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Thermisch isolatieschild 
voor muren

EFFICIËNT ISOLEREN



(Na)isoleren van muren
Slecht geïsoleerde muren kunnen tot 20% warmteverlies 
van het gebouw veroorzaken. Hoogpresterende muur-
isolatie is de meest directe en efficiënte oplossing om
dit warmteverlies te verminderen en zo te besparen op het 
energieverbruik. Minder energieverbruik levert een positieve 
bijdrage aan het milieu.

IKO enertherm biedt efficiënte isolatie-systemen zowel voor nieuwbouw als renovatie.
Volgende oplossingen bieden een antwoord op specifieke bouwsituaties:

■  IKO enertherm ALU TG: lichte en dunne PIR isolatieplaat voor spouwmuren (nieuwbouw).
■  IKO enertherm ALU LEVEL: PIR isolatieplaat aan één zijde voorzien van minerale wol voor het isoleren van   

 (spouw)muren met een oneffen ondergrond in nieuwbouw en renovatie.
■  IKO enertherm ALU 50: PIR isolatieplaat voor gevelisolatie (renovatie).

 Winddicht
 isolatieschild
De isolatieplaten zijn rondom afgewerkt met een tand- 
en groef rand. Hierdoor vormen deze één ononderbro-
ken en winddicht isolatieschild. Thermische bruggen en 
waterinsijpeling worden hierdoor uitgesloten.

IKO enertherm ALU draagt DUBO keur®

Het DUBO keur® wordt uitgereikt door het 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie (NIBE). Dat is een advies- en 
onderzoeksbureau op het gebied van 
duurzaam en gezond bouwen en toonaangevend op 
het gebied van certificering van bouwmaterialen.  
Het DUBO keur® bewijst dat IKO enertherm ALU tot de 
meest milieuvriendelijke keuze behoort.

 Corrosieresistent
De 7-laagse cachering is behandeld met een corro-
sieresistente lak. Cement- en mortelgebonden specie 
heeft geen vat op de ALU isolatieplaat. Dit garandeert 
een lange levensduur en onverminderde thermische 
waarden.

De voordelen van IKO enertherm muurisolatie

 Thermisch efficiënte
 isolatie-waarde:
IKO enertherm PIR isolatie platen met ALU cache-
ring hebben een lambda-waarde van 0,022 W/(m.K). 
Concreet betekent dit dat de geldende isolatie-
normen kunnen behaald worden met minder en 
dunner materiaal in vergelijking met andere isolatie 
materialen.

 Hoogwaardige
 ALU cachering: Multi layer
De IKO enertherm isolatieplaat is afgewerkt met een 
7-laagse ALU cachering. De cachering wordt getest 
onder extreme condities m.b.t. wateropname, mechani-
sche eigenschappen, corrosiebestendigheid, emissiviteit 
ed. Deze kwalitatieve reflecterende cachering maakt de 
isolatieplaat beter bestand tegen temperatuursinvloe-
den van buitenaf.



Micro Cell Technology - MCT:

Vormvast
De IKO enertherm platen behouden hun vorm en 
dimensionele stabiliteit gedurende een langere tijd dan 
PIR-platen met een standaard celstructuur. De platen 
zijn krimpvrij. Koudebruggen worden vermeden en een 
langere levensduur zonder verlies van de isolerende  
kwaliteiten wordt gegarandeerd. 
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IKO enertherm heeft dankzij de optimale formulering van de 
grondstoffen en productieparameters een uitzonderlijk
fijne celstructuur: MCT. Deze Micro Cell Technology geeft 
unieke karakteristieken aan IKO enertherm:

Vochtongevoelig
MCT zorgt voor een zeer lage wateropname* (<0,6%) 
in vergelijking met andere isolatiematerialen. Een ge-
wichtstoename door vocht is uitgesloten, de platen zijn 
rot- en schimmelvrij en de isolatiewaarde blijft behouden.

* Wateropname op lange termijn, niet te verwarren met wateropname op korte termijn zoals bij minderale wol.

Celstructuur
PUR/PIR standaard

Celstructuur
IKO MCT

Drukvast
IKO enertherm heeft een hoge elasticiteit. MCT zorgt 
voor een uitzonderlijke drukweerstand: de cellen veren 
mee en breken niet. De isolatieplaten zijn beloopbaar, 
er treedt geen spoorvorming op.
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Thermische prestatie:

Met een warmtegeleidingscoefficient (EN 13165) van λD = 
0,022 W/(m.K) behoort de IKO enertherm alu-gecacheerde 
plaat tot de best presterende PIR-isolatie. Hoe lager de lamb-
da-waarde, hoe hoger de RD-waarde (isolerend vermogen).

IKO enertherm ALU TG wordt gebruikt voor het isoleren van 
spouwmuren. Door de uitstekende thermische prestatie van 
IKO enertherm volstaat een dunne isolatieplaat.  
IKO enertherm ALU TG is de meest energie-efficiënte  
spouwmuurisolatie met de langste levensduur, zonder verlies 
van de isolerende kwaliteiten. De vormvastheid van de platen 
garandeert een ononderbroken isolatieschild.

IKO ENERTHERM ALU TG 
SPOUWMUURISOLATIE

1200 x 600 TG (dikte in mm) 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

RD-waarde (m2.K/W)  1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 5,45 6,35 7,25

Rc-waarde (m2.K/W)  2,40 2,82 3,24 3,66 4,08 4,50 5,00 5,74 6,58 7,53

Verpakkingseenheden   m2/pak 8,64 7,20 5,76 5,04 4,32 2,88 3,60 2,88 2,16 1,44

 m2/pal 86,40 72,00 57,60 50,40 43,20 40,32 36,00 28,80 25,92 23,04

Technische gegevens: 

■  Volumegewicht: ± 32 kg/m³
■  Druksterkte bij 10% vervorming: ≥ 175 kPa (17,5 ton/m²)
■  Gedrag o.i.v. gelijkmatig verdeelde belasting:
 klasse C (≤ 5% vervorming bij 80°C en 40 kPa belasting)
■  Gesloten cellen: meer dan 95%
■  Waterdampdiffusieweerstand PIR schuim:
 μ = 60 - ALU-cachering: μ > 100.000
■  Vochtongevoeligheid: WLT klasse 1 (<1%)

Brandeigenschappen:

■  Brandklasse volgens EN 13501-1: klasse E
■  Brandklasse volgens KB 19/12/1997: A1 (België)

Plaatafmeting: 
1200 mm x 600 mm.

Randafwerking:

De Rc-waarde is de totale warmteweerstand van een constructie waarbij de warmteweerstanden  
van de lagen waaruit de constructie is samengesteld, bij elkaar opgeteld worden.
Rc voor een opbouw met binnenspouwblad in kalkzandsteen van 100 mm, buitenspouwblad  
in metselwerk van 100 mm luchtspouw > 20 mm inclusief reflectie en inclusief  
4 RVS spouwankers/m².



level

IKO ENERTHERM ALU LEVEL
SPOUWMUURISOLATIE

Thermische prestatie:

Met een warmtegeleidingscoefficient (EN 13165) van λD = 
0,022 W/(m.K) behoort de IKO enertherm alu-gecacheerde 
plaat tot de best presterende PIR-isolatie. Hoe lager de lamb-
da-waarde, hoe hoger de RD-waarde (isolerend vermogen).

IKO enertherm ALU LEVEL is een PIR isolatieplaat met  
ALU cachering, aan één zijde voorzien van verlijmde  
minerale wol van 25 mm met glasvlies toplaag.  
IKO enertherm ALU LEVEL wordt gebruikt voor het thermisch 
isoleren van spouwmuren in een renovatietoepassing of voor 
het egaal isoleren van muren met een oneffen ondergrond.

Technische gegevens: 

■  Volumegewicht: ± 32 kg/m³
■  Druksterkte bij 10% vervorming: ≥ 175 kPa (17,5 ton/m²)
■  Gedrag o.i.v. gelijkmatig verdeelde belasting:
 klasse C (≤ 5% vervorming bij 80°C en 40 kPa belasting)
■  Gesloten cellen: meer dan 95%
■  Waterdampdiffusieweerstand PIR schuim:
 μ = 60 - ALU-cachering: μ > 100.000
■  Vochtongevoeligheid: WLT klasse 1 (<1%)

Brandeigenschappen:

■  Brandklasse volgens EN 13501-1: klasse E
■  Brandklasse volgens KB 19/12/1997: A1 (België)

Plaatafmeting: 
1200 mm x 600 mm.

