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Hoogwaardig IFD-bouwen bij daken en gevels



IsoBouw dak- en gevelpanelen  

onderscheidend in kwaliteit

Als toonaangevend producent op het 

gebied van hoogwaardige isolatiesystemen 

beschikt IsoBouw Systems voor de  

utiliteitsbouw over een breed assortiment 

staalsandwich dak- en gevelpanelen. 

Innovatieve producten die zich onderscheiden 

door een unieke combinatie van eigen-

schappen, zoals een zeer hoog isolerend 

vermogen, grote overspanningsmogelijk-

heden, lange levensduur, toepassingsgemak 

en een fraaie esthetische vormgeving.  

EPS : het ideale isolatiemateriaal

Staalsandwich panelen worden geprodu-

ceerd op basis van EPS-SE (geëxpandeerd 

polystyreen, brandvertragend gemodifi-

ceerd), dat vele unieke eigenschappen in 

zich verenigt. Positieve eigenschappen op 

het gebied van isolatie, gezondheid,  

veiligheid, milieu en lange levensduur met  

blijvend hoge isolatiewaarde. Niet voor 

niets passen de IsoBouw dak- en gevel-

panelen uitstekend in het Dubo-pakket 

(Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen).

Passend in IFD-bouwen

Industrieel, Flexibel en Demontabel  

bouwen heeft in deze tijd alle aandacht. 

Bouwen met IsoBouw staalsandwich  

panelen voldoet in hoge mate aan die eisen: 

•   De panelen combineren thermische  

isolatie met een afgewerkte binnen-  

en buitenbeplating, die bovendien  

onderhoudsarm zijn.

•  De bevestiging aan de onder- of achter-

constructie maakt latere uitbreidingen  

en aanpassingen mogelijk op relatief 

goedkope en eenvoudige wijze.

•  Na de functionele levensduur kan het 

gebouw geheel of gedeeltelijk uit elkaar 

worden gehaald en kunnen onderdelen 

opnieuw gebruikt of gerecycled worden.

Korte bouwtijden

Met IsoBouw staalsandwich panelen  

is dankzij innovatieve oplossingen een 

snelle en eenvoudige montage van de  

panelen mogelijk en kan in zeer korte tijd 

een hoogwaardig, compleet gebouw  

gerealiseerd worden.

 

 

IsoBouw staalsandwich panelen: 
sterk, snel en fraai



Staalsandwich gevelpanelen

Staalsandwich dakpanelen

IsoBouw staalsandwich panelen: sterk, snel en fraai

Voor nieuwbouw en renovatie IsoBouw W-STS

Voor renovatie IsoBouw W-STS Reno

Voor nieuwbouw en renovatie IsoBouw V-STS
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Inhoud brochure
Met behulp van deze brochure bepaalt u snel en eenvoudig welk type dak- en/of 

gevelpaneel voor uw project in aanmerking komt, welke voordelen u daarbij heeft en 

wat de fysieke en technische eigenschappen zijn. Daarnaast vindt u enkele verwerkingstips. 

Om deze brochure overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te houden zijn niet alle technische 

gegevens opgenomen. De meest gedetailleerde informatie vindt u op onze website  

www.isobouw.nl. Natuurlijk informeert ook onze Verkoop binnen- en buitendienst u graag.  



IFD-bouwen met een 
hoge esthetische uitstraling 
Meer montagegemak dankzij  

innovatieve aanpassingen

In haar streven klantgerichte producten  

te leveren heeft IsoBouw Systems haar 

assortiment staalsandwich gevelpanelen 

uitgebreid. De aansluiting van de panelen 

met zogenaamde ‘blinde’ bevestiging is 

geoptimaliseerd, waardoor de montage 

ongekend eenvoudig wordt. Dit betekent 

niet alleen een snellere  verwerking, maar 

ook een verbetering van de esthetische 

uitstraling, omdat vervormingen door de 

nieuwe aansluitingstechniek vermeden 

worden. Door het inzetten van verbeterd, 

hoogwaardig EPS zijn de diktes van  

het gehele assortiment gereduceerd bij 

gelijkblijvend isolerend vermogen, hetgeen 

naast een verhoogd verwerkingsgemak 

een kostenbesparend effect heeft.

De voordelen op een rij  

•  Snelle bouwtijd onder optimale 

omstandigheden, passend in IFD-bouwen.

•  Systeem combineert thermische isolatie 

met buiten- en binnenafwerking.

• Grote vrije overspanningen.

•  Uitgebreide keuze qua kleuren en  

systemen met zichtbare of blinde  

bevestiging.

•  Een ongekend snelle en eenvoudige 

montage dankzij uitgekiende  

aansluitingstechniek.

•  Door grote werkende breedte meer  

m2 per arbeidsgang.

•  Dunne elementen met bijbehorende 

besparing op kosten schroeven en 

zetwerk.

• Gevelcombinaties standaarduitvoering/ 

 brandwerende versie zijn mogelijk.

• Lange levensduur en onderhoudsarm. 

• Blijvend hoge isolatiewaarden.

•  Afhankelijk van type horizontale, verticale 

en diagonale montage mogelijk.

•  Een professionele begeleiding van uw 

project.



