Hybride isolatiemateriaal met celstructuur

ISOLEREN IS ZOVEEL GEMAKKELIJKER
ALS HET LEUK IS OM TE DOEN.

NIEUWE

ACTIS 0,033
INNOVATIE

ISOLATIE
van muren,
daken
en vlieringen
4.25
4.25

120 MM
120 MM

EEN NIEUW

ISOLATIEMATERIAAL

HYBRIS is een uniek en innovatief isolatiemateriaal
met een uniek plaatsingscomfort, bedoeld voor de
warmte-isolatie van gebouwen in de daken, muren
en vlieringen.

Innovatieve celstructuur
HYBRIS bestaat uit een celstructuur in "honingraatvorm",
gevormd met behulp van lagen polyethyleenschuim
tussen metaal folies met een zeer lage emissiewaarde.
Door de hybride structuur kunnen tegelijkertijd het
warmtegeleidingsvermogen van het isolatiemateriaal,
de weerstand van de bijbehorende luchtlagen en de
intrinsieke dichtheid voor lucht en waterdamp worden
geoptimaliseerd - drie bepalende kenmerken voor een
isolatiemateriaal.
HYBRIS is verkrijgbaar in panelen van 1145 x 1200 mm
en in verschillende diktes van 50 to 205 mm.
HYBRIS is gemakkelijk te herkennen door de koperkleur
met een uniek motief.

Isolatiemateriaal afkomstig uit een ecologisch ontwikkelingsproces
De subsidiemiddelen voor het
energetisch
renoveren
van
gebouwen neigen naar het
algemeen gebruiken van steeds dikkere isolaties.
De beweging richting dikte, gekoppeld aan een
behoorlijke dichtheid van materialen zorgt voor
een toenemend gebruik van grondstoffen en dat
in een tijd waarin hulpbronnen steeds zeldzamer
worden.

Naast de thermische prestaties van isolatiematerialen
zijn de onderzoeken van ACTIS dus ook gericht op de
ecologische ontwikkeling van materialen met als doel
het ontwikkelen van stoffen en productieprocessen
met een zo laag mogelijke impact op het milieu.
HYBRIS komt voort uit dit ecologische
ontwikkelingsproces en is een nieuw isolatiemateriaal
dat bij gelijke thermische prestaties, kwantitatief minder
materialen gebruikt dan andere isolatiematerialen.
Met een thermische geleidingscoëfficiënt λD van
0,033 W/m.K en een dichtheid van 9,5 kg/m3, verbruikt
HYBRIS bijvoorbeeld minder dan 325 gram materiaal
voor 1 m² en een thermische weerstand van 1.

In de isolatiemarkt die, al 50 jaar wordt gedomineerd
door traditionele isolatiematerialen, heeft ACTIS
sinds 1980 als roeping een bredere keus te bieden
aan gebruikers door het aanbieden van moderne,
krachtige, gemakkelijk te gebruiken alternatieve
isolatieoplossingen met een beperkte invloed op
het milieu.

Minder materiaal betekent minder gewicht, dus minder
vervuilende uitstoot bij het transport en meer comfort
op de werkplaats.
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Star en veerkrachtig materiaal
Om
de
volumemassa
te
optimaliseren heeft ACTIS zich
VORMGEHEUGEN
laten inspireren door de natuur en
een "honingraatstructuur" ontwikkeld waarmee
tegelijkertijd lichtheid en kracht mogelijk zijn. Dit
voorkomt dat het paneel instort onder zijn eigen
gewicht als het verticaal wordt gebruikt.

Door de celstructuur van de HYBRIS wordt
de lucht gevangen en worden de thermische
prestaties van het materiaal geoptimaliseerd,
terwijl tegelijkertijd een maximale lichtheid wordt
gegarandeerd. Het materiaal is zeer veerkrachtig
waardoor het kan comprimeren voor optimaal
transport en opslag. Bij het gebruik neemt
het zijn vorm en nominale dikte weer aan. Dit
vormgeheugen geeft de HYBRIS panelen ook
een verband en een mechanische kracht die ze
gemakkelijk ter plaatsen maken.

