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Isolatie boards onder tegels de ISO64 

Polystyreen Isolatieplaten Hardfoam 

De drukvaste Polystyreen isolatieplaten (hardfoam) bieden de mogelijkheid van extra 

vloerisolatie waar maar weinig opbouwhoogte beschikbaar is. Doordat de platen drukvast 

zijn, kan hier direct de vloerverwarmingsmatten en tegels op worden verlijmd. De isolerende 

eigenschappen van de ondervloer verhoogt het rendement en de opwarmsnelheid van het 

verwarmingssysteem. Deze eigenschappen resulteren in een lager energieverbruik. De 

polystyreen hardfoam is aan beide zijde voorzien van een speciale mortel verwerkt op een 

glasvezelnet. 

Extra Informatie ISO64 isolatie boards  

• Vocht en Rotbestendig • Brandbestendig • zeer lage vochtopname • Geschikt voor alle 

vloerverwarming matten. 

 

De ISO64  Polystyreen hardfoam isolatie platen zijn direct te verwerken, tegels en 

verwarmingsmat kunnen rechtstreeks op de platen worden verlijmd. Verkrijgbaar in 6 mm.     

• Waterbestendigheid : water absorbtie > 0,5% na 28 dagen onder water, volgens DIN 53 421  

• Brandbestendigheid: DIN 4102 materiaalklasse B1    

• Temperatuurbestendig -30 tot + 70 °C • Geluidsisolatie Boven vloer -5,6 dB Ondervloer -21 

dB • Druksterktebelasting > 0,20 N/mm² volgens DIN 52 615 • Isolatiewaarde 0,035 W/mK 

volgens DIN 4108 

Installatie methode Polystyreen Isolatieplaten 

Indien de isolatie board op een houten ondervloer verwerkt wordt, is het advies om de platen 

zowel te lijmen als te schroeven. Wanneer de plaat op een betonnen vloer word bevestigd, is 

alleen lijmen voldoende. Hiervoor kan een tegellijm worden gebruikt. Zorg ervoor dat de 

naden tegen mekaar aanliggen van de isolatie boards.  
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Profoam isolatie platen ISO74 voor onder laminaat, hout, parket, pvc klik. 

Polystyreen Isolatie platen zijn speciaal geschikt voor onder verwarmingsfolie voor hout, laminaat en 

parket . De isolatie zal niet alleen voor meer efficiency van het verwarmingssysteem zorgen maar zal 

ook een besparing van de energiekosten opleveren. Tevens zorgt het voor een geluiddempende 

effect wat tegenwoordig verplicht is in een woning. De 5mm dunne vloerisolatie is gemaakt van 

100% gerecycled materiaal. De foam achtige platen zijn opgebouwd uit kleine gesloten cellen die 

ervoor zorgen dat de warmte naar het vloeroppervlakte worden geleid. 

Extra Informatie profoam ISO74  isolatie platen 

• Voortreffelijke warmteisolatie  

• Zeer goede geluidsreductie  

• Lichtgewicht, slechts 5 mm dun  

• Gemakkelijk te installeren en te versnijden  

• Geschikt voor vloerverwarmingsfolie • Waterbestendigheid 0,06% 

• Temperatuurbestendig -30 tot + 70 °C  

• Geluidsisolatie Boven vloer -5,6 dB Ondervloer -21 dB  

• Druksterktebelasting 6 t / m²  

• Isolatiewaarde 0,0279 W/mK 

 

Installatie methode Polystyreen Isolatieplaten 
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Quick Heat floor primer voor elke ondervloer. 

Quick heat floor primer is een acryl primer die bestaat uit een unieke isolerende samenstelling die 

NanoCNB structuren heeft.  

 

De floor primer is al jaren een verkoop hit in het Verenigd Koninkrijk. Quality Heating is de eerste 

aanbieder die dit mooie product voorstelt aan de Nederlandse consument. De Quick Heat Floor 

Primer van Quality Heating zorgt voor een optimale warmteafgifte, wat resulteert in een lager 

energieverbruik. De primer helpt om vocht buiten het systeem te houden en is geschikt voor 

diverse ondergronden, zoals gips, hout en plavuizen. 

 Isoleert de vloer 

 Vermindert het warmteverlies met 20% 

 Snellere opwarmtijd 

 Energiebesparend 

 Geschikt voor alle ondervloeren 

 Meerdere lagen voor een betere efficiëntie 

 

Het is uiterst eenvoudig te gebruiken op elk type ondervloer kunt u gemakkelijk de primer 

aanbrengen met de gratis bijgeleverde gratis roller. De primer wordt gratis bijgeleverd bij 

iedere vloerverwarming set. 
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