Randafwerking:

1200 x 600 TG (Dikte in mm / isolatie) 60 80 100 120 140
 (Dikte in mm / min.wol) 25 25 25 25 25

RD-waarde (m2.K/W)  2,70 3,60 4,50 5,45 6,35

Rc-waarde (m2.K/W)  3,24 4,08 5,00 5,74 6,58

Verpakkingseenheden   m2/pal 38,88 31,68 25,92 21,60 20,16

De Rc-waarde is de totale warmteweerstand van een constructie waarbij de warmteweerstanden
van de lagen waaruit de constructie is samengesteld, bij elkaar opgeteld worden.
Rc voor een opbouw met binnenspouwblad in kalkzandsteen van 100 mm, buitenspouwblad 
in metselwerk van 100 mm luchtspouw > 20 mm inclusief reflectie en inclusief 
4 RVS spouwankers/m². De toeslag voor convectie in de Rc-berekening in het 
isolatiesysteem met IKO enertherm ALU LEVEL, vervalt.
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Thermische prestatie:

Met een warmtegeleidingscoefficient (EN 13165) van λD = 
0,022 W/(m.K) behoort de IKO enertherm alu-gecacheerde 
plaat tot de best presterende PIR-isolatie. Hoe lager de lamb-
da-waarde, hoe hoger de RD-waarde (isolerend vermogen).

IKO enertherm ALU 50 is een 100 % CFK’s, HCFK’s of HFK’s 
–vrije isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat 
schuim, bekleed aan beide zijden met een gasdicht aluminium 
laag van 50 μm. IKO enertherm ALU 50 wordt gebruikt voor 
het thermisch (na)isoleren van gevels. De binnenafwerking van 
de woning blijft behouden en diverse decoratieve afwerkingen 
langs de buitenzijde zijn mogelijk zoals hout, zink, sidings, …

IKO ENERTHERM ALU 50 
GEVELISOLATIE

Technische gegevens: 

■  Volumegewicht: ± 32 kg/m³
■  Druksterkte bij 10% vervorming: ≥ 150 kPa (15 ton/m²)
■  Gedrag o.i.v. gelijkmatig verdeelde belasting:
 klasse C (≤ 5% vervorming bij 80°C en 40 kPa belasting)
■  Gesloten cellen: meer dan 95%
■  Waterdampdiffusieweerstand PIR schuim:
 μ = 60 - ALU-cachering: μ > 100.000
■  Vochtongevoeligheid: WLT klasse 1 (<1%)

Brandeigenschappen:

■  Reactie bij brand volgens EN 13501-1: Klasse D-s2, d0

■  Reactie bij brand “end use” volgens EN 13501-1:  
 B-s1, d0 (ventilated facade)

■  Reactie bij brand volgens KB 19/12/1997: A1 (België)

Plaatafmeting: 
1200 mm x 1000 mm.

Randafwerking:

1200 x 1000 TG (dikte in mm) 60 70 85 100 120 140

RD-waarde (m2.K/W)  2,70 3,15 3,85 4,50 5,45 6,35

Verpakkingseenheden   m2/pak 9,60 8,40 6,00 6,00 4,80 3,60

 m2/pal 48,00 42,00 36,00 30,00 24,00 21,60
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Toebehoren

ALU TAPE
Alu tape wordt gebruikt voor het
afplakken van de naden tussen 
de isolatieplaten.
Verbruik: 1,5 m /m².  
Verpakking: 45 m x 50 mm, 24 rollen /doos.
Artikelnr.: 30045540.

ULTRA TAPE
Voor gas- en waterdichte afdichting 
van bv. kilgoot en randen.
Verkrijgbaar in lengte 10 m en 
breedtes 5 cm, 25 cm en 30 cm.
Artikelnr.: 30045750 - 30045760 - 30045770.

IKOPRO FIX GUN
Blauw polyurethaanschuim met 
onmiddellijke uitzetting voor 
verlijmen en afdichten van 
isolatieplaten.
Verbruik tot 12 m2 isolatie per bus.
Verpakking: aërosolbus van 750 ml  
te gebruiken in combinatie met de 
IKO enertherm gun.
Artikelnr.: 02401485.

