 30

1
2

3000 mm
4000 mm

binnen naar buiten > 50 minuten en van buiten naar

1

3000 mm

binnen naar buiten > 90 minuten en van buiten naar

1

4000 mm
B-s2,d0

Brandwerendheid als scheidingswand 30 minuten.

6&8

3000 mm

Brandwerendheid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen > 30
minuten.
Brandwerendheid als scheidingswand 60 minuten.

4&8

3000 mm

7&8

6000 mm

Brandwerendheid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen > 60
minuten.

7&8

6000 mm
B-s2,d0

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

Brandwerendheid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen > 60
minuten.

5

3000 mm

2

5000 mm

-

B-s2,d0

-

B-s2,d0

-

B-s2,d0

-

B-s2,d0

-

4000 mm
A2-s1,d0

9
9

Brandwerendheid als scheidingswand 90 minuten.
Brandwerendheid als scheidingswand 60 minuten.

12000 mm
10000 mm
A2-s1,d0

1

Vlamdichtheid 82 min, stabiliteit > 106 min.

Voorwaarden
1. Naadverbinding schroeven h.o.h. 250 mm
2. Naadverbinding schroeven h.o.h. 300 mm
3. Naadverbinding schroeven h.o.h. 3000 mm
4. Schroeven door buitenplaat h.o.h. 300 mm
5. Schroeven door buitenplaat h.o.h. 500 mm
6. Aan beide zijden stitchen h.o.h. 225 mm
7. Aan beide zijden stitchen h.o.h. 500 mm
8. Naden aan beide zijden kitten
9. Overspanning > 4000 mm beide zijden
stitchen h.o.h. 3000 mm

Brandclassificatie
Brandklasse
Rookklasse
Brandende druppels

A2
B
s1
d0

Praktisch niet brandbaar
Zeer moeilijk brandbaar
Geringe rookproductie
Geen productie van brandende delen

3000 mm

Disclaimer
Hoewel uiterste zorgvuldigheid is betracht,
kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele onjuistheden in
deze brochure.
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