Toepassingsgebied: W-STS  

staalsandwich panelen zijn gevel-

vullende panelen welke geen onder-

deel zijn van de hoofddraagconstructie, die 

bevestigd worden op achterconstructies 

van staal, gezette metaalprofielen of hout. 

Zij zijn toepasbaar in industriële complexen, 

kantoren, sporthallen of agrarische  

gebouwen t/m klimaatklasse 2.  

W-STS panelen kunnen tevens toegepast 

worden als binnenwandconstructies. 

Voor andere toepassingen geeft IsoBouw  

projectgericht advies. IsoBouw biedt drie 

Productinformatie
mogelijke systemen in de W-STS staal-

sandwich gevelpanelen, gebaseerd op de 

optische bevestigingsmethode:

•  Zichtbare bevestiging: voor verticale  

en diagonale montage, in een standaard  - 

en brandwerende uitvoering (type FR)  

met twee lichte profileringen (dimpels)  

en een onderlinge aansluiting die  

daaraan optisch gelijk is.

•  Semi-blinde bevestiging: voor horizontale 

montage, waarbij de schroeven worden 

weggewerkt d.m.v. zetwerk, in een 

standaard- en brandwerende uitvoe-

ring (type FR). Beplating met twee lichte 

Leveringsprogramma

Lengte : op specificatie van 2,5 t/m 10 m; grotere lengtes tot 13,5 m op aanvraag 

Bevestiging Montage Uitvoering Buitenbeplating Rc-waarde 
in m2K/W

Type Kerndikte 
in mm

Gewicht 
in kg/m2

Werkende
breedte in mm

Zichtbaar
Verticaal

of 
diagonaal

Standaard Met dimpel

1,75
2,5
3,5
4,0

W-STS 1.75
W-STS 2.5
W-STS 3.5
W-STS 4.0

 60
 90
 120
 140

10,5
11,1
11,4
11,7 1190

Brandwerend Met dimpel
2,5
3,5
4,0

W-STS 2.5 FR
W-STS 3.5 FR
W-STS 4.0 FR

 92
 122
 140

16.8
17,2
17,9

Semi-blind* Horizontaal

Standaard

Met dimpel

1,75
2,5
3,5
4,0

W-STS 1.75
W-STS 2.5
W-STS 3.5
W-STS 4.0

 60
 90
 120
 140

10,5
11,1
11,4
11,7

1190

Met micro-liniëring

1,75
2,5
3,5
4,0

W-STS 1.75 ML
W-STS 2.5 ML
W-STS 3.5 ML
W-STS 4.0 ML

 60
 90
 120
 140

10,5
11,1
11,4
11,7

Brandwerend

Met dimpel
2,5
3,5
4,0

W-STS 2.5 FR
W-STS 3.5 FR
W-STS 4.0 FR

 92
 122
 140

16,8
17,2
17,9

Met micro-liniëring
2,5
3,5
4,0

W-STS 2.5 FR ML
W-STS 3.5 FR ML
W-STS 4.0 FR ML

 92
 122
 140

16,8
17,2
17,9

Blind Verticaal
Standaard Met micro-liniëring 2,5

3,5
W-STS BL 2.5 ML
W-STS BL 3.5 ML

 90
 120

11,5
12,1

1110
Brandwerend Met micro-liniëring

2,5
3,5

W-STS BL 2.5 FR ML
W-STS BL 3.5 FR ML

 92
 122

17,3
17,9

profileringen (dimpels) en een onderlinge 

aansluiting die daaraan optisch gelijk is  

of met micro-liniëring (type ML).

•  Blinde bevestiging (type BL): voor  

verticale montage, in een standaard-  

of brandwerende uitvoering (type FR), 

in alle gevallen uitgevoerd met micro-

liniëring (type ML). Dit systeem voldoet 

aan de architectonische wens van niet 

zichtbare bevestigingsmiddelen aan de 

buitenzijde van het gebouw.
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* bij eenvelds-montage waarbij de schroeven weggewerkt worden d.m.v. zetwerk



Productsamenstelling

Buitenbeplating

Staalplaat 0,63 mm dik, volbad verzinkt, 

volvlaks verlijmd aan de isolatiekern en 

voorzien van een coating met kleuren  

volgens de actuele kleurenkaart. 

Bij de panelen voorzien van dimpels is de  

buitenbeplating vlak met twee profileringen 

van ca. 4 mm diep, ca. 46 mm breed en 

met een h.o.h.-afstand van ca. 350 mm.  

De messing- en groefverbinding zorgt  

voor een naad die optisch gelijk is aan  

de profilering, zodat voor het oog één 

geheel ontstaat.  

De ML-typen hebben in plaats van een pro-

filering (dimpels) als hierboven aangegeven 

over de hele zichtzijde een micro-liniëring.  

BL-typen hebben een innovatieve 

randafwerking, welke de bevestigingsmid-

delen van het eerder gemonteerde paneel 

geheel verbergt en de panelen uitermate 

eenvoudig te monteren maakt. BL-typen zijn 

altijd voorzien van een micro-liniëring.

Isolatiemateriaal

Isolatiekern van (H)CKF-vrij EPS  

(geëxpandeerd polystyreen) volgens  

BRL 1306, in brand  veilige SE-kwaliteit.  