Duurzaam materiaal
Isolatiematerialen brengen als ze
eenmaal zijn aangebracht, vaak
meerdere decennia door in de
wanden van gebouwen. Om ervoor te zorgen dat
ze in de loop der tijd goed blijven presteren, is
het absoluut noodzakelijk dat hun dimensionale
en mechanische kenmerken zijn ontwikkeld
om stabiel te blijven gedurende een lange
gebruiksduur.

In 2004 heeft ACTIS zo onderzoek gedaan
naar de veroudering van zijn isolatiematerialen
in samenwerking met LRCCP, een laboratorium
dat is gespecialiseerd in kunststoffen, volgens
een testprotocol dat bestaat uit een het
plaatsen van monsters in een klimaatruimte
waarbij cycli van verschillende temperatuur- en
vochtigheidswaarden werden afgewisseld om de
ontwikkeling van de fysieke kenmerken te meten.

Alle bestanddelen van het HYBRIS isolatiemateriaal
zijn ongevoelig voor vocht en hebben zich in de
tijd bewezen:

De resultaten die zijn verzameld gedurende de
12 testmaanden, zijn vervolgens vergeleken
met monsters die natuurlijk zijn verouderd en
zijn gehaald uit verschillende gebouwen, waarbij
bepaalde monsters ouder waren dan 15 jaar op
moment van opname.

In het kader van de Europese technische
goedkeuring is HYBRIS beoordeeld volgens een
grondslag waardoor het gedrag bij veroudering
van de emissiekenmerken en de mechanische
kenmerken is bevestigd.

Met de verkregen resultaten kon een levensduur
van 50 jaar worden bevestigd voor de mechanische
kenmerken en een oxidatieweerstand van meer
dan 25 jaar.

Daarnaast worden de materialen voor de
samenstelling van HYBRIS al meer dan 35 jaar
door ACTIS gebruikt in isolatiematerialen.
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EEN NIEUW

ISOLATIEMATERIAAL

Uitstekende thermische
prestaties
HYBRIS
heeft
een
thermisch
geleidingsvermogen λD van 0,033 W/m.K
waardoor het uitstekende intrinsieke thermische
weerstandswaarden bereikt.
Dankzij de buitenlagen in metaal kan HYBRIS ook
profiteren van de thermische weerstand van de
luchtlagen, die natuurlijk worden gevormd door de
dikte van het metalen frame voor het bevestigen
van gipsplaten.

Diktes

Thermische weerstand R

50 mm

1,50 m².K/W

60 mm

1,80 m².K/W

75 mm

2,25 m².K/W

90 mm

2,70 m².K/W

105 mm

3,15 m².K/W

125 mm

3,75 m².K/W

140 mm

4,20 m².K/W

155 mm

4,65 m².K/W

170 mm

5,15 m².K/W

185 mm

5,60 m².K/W

195 mm

5,90 m².K/W

205 mm

6,20 m².K/W

Europese technische
goedkeuring
4.25

120 MM

HYBRIS heeft een Europese technische goedkeuring (ETA-13/0121),
afgegeven door VTT Expert Research Services (aangemelde instantie nr. 0809) op
basis van CUAP ETA request #12.01/12.
VTT Expert Services is een instantie voor conformiteitbeoordelingen binnen de Europese
economische ruimte en geaccrediteerd volgens de normen NEN ISO 17025 en NEN
45011 door een accreditatie-instantie die de multilaterale Europese overeenkomst in
het kader van de Europese coördinatie van accreditatie-instanties (EA) heeft ondertekend.
De thermische prestaties van HYBRIS zijn gemeten volgens de normen
NEN 16012 en NEN ISO 6946.
HYBRIS is ook technisch beoordeeld door de certificeringinstantie VTT Expert
Research Services en heeft het certificaat nr. VTT-C-9432-13 ontvangen.
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Meerdere toepassingen

Gegarandeerde dichtheid

HYBRIS is een veelzijdig en krachtig
isolatiemateriaal voor binnen dat gemakkelijk te
plaatsen is in muren, daken en vlieringen.