IKOPRO GUN
IKO enertherm Gun is een professioneel pistool, 
waarvan de bouwelementen 
volledig uit metaal bestaan.

Met dit pistool kan de flow
van het PU schuim eenvoudig
aangepast worden. 
Lengtes 30, 60 en 100 cm. 
Artikelnr.: 05340360 - 05340362 – 05340364.

IKOPRO GUN CLEANER
Gebruiksklaar reinigingsmiddel voor 
het verwijderen van niet uitgehard 
PU schuim en lijm op alle 
ondergronden. 
Artikelnr.: 02401495.

IKOFIX FLEX ANCHOR
RVS spouwanker voor zwarte kunststof 
IKO Flexplug verkrijgbaar in lengtes 220 mm 
t.e.m. 400 mm. 

Verpakking: 250 stuks.
2 uitvoeringen: RVS A2 en RVS A4.
Artikelnr.: 30461340 tot 30461356.

IKO TAP TOOL
Inslaghulpstuk voor IKO Flex- en Perfoplug. 
Verkrijgbaar in verschillende lengtes met ieder 
een eigen kleurcode.

Verpakking: per stuk.
Artikelnr.: rood 30461310, blauw 30461315, 
groen 30461320, transparant 30461325.

IKOFIX PERFO ANCHOR
RVS spouwanker voor blauwe kunststof  
IKO Perfoplug verkrijgbaar in lengtes 220 mm  
t.e.m. 400. 

Verpakking: 250 stuks. 
2 uitvoeringen: RVS A2 en RVS A4. 
Artiklenr.: 30461365 tot 30461368.

IKO FLEX TOOL
Slagpijp voor RVS IKO Flexplug.

Verkrijgbaar 
in lengtes 75, 110 
en 350 mm.
Verpakking: per stuk. 
Artikelnr.: 30461400 tot 30461420.

IKOFIX EPDM BAND
EPDM band voor Wrap-systeem. 
20 cm. 
Artikelnr.: 30449400.

IKOFIX PLASTISOL
L-profiel voor 
Wrap-systeem. 
Lengte: 3 m, 40 mm x 40 mm. 
Artikelnr.: 30454320.

IKOFIX FAST ANCHOR
Metalen slagpluggen voor bevestiging van
isolatie en regelwerk rechtstreeks in baksteen 
of beton. 

Verkrijgbaar in lengtes 150 mm
(isolatie max.100 mm)
en 180 (isolatie max.130 mm). 
Artikelnr.: 30462150 - 30462180.

IKO FLEXPLUG
Zwarte kunststof plug voor bevestiging
van de isolatie in een  
massieve ondergrond.
Verkrijgbaar in lengtes 100 mm
t.e.m. 260 mm voor diktes isolatie van
45 mm t.e.m. 220 mm.
Verpakking: 250 stuks.
Artikelnr.: 30461280 tot 30461294.

IKO PERFOPLUG
Blauwe kunststof plug voor bevestiging
van de isolatie in 
een holle 
ondergrond. 
Verkrijgbaar in lengtes 140 mm
t.e.m. 180 mm voor diktes isolatie van 60 mm 
t.e.m. 120 mm.
Verpakking: 250 stuks.
Artikelnr.: 30461295 tot 30161305.

IKO PERFO TOOL
RVS indraaihulpstuk voor IKOFIX Perfo Anchor.
Diameter: 4 mm. 
Verpakking: per stuk. 
Artikelnr.: 30461380.



IKO Insulations BV  -  Postbus 45  -  NL-4780 AA Moerdijk  -  Wielewaalweg 3  -  NL-4791 PD Klundert
Tel.: +31(0)168 331 400  -  Fax: +31(0)168 331 409  -  www.enertherm.eu  -  E-mail: info@enertherm.eu

ROOFTOP

WALL

WRAP

SARKING

COMFORT

COMFORT EASY

SARKING PRO

FLOOR
BASE

IKO enertherm streeft naar de totale inzet van alle middelen,
net als topsporters doen!

Presteren is grenzen verleggen
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