Bij de brandwerende uitvoeringen  

(typen FR) bestaat de kern uit EPS  

met daartussen 40 mm perliet.

Binnenbeplating

Optisch geprofileerde, 0,5 mm dikke,  

volbad verzinkte staalplaat, volvlaks  

verlijmd aan de isolatiekern en voorzien 

van een interieurcoating in de kleur  

grijswit (RAL 9002), welke door de licht-

reflect erende eigenschappen een extra  

energiebesparing oplevert.

Afwijkende specificatie 

Afwijkende specificaties (bijvoorbeeld  

in lengte, isolatiewaarde of kleur) zijn  

op aanvraag en afhankelijk van project-

grootte leverbaar.

W-STS is ook leverbaar als binnen-

wandconstructie. De panelen kunnen  

in dit geval aan beide zijden voorzien 

worden van de eerder beschreven  

binnenbeplating. 
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   Panelen in brandveilige FR-uitvoering

  Uitvoering micro-liniëring

   Uitgekiende aansluitingstechniek bij 

‘blinde bevestiging’

  Uitvoering met dimpels



Overspanningen

De maximale overspanningen zijn  

afhankelijk van de belasting op de gevel.  

De tabellen geven een overzicht van de 

mogelijke één- of tweevelds-overspanning

bij een bepaalde belasting. De belasting 

Pd dient te worden bepaald conform 

NEN 6702 waarbij Pd = f:q x Prep.  

f:q is de belastingfactor voor de  

veran derlijke belasting (wind), bepaald 

overeenkomstig art. 5.2 rekening houdend  

met art. 5.1.2, 5.1.3 (veiligheidsklasse)  

en 5.5.2 (reductiefactor). Prep is de wind-

belasting, bepaald overeenkomstig  

art. 8.6 met name rekening houdend  

met art. 8.6.4.3 (lokale windvormfactoren 

voor rand- en middengebied).

De aangegeven overspanningen in de 

tabellen zijn gebaseerd op:

•  Een doorbuiging van maximaal 1/200 

overspanning.

•  Berekening sandwichpaneel conform  

RS 1990.

•  Belasting (Pd ) als aangegeven in de 

tabellen.
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  W-STS is ook leverbaar als binnenwand-

constructie met tweezijdige binnenbeplating

Alle  
typen 
m.u.v.  

BL

Overspanningen in mm bij belastig Pd in kN/m2 
voor de kleurgroepen 1, 2 en 3

Eventuele neerwaartse
correctie van de grijze
waarden in deze tabel

Eenvelds-overspanning Tweevelds-overspanning* Kleurgroep*

0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1 2 3

1.75 3570 3300 2880 2490 2190 4010 3660 3120 2560 2130 4010 4010 3360

2.5 4880 4540 3990 3480 3090 5030 4400 3520 2820 2350 5030 4880 4160

3.5 6020 5630 5010 4400 3920 5350 4680 3740 2990 2490 5350 5350 4790

4.0 6510 6090 5440 4870 4440 5520 4830 3860 3090 2570 5520 5520 5200

2.5 FR 4390 4080 3590 3130 2780 4520 3960 3260 2530 2110 4520 4390 3740

3.5 FR 5410 5060 4500 3960 3520 4810 4210 3360 2690 2240 4810 4810 4310

4.0 FR 5850 5480 4890 4380 3990 4960 4340 3470 2780 2310 4960 4960 4680

* op de grijze waarden is een eventuele neerwaartse kleurgroepcorrectie van toepassing.
 Kleurgroep 1: wit, RAL 9002 en lichtgrijs (reflecterende kleuren)
 Kleurgroep 2: RAL 9006 en RAL 9007, beige en rood (absorberende kleuren)
 Kleurgroep 3: Olijfgroen, RAL 5003, RAL 7016, donkergrijs en hardblauw (sterk absorberende kleuren)

Typen  
 BL

Overspanningen in mm bij belastig Pd in kN/m2 
voor de kleurgroepen 1, 2 en 3 

Eventuele neerwaartse
correctie van de grijze
waarden in deze tabel

Eenvelds-overspanning Tweevelds-overspanning* Kleurgroep*

0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1 2 3

2.5 4390 4080 3590 3130 2780 4520 3960 3160 2530 2110 4520 4390 3740

3.5 5410 5060 4500 3960 3520 4810 4210 3360 2690 2240 4810 4810 4310

2.5 FR 3950 3670 3230 2810 2500 4060 3560 2840 2270 1890 4060 3950 3360

3.5 FR 4860 4550 4050 3560 3160 4320 3780 3020 2420 2010 4320 4320 3870

* op de grijze waarden is een eventuele neerwaartse kleurgroepcorrectie van toepassing.
 Kleurgroep 1: wit, RAL 9002 en lichtgrijs (reflecterende kleuren)
 Kleurgroep 2: RAL 9006 en RAL 9007, beige en rood (absorberende kleuren)
 Kleurgroep 3: Olijfgroen, RAL 5003, RAL 7016, donkergrijs en hardblauw (sterk absorberende kleuren)
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Brandveiligheid 

De standaard W-STS panelen met een 

EPS-SE isolatiekern voldoen aan alle eisen 

m.b.t. brandveiligheid in het Bouwbesluit 

en bieden u de zekerheid dat u brandveilige  

gebouwen kunt realiseren. Vanuit de 

gebruiksfunctie van het gebouw of de 

omliggende bebouwing kunnen vanuit het 

Bouwbesluit of lokale overheden extra 

brandwerende eisen van toepassing zijn. 

Met de brandwerende FR-uitvoering wordt 

hieraan normaliter voldaan.

Als bijvoorbeeld slechts aan een deel  

van de gevels extra eisen worden gesteld,  

kunnen (afhankelijk van type) op die  

plaatsen de FR-panelen gecombineerd 

worden met de standaard SE-uitvoering, 

welke optisch één geheel vormen.  

IsoBouw W-STS FR is getest in 3  

richtingen volgens NEN 6069 / Rapport 

TNO nr. 95-CVB-R0387 en 96-CVB-R0758  

(zie onderstaande tabel). 

Richting brandwerendheid Aantal minuten

Binnen naar buiten
Buiten naar binnen
Binnen naar binnen

59
60
40

8

Bijdrage brandvoortplanting

Gemeten volgens NEN 6065 behoort het 

gevelpaneel wat betreft de bijdrage tot  

de brandvoortplanting tot klasse 2.

Rookdichtheid

De rookdichtheid van het gevelpaneel,  

gemeten volgens NEN 6066,  

bedraagt 6,2 m
-1
.

België

T.a.v. België kan gerefereerd worden  

aan beproevingsverslag 9867 van RUG 

volgens KB van 19 december 1997 en 

gebaseerd op NF 892-501. Hierin zijn de 

elementen gerangschikt in klasse A1 wat 

betreft reactie op brand. Aangaande de 

brandweerstand is er het Technisch Advies

94-G-67 t.a.v. brandweerstand >30 minuten 

volgens NBN 713-020. Deze documenten 

worden u op verzoek toegestuurd.



Verwerking

Innovatie in isolatie

Voorbeelden aansluitingen

Wat betreft aansluitingen zijn veel goede 

oplossingen mogelijk. In het boekje 

‘Principe-details IsoBouw W-STS / V-STS’ 

zijn oplossingen opgenomen, gebaseerd 

op veel voorkomende constructies die  

met de huidige stand der techniek  

overeenkomen. Dit boekje wordt u op 

verzoek toegestuurd. Daarnaast staan op 

onze website www.isobouw.nl meerdere  

voorbeelden van aansluitingen, die te 

downloaden zijn in de meest gangbare 

tekenprogramma’s.

Tips voor verwerking

IsoBouw staalsandwich panelen zijn veilig 

en eenvoudig te verwerken en geven geen 

irritatie van huid, ogen en longen. 

Enkele aandachtspunten

•  Geadviseerd wordt bij projecten groter 

dan 250 m2 bestellingen op te geven per 

gevel en overeenkomstig te monteren.

•  De panelen met zorg behandelen om 

beschadiging te voorkomen, zowel bij 

opslag, transport als montage.

•  De panelen dienen ondersteund te 

worden door een constructie van 

voldoende sterkte en stijfheid, berekend 

volgens NEN 6702.

•  De oplegging van de panelen moet  

minimaal 60 mm zijn.

•  Bij horizontale en diagonale plaatsing 

dient de messingzijde altijd aan de  

bovenzijde te zitten.

•  Bij breedtepasplaten de staalplaten  

doorzagen met een cirkelzaag met  

geschikt zaagblad of knabbelschaar,  

vervolgens de kern met een handzaag.

•  Panelen bevestigen met gangbare  

bevestigingsmiddelen volgens NEN 6772.

•  Bij de typen met zichtbare bevestiging 

minimaal drie bevestigingen per  

oplegging toepassen, berekening volgens 

opgave van de leverancier van de  

bevestigingsmiddelen.

•  Hoekaansluitingen en sparingen  

(bijv. ramen en deuren) kunnen worden  

afgewerkt met zetwerk (IsoBouw kan 

adviseren voor projectmatige oplossingen).

Verdere verwerking conform de door 

IsoBouw bijgeleverde ‘verwerkings- 

voorschriften’ (ook te downloaden via  

onze website).

9



Stalen gevelpanelen voor 
renovatie toepassingen
Gerevitaliseerde esthetische waarde 

en een hoog montagegemak

In haar streven klantgerichte producten  

te leveren heeft IsoBouw haar assortiment  

verder uitgebreid met een gevelpaneel  

voor renovatietoepassingen: 

IsoBouw W-STS Reno. 

Bestaande bouwwerken, kunnen een-

voudig een vernieuwd uiterlijk krijgen  

met daarbij een “up-to-date” esthetische  

meerwaarde. De montage van IsoBouw  

W-STS Reno is ongekend eenvoudig en 

snel door de enkelvoudige doeltreffende  

aansluiting van het buitenstaal.

De voordelen op een rij

•  Een esthetisch vernieuwd pand.

•   Toe te passen tegen uiteenlopende 

achterliggende bouwmaterialen.

•   Snelle bouwtijd onder optimale omstan- 

 digheden, passend in IFD-bouwen.

•  Systeem combineert extra thermische  

isolatie met een vernieuwde 

buitenafwerking voor uw pand.

•  Een ongekend snelle en eenvoudige  

montage dankzij een doeltreffende  

aansluiting.

•  Door grote werkende breedte 

meer m2 per arbeidsgang.

•  Lange levensduur en onderhoudsarm.

•  Horizontale, verticale en diagonale  

montage mogelijk.

•  Een professionele begeleiding van uw  

project.



Toepassingsgebied: IsoBouw  

W-STS Reno gevelpanelen zijn ele-

menten welke geen onderdeel zijn  

van de hoofddraagconstructie.  

De panelen worden bevestigd op een 

bestaande achterconstructie van steenachtige  

materialen, stalen gevelbekleding of hout. 

De panelen zijn toepasbaar in industriële  

complexen, kantoren, sporthallen of  

agrarische gebouwen t/m klimaatklasse 2.  

Voor andere toepassingen geeft IsoBouw  

projectgericht advies.

Productinformatie

Leveringsprogramma

Werkende breedte:1.190 mm.

Lengte: Bij W-STS Reno 1.6 op specificatie van 2.500 mm. tot 3.500 mm. 

Bij W-STS Reno 2.5 op specificatie van 2.500 mm. tot 7.000 mm. 

Langere lengten op aanvraag en afhankelijk van toepassing. 

Type Isolatiekern in mm RD-waarde in m²K/W Gewicht in kg/m²

W-STS Reno 1.6 60 1,6 6,6

W-STS Reno 2.5 90 2,5 7,2
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Typen Velden Belasting Pd in kN/m2 (zuiging op gevel)

-0,50 -0,75 -1,00 -1,25 -1,50

W-STS Reno 1.6 1-velds 1470 1280 1160 1080 1020

2-velds 1870 1630 1480 1380 1300

3-velds 1740 1520 1380 1280 1200

W-STS Reno 2.5 1-velds 1860 1630 1480 1370 1290

2-velds 2430 2120 1930 1790 1680

3-velds 2250 1970 1790 1660 1560

Innovatie in isolatie12

Productsamenstelling

Buitenbeplating

Staalplaat 0,63 mm dik, volbad verzinkt, 

volvlaks verlijmd aan de isolatiekern en 

voorzien van een coating in de kleuren 

donkergrijs, lichtgrijs en olijfgroen.

De panelen zijn voorzien van dimpels. 

Hierbij is de buitenbeplating vlak met  

2 profileringen van ca. 4 mm diep, ca. 

46 mm breed en met een h.o.h.-afstand 

van ca. 350 mm. De messing- en 

groefverbinding zorgt voor een naad 

die optisch gelijk is aan die profilering, 

zodat voor het oog één geheel ontstaat.

Isolatiemateriaal

Isolatiekern van (H)CFK-vrij EPS 

(geëxpandeerd polystyreen) volgens 

BRL 1306 in brandveilige SE-kwaliteit.

Cachering binnenzijde

Aluminiumfolie 40 μ dik, volvlaks verlijmd 

aan de isolatiekern, vlak oppervlak.

Afwijkende specificatie

Afwijkende typen (bijvoorbeeld in lengte, 

isolatiewaarde, kleur of coatingtype van 

de buitenbeplating) zijn op aanvraag en 

afhankelijk van projectgrootte leverbaar.

Overspanningen (h.o.h. afstand  

bevestigers)

De maximale overspanningen zijn afhankelijk  

van de belasting op de gevel. De tabel 

geeft een overzicht van de mogelijke één-, 

twee- en drievelds-overspanning  

bij een bepaalde belasting. De belasting  

Pd dient te worden bepaald conform 

NEN 6702 waarbij Pd = f:q x Prep.

f:q is de belastingfactor voor de 

veranderlijke belasting (wind), bepaald 

overeenkomstig art. 5.2 rekening 

houdend met art. 5.1.2, 5.1.3 (veilig-

heidsklasse) en 5.5.2 (reductiefactor).

Prep is de windbelasting, bepaald over-

eenkomstig art. 8.6 met name rekening 

houdend met art. 8.6.4.3 (lokale windvorm-

factoren voor rand- en middengebied).

  Een “nieuwe” hal met een moderne uitstraling

  Te renoveren hal



Tips voor verwerking

IsoBouw W-STS Reno panelen zijn veilig  

en eenvoudig te verwerken en geven  

daarbij geen irritatie aan huid, ogen 

en longen. 

Enkele aandachtspunten:

•   Geadviseerd wordt bij projecten groter

 dan 250 m² bestellingen op te geven  

 per gevel(deel) en overeenkomstig 

 te monteren.

•   Bij horizontale of diagonale montage  

 moet  de messingzijde altijd aan de

  bovenzijde van het te monteren 

 paneel zitten.

•   Voor aanvang montage dient de  

bestaande  gevel vlak te zijn. 

  D.w.z. eventueel uitstekend zetwerk of 

andere onderdelen (tijdelijk) verwijderen.  

De uiteindelijk vlakheid van de gere-

noveerde gevel is afhankelijk van de  

vlakheid van de achterconstructie   

waarop gemonteerd wordt.

•   Bij breedtepasplaten het paneel doo

  zagen met een cirkelzaag met geschikt 

zaagblad of de buitenbeplating met een 

knabbelschaar en vervolgens de kern 

en binnencachering met een handzaag.

•  Panelen bevestigen met gangbare

  bevestigingsmiddelen volgens de 

geldende norm voor de achtercon-

structie waarin bevestigd wordt.

•  Indien een achterconstructie van

  (gezette) staalprofielen of hout aan-

wezig is, hierin bevestigen door de 

bestaande gevelbekleding heen.

•  Ter plaatse van de gekozen h.o.h.

  afstand bevestigers, per paneelbreedte 

3 bevestigers toepassen in de dimpels.

•   De bevestigingsmiddelen dienen door de

 constructeur bepaald te worden o.b.v.:

 - de dikte waarin bevestigd wordt;

 -   de windbelasting geldend voor het

   gebouw, rekening houdend met lokale 

  windfactoren volgens NEN 6702.

•   Elke sparing dient rondom bevestigd te

 worden aan de bestaande gevelbekleding.

•   Verticale belastingen als gevolg van

  lichtreclames o.i.d. dienen door en 

door bevestigd te worden aan de 

bestaande achterconstructie.

•  De onderzijde van de W-STS Reno

  pa nelen moet rechtstreeks gemonteerd 

  worden op een constructief zet werk-

profiel. Dit profiel moet zodanig  

worden bevestigd dat deze in staat is 

de verticale krachten van de hierop 

steunende panelen op te vangen.
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IsoBouw V-STS is een staalsandwich  

dakpaneel voor industriële vlakke daken met 

een unieke combinatie van eigenschappen. 

Een zeer hoge isolatiewaarde wordt  

gecombineerd met een (afhankelijk van type) 

vrije overspanning tot ca. 5,4 of 6 meter. 

Daarnaast zorgt de fabrieksmatig aange-

brachte kunststof dakbedekking voor een 

probleemloos en onderhoudsarm vlak dak. 

Het aantal handelingen op de bouwplaats 

wordt maximaal beperkt en uitvoerings-

technisch zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. 

Het gevolg: een aanzienlijke verkorting van 

de bouwtijd in vergelijking met traditionele  

systemen. IsoBouw V-STS dakpanelen 

maken, zeker in combinatie met de W-STS 

gevelpanelen, Industrieel, Flexibel en 

Demontabel bouwen mogelijk en dat op 

een goede en economische wijze.      

De voordelen op een rij

•  Snelle bouwtijd onder optimale omstandig-

heden, passend in IFD-bouwen.

•  Een vlakke, optisch geliniëerde, grijswit 

afgewerkte en lichtreflecterende  

binnen zijde, zonder doorboringen van  

de dakparker.

•  Vrije overspanningen tot ca. 5,4 en 6 

meter (afhankelijk van type), afgestemd 

op gebruikelijke afstanden tussen  

spanten.

• Lengtematen projectafhankelijk tot 8 meter.

•  Lage stookkosten door zeer hoge  

blijvende isolatiewaarden van Rc = 5,4  

en 6,8 m2K/W.

•  Een robuust en probleemloos vlak dak 

door een fabrieksmatig, homogeen  

op stalen ondergrond aangebrachte  

lekkage-ongevoelige kunststof  

dakafwerking.

•  De hoge isolatiewaarde en de licht 

reflecterende kleur van de dakafwerking 

voorkomen het oplopen van de  

binnentemperatuur op zomerse dagen.

•  Snel waterdicht, zonder kans op insluiting 

van regenwater in de dakconstructie.

•  De lange levensduur, het onderhoudsarm 

zijn, de lagere stook- en verlichtings-

kosten leiden tot lage gebruikskosten.

•  Economisch, concurrerend met  

 traditionele systemen.

•  Een professionele begeleiding van uw 

project. 

Isolatie en binnen- en 
buitenafwerking in één



Toepassingsgebied: IsoBouw V-STS 5000/6000 zijn zelfdragende staalsandwich  

panelen voor toepassing in vlakke daken van industriële of agrarische gebouwen  

en sportcomplexen t/m klimaatklasse 2 en op onderconstructies van gewalste of gezette  

staalprofielen of hout. Zij vormen geen onderdeel van de hoofddraagconstructie.  

De panelen kunnen niet  gebruikt worden als kipsteun.

Productinformatie

Werkende breedte : 1190 mm

Lengte :  Op specificatie van 2500 tot 5440 mm bij V-STS 5000, resp. 6040 mm bij 

V-STS 6000. Langere lengten op aanvraag en afhankelijk van toepassing.

Leveringsprogramma

Type Isolatiekern in mm Tot. dikte in mm Rc-waarde
in m2K/W

Gewicht in kg/m2

V STS 5000 200 201,5 5,4 13,9

V-STS 6000 250 251,5 6,8 14,9

Zelftappende bouten bij constructie Volgplaatje
ø 50

Boren PUR-schuim
B2-kwaliteit

In hout In staal Flens <10mm Flens 10mm

254 x 6,5 305 x 6,5 229 x 6,7 278 x 6,7 330 x 6.0 350 x 6.3

Eenheid/
Inhoud

1 ds/100st. 1 ds/100st. 1 ds/100st. 1 st. 1 st. 1 bus/750 ml.

Type Verwerkbare aantal m2 per eenheid 

V-STS 5000 ca. 100 ca. 100 ca. 100 x x x

V-STS 6000 ca. 100 ca. 100 ca. 100 x x x

≥

Hulpmaterialen
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Productsamenstelling

Buitenbeplating

Staalplaat 0,63 mm dik, volbad verzinkt, 

volvlaks verlijmd met de isolatiekern en 

voorzien van een vlakke PVC-afwerking. 

De langsaansluiting is uitgevoerd met  

een dubbele messing/groef verbinding 

voor een snelle en zeer goed sluitende 

verbinding.

Isolatiemateriaal

Isolatiekern van (H)CKF-vrij EPS  

(geëxpandeerd polystyreen) volgens  

BRL 1306, in brandveilige SE-kwaliteit.

Binnenbeplating

Optisch geprofileerde, 0,5 mm dikke,  

volbad verzinkte staalplaat, volvlaks  

verlijmd aan de isolatiekern en voorzien 

van een interieurcoating in de kleur  

grijswit (RAL 9002), welke door de  

lichtreflec terende eigenschappen extra  

energiebesparing oplevert.

Innovatie in isolatie

Overspanning 

De toelaatbare overspanning van de  

V-STS dakpanelen is voornamelijk  

afhankelijk van de extra belasting in de 

vorm van een plafond of leidingwerk.  

Het V-STS paneel is een éénvelds  

overspannend element. 

Uitgangspunten voor de overspanningen  

(zoals die in Nederland gelden) zijn:

16

Dakrandhoogte tot 14 meter Veiligheidsklasse 1 + 2 + 3 referentieperiode 50 jaar 

Extra belasting bijv.  
 plafond/leidingen

Max. overspanning in mm*  (h.o.h. stramien)
Windgebied I + II + III

V-STS 5000 V-STS 6000

0,000 kN/m2 5440 6040

0,050 kN/m2 5040 6000

0,100 kN/m2 4700 5720

0,125 kN/m2 4540 5540

0,150 kN/m2 4390 5360

0,175 kN/m2 4250 5190

0,200 kN/m2 4120 5040

* op basis van projectgegevens is bij afwijkende situaties overleg met IsoBouw mogelijk

• Onbebouwde omgeving.

•  Vlak dak constructie (afschot  

conform Bouwbesluit).

• Eigen gewicht 0,144 resp. 0,154 kN/m
2
.

• Belastingen volgens NEN 6702.

•  Aanwezigheid van noodafvoeren 

 vlgs. art. 8.7 e.v. van NEN 6702.

•  Obstakels tot 500 mm hoogte i.v.m. 

sneeuwophoping.

•  Berekening sandwich paneel  

volgens RS 1990.

De opwaartse kracht op de dakelementen 

t.g.v. zuiging en overdruk berekenen  

aan de hand van NEN 6702 (Belastingen 

en vervormingen TGB 1990).  

De opneembare rekenbelasting van de 

bevestiging aan kopse zijde bedraagt met  

2 schroeven Fd = 3,86 kN en bij 3 schroeven 

Fd = 5,66 kN.



Brandveiligheid

In V-STS panelen is EPS in brandveilige  

SE-kwaliteit verwerkt. Hiermee voldoen 

de panelen aan alle eisen m.b.t. brand-

veiligheid in het Bouwbesluit en heeft u de 

zekerheid dat u brandveilige gebouwen 

kunt realiseren. Dakconstructies met V-STS 

panelen zijn bestand tegen vliegvuur  

conform NEN 6063/EN1187-1. Het 

Bouwbesluit bevat voor de meeste soorten 

gebouwen geen eisen voor producten die 

geen onderdeel zijn van de hoofddraag-

constructie.

Voorbeelden aansluitingen

Wat betreft aansluitingen zijn veel goede oplossingen mogelijk. In het boekje ‘Principe-details 

IsoBouw W-STS / V-STS’ zijn oplossingen opgenomen, gebaseerd op veel voorkomende  

constructies, die met de huidige stand der techniek overeenkomen. Dit boekje wordt op  

verzoek toegestuurd. Daarnaast staan op onze website www.isobouw.nl meerdere voorbeelden 

van aansluitingen, die te downloaden zijn in de meest gangbare tekenprogramma’s.

België

Beproevingsverslag nr 9848 volgens  

NBN/EN1187-1 inzake vliegvuur en  

beproevingsverslag nr. 9867 inzake reactie 

bij brand conform NFP 92-501, volgens 

KB van 19 december 1997, beoordeling 

klasse A1.

Bijdrage brandvoortplanting

Gemeten volgens NEN 6065 behoort het 

paneel wat betreft de bijdrage tot de 

brandvoortplanting tot klasse 2.

Rookdichtheid

De rookdichtheid van het paneel, gemeten 

volgens NEN 6066, bedraagt 6,2 m
-1
.

Verwerking

Innovatie in isolatie 17



Innovatie in isolatie

Tips voor verwerking

IsoBouw staalsandwich panelen zijn veilig 

en eenvoudig te verwerken en geven geen 

irritatie aan huid, ogen en longen. 

Enkele aandachtspunten:

•  De panelen met zorg behandelen om 

beschadiging te voorkomen, zowel bij 

opslag, transport als montage.

•   Plaatsing uitvoeren met een kraan en 

vacuümapparatuur.

• Pas een effectief afschot toe van 2%.

•   De minimaal benodigde oplegging 

bedraagt 60 mm.

•   Tussen de kopse zijden bij twee tegen 

elkaar aansluitende panelen een tussen-

ruimte aanhouden van minimaal 16 mm.

•  Bij sparingen voor lichtkoepels en  

lichtstraten een raveelconstructie  

aanbrengen ter ondersteuning  

(tenzij een lichtstraat zelfdragend wordt  

uitgevoerd van spant tot spant).

•   Bij breedtepasplaten de staalplaten 

doorzagen met een cirkelzaag met 

geschikt zaagblad of knabbelschaar,  

vervolgens de kern met een handzaag.

•  Gebruik bij de bevestiging de  

voorgeschreven bevestigingsmiddelen 

met stalen volgplaatje ø 50 mm.
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•  Aan de randen van het gebouw extra 

schroeven plaatsen op de lange zijde 

van de panelen, met een maximale 

h.o.h.-afstand van 1000 mm.

•   Kopse naden afwerken met PUR-schuim 

in B2-kwaliteit.

•   Naden zo kort mogelijk na plaatsing  

van de elementen laten voorzien van 

een strook PVC-dakbedekking door een 

gespecialiseerd bedrijf.

Verdere verwerking conform de door IsoBouw 

bijgeleverde ‘Verwerkingsvoorschriften’ 

(ook te downloaden via onze website).



Detailleringen en bestekteksten  

Mogelijke aansluitingen zijn opgenomen in 

het boekje ‘Principe-details IsoBouw  

W-STS / V-STS’ dat op verzoek wordt 

toegestuurd. De details zijn bovendien via 

onze website te downloaden in de meest 

gangbare tekenprogramma’s.

Daarnaast vindt u op de website zowel de 

actuele Stabu-bestekteksten als de vrije 

bestekomschrijvingen. Zeer eenvoudig  

traceerbaar dankzij een overzichtelijke 

zoekstructuur.

Projectgerichte adviezen

Ter ondersteuning van uw projecten  

staat een compleet IsoBouw-team paraat: 

deskundige buiten- en binnendienst- 

medewerkers en een professioneel  

projectbureau. Mensen die niet alleen 

verstand hebben van isoleren, maar ook 

van bouwen. Zij ondersteunen u daar waar 

nodig voor een deskundige en probleemloze 

afwikkeling van uw projecten. IsoBouw  

fungeert als leverancier van panelen en 

brengt u desgewenst in contact met 

gespecialiseerde montagebedrijven.  

Verwerkingsvoorschriften

Bij iedere levering wordt een verwerkings-

voorschrift meegeleverd met duidelijke 

stapsgewijze instructies. 

De service van IsoBouw



IsoBouw: voor efficiënt en duurzaam bouwen

IsoBouw Systems staat voor innovatie in isolatie. Als producent van isolerende bouwproducten 

zetten we al jaren de trend in efficiënt en duurzaam bouwen. Met name het gebruiksgemak en 

de  eenvoudige toepassing van onze  producten staan hierbij voorop.

Door de complete beheersing van het gehele productieproces bent u ver  zekerd van deskun  dige 

adviezen, continue aandacht voor nieuwe en doorontwikkelde isolatiesystemen en een vlotte 

project gerichte aanpak. Met een eigen test laboratorium, gespecialiseerde engineering en een 

perfecte logistieke afhandeling staat IsoBouw garant van ontwerp tot aflevering. 

IsoBouw is onderdeel van de Synbra Group, een van de toonaangevende Europese bedrijven 

in EPS en andere kunststoffen met een eigen recyclingprogramma. IsoBouw Systems en haar 

productie bedrijven zijn gecertificeerd volgens EN-ISO 9001.

Meer informatie

Op de website www.isobouw.nl vindt u alle informatie over onze staalsandwich  

dak- en gevelpanelen en de andere IsoBouw-producten.

  IsoBouw EPS

 voor algemene toepassingen en in de  

GWW-sector als licht funderingsmateriaal

  IsoBouw spouwisolatie 

IsoBouw Systems bv   •   Postbus 1   •   NL-5710 AA  Someren   •   Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11   •   Fax: +31 (0)493 - 49 59 71   •   E-mail: info@isobouw.nl   •   Internet: www.isobouw.nl
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Hoogwaardig IFD-bouwen bij daken en gevels

  IsoBouw funderingsbekisting 

 voor paalfunderingen

  IsoBouw SlimFix

 dakelementen voor nieuwbouw en renovatie

  IsoBouw vloerisolatie 

  IsoBouw Reno+

 renovatie-element op dragend dakbeschot

  IsoBouw Riet+

 schroefdakelement voor rietbedekking

  IsoBouw prefab daksegment 

 voor de seriematige woningbouw 

  IsoBouw vlak dak isolatie 

 voor bitumineuze en kunststof afdichtingen

  IsoBouw SlimFix Spoor

 dakelementen voor sporendaken


	Staalsandwichpanelen