HYBRIS
is
een
intrinsiek
luchtdicht isolatiemateriaal, dat
het doordringen van buitenlucht
stopt en tegelijkertijd strijdt tegen
warmteverliezen door convectie
vanuit binnen.

MUREN VANAF BINNEN

DAKEN VANAF BINNEN

Het is ook intrinsiek waterdicht.
Alle materialen zijn vochtbestendig,
waardoor er geen risico op
schimmelvorming is.

VLIERINGEN

Isolatiemateriaal dat
voldoet aan de wettelijke vereisten

Het biedt tot slot een krachtige
waterdampbestendigheid
(Sd > 90 m) dankzij een externe
koperfolie die als dampwerende
laag dient volgens de norm EN
13984.

HYBRID voldoet perfect aan de 3 essentiële
vereisten van de Thermische regelgeving 2012:
de thermische prestaties, de luchtdichtheid en
het zomercomfort.

LUCHTDICHT

WATERDICHT

WATERDAMPDICHT

Fiscale en financiële
voordelen
HYBRIS komt in aanmerkinge voor alle subsidies en voor de BTW verlaging.
• Energiebesparingcertificaten (CEE):
Deze Europese technische goedkeuring wordt geleverd door VTT Expert Services, een geaccrediteerde
organisatie voor conformiteitbeoordelingen binnen de Europese economische ruimte.
Om die reden komt HYBRIS eveneens in aanmerking voor energiebesparingcertificaten (CEE) op
voorwaarde dat de gebruikte isolatiewaarde de thermische weerstandswaarden behaalt die zijn vastgelegd
in de gestandaardiseerde werkbladen.

-
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AKOESTISCHE

PRESTATIES

Dankzij de veerkrachtige aard en weerstand tegen luchtinfiltratie , bestrijd HYBRIS effectief de verspreiding
van lucht en het materiaal bied een geluidsisolatie vergelijkbaar met die van een vezelige isolatie .

Tests uitgevoerd door akoestische testlaboratoria Audiotec en FCBA :

AKOESTISCHE
PRESTATIES

BIJ GEMETSELDE MUREN
VAN BINNENUIT

Gemetselde muur
HYBRIS 125 mm

Tape HYBRIS Tape J

Voorbeeld met 125 mm HYBRIS

Stijl

Rw (C;Ctr) ≥ 67,7 (-2;-4) dB

Gipsplaat
Rail van frame

Testrapport nr. CTA 140020/AER-2

IN SCHEIDINGSWANDEN

OP HET DAK ONDER DE BALKEN

Voorbeeld met 50 mm HYBRIS + 1 gipsplaat

Voorbeeld met 2 lagen Hybris van
125 mm (R=7,50m2.K/W)
Dampfolie
HYBRIS 125 mm

HYBRIS 50 mm
Metalen frame

Ophangbeugel
Pen
HYBRIS 125 mm

Gipsplaat

HYBRIS TAPE P
HYBRIS TAPE J

Deklaag

Bevestiging
Pleisterplaat

Rw (C;Ctr) = 40,6 (-3;-8) dB

Rw (C;Ctr) = 44 (-2;-8) dB

Testrapport
nr. CLOISON
CTA 140022/AER-1
DETAIL
SEPARATIVE
HYBRIS

Testrapport FCBA n°404/15/254/1

BOOST'R regenwering
OSB
HYBRIS 140 mm
Tape HYBRIS Tape O
Gipsplaat

Buitenbekleding
Ventilation

Buitenbekleding

Voorbeeld met
140 mm HYBRIS

BOOST'R regenwering
OSB

Ventilation

IN MUREN MET HOUTEN FRAME

Voorbeeld met
2 lagen HYBRIS
140 + 50 mm

HYBRIS 140 mm

Testrapport
nr. CTA 140058/
AER-1

Tape HYBