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HELLEND DAK SYSTEEM
Hét pakket voor een snelle, voordelige
en effectieve isolatie van uw schuine dak!
Het Hellend Dak Systeem (HDS) is een innovatieve combinatie van Isobooster
isolatiemateriaal en Interior House plafondafwerking waarmee bestaande
schuine daken snel, hoogwaardig, zonder overlast en tegen een redelijke prijs
geïsoleerd kunnen worden.
Het HDS komt voort uit een jarenlange
ervaring met het isoleren en afwerken van
schuine kappen. Het grote probleem bij
het isoleren van hellende daken is altijd de
ruimte die je nodig hebt om aan voldoende
warmteweerstand te komen. Daarnaast is
ook het aantal arbeidsgangen een punt
van zorg: isoleren, tengelen, gipsbeplating
aanbrengen, afwerken en schilderen. Het
grootste nadeel van dit ‘traditionele’ isoleren
is dat er per woning vaak drie of vier dagen
voor nodig zijn en het de nodige handigheid,
vakkennis en benodigdheden vereist. Een
grote hoeveelheid materialen (veelal verre
van milieuvriendelijk!) en gereedschappen
moet in huis gehaald worden.

drie - parallel uit te voeren - arbeidsgangen
uw dakbeschot niet alleen te isoleren, maar
tegelijkertijd netjes af te werken. Zonder
voegen of schilderen en met een minimale
hoeveelheid restafval.

Elke vakman weet dat het proces, naast
gezondheidsrisico’s, veel stof, voegafval,
verfresten en ander restafval met zich
meebrengt dat opgeruimd moet worden.

SNEL | Een gemiddelde woning met schuin
dak van ca. 60 m2 is al in 2 dagen geïsoleerd
en afgewerkt op te leveren.

Het Hellend Dak Systeem is een optimaal
op elkaar afgestemde combinatie van
Isobooster isolatie en Interior House afwerkingsplaten. Het stelt u in staat om in twee à

Het HDS wordt aangebracht door Isobooster
hoeklijnen rondom tegen de gordingen te
bevestigen, te isoleren, af te werken met
Interior House afwerkplaten en rondom te
voorzien van een plakplint. Het resultaat is
een wit afgewerkt dak-vlak, met elke 60 cm
een kleine V-naad en een R-waarde van 4,6.
DUN | Toepassing van het HDS kost minimale
ruimte: slechts 10 à 11 cm.

DUURZAAM | Alle onderdelen van het HDS
zijn herbruikbaar en/of recyclebaar. Bovendien zorgt het geringe materiaalvolume en
-gewicht tevens voor een fikse besparing in
transport.

LICHT | Één m2 geïnstalleerd HDS weegt
slechts 9,8 kg (Traditionele isolatie weegt
19 kg/m2). Het systeem bestaat uit handzame
componenten die eenvoudig te transporteren zijn, zelfs naar moeilijk bereikbare
zolders.
EFFECTIEF | Isobooster T5 heeft een ongekende R-waarde van 4,6. Door het draagsysteem ontstaan er langs de randen geen
koudebruggen en wordt het dak optimaal
effectief geïsoleerd.

EENVOUDIG | De hoeklijnen zijn te knippen
of zagen met een eenvoudige blikschaar
of beugelzaag. De Isobooster isolatiefolie
en tape kunnen worden gesneden met
een scherp stanleymes. De platen kunnen
worden verwerkt met een cirkelzaag. Het
geheel kan worden bevestigd door middel
van schroeven of met een nietapparaat.
U hoeft voor de montage dus geen bijzondere, kostbare gereedschappen aan te
schaffen voor de montage.

Onderdelen van het HDS
Het HDS bestaat uit:
•
Isobooster hoeklijnen;
•
Isobooster studs;
•
Isobooster T5;
•
Isobooster tape;
•
dubbelzijdig tape;
•
afwerkplaten en plakplint
(evt. hoeklijn voor dakramen).

Benodigdheden
Benodigd kleinmateriaal:
•
Grove spoedschroeven (35 mm);
•
houtbouwschroeven (25 mm)
(of 40 mm nieten).
Benodigd gereedschap:
•
Zaag;
•
hamer;
•
stanleymes;
•
beugelzaag of kniptang;
•
schroefmachine (of nietapparaat);
•
cirkelzaag.

INTERESSE? NEEM VOOR INFORMATIE

OF EEN OFFERTE CONTACT OP VIA 010 - 4281444 OF
INFO@VANWIJNGAARDENENCO.COM!
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Materiaal
voor isolatie &
afwerking van
60 m2 dak

Isolatie & afwerking
met het HDS

Steenwol isolatie &
afwerking in gipsplaten

HDS is een samenwerking tussen PXA Nederland B.V., Interior House en van Wijngaarden
+ Co. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactinformatie.

Interior House B.V.

PXA Nederland B.V.

Van Wijngaarden + Co B.V.

Doctor Huub van Doorneweg 1c
5753PM Deurne
info@interiorhousebv.nl
088 - 200 3970

Ruijgenhoeksepolder 6
3453 NG De Meern
info@pxanederland.nl
030 - 666 6963

Sluisjesdijk 38
3087 AH Rotterdam
info@vanwijngaardenenco.com
010 - 428 1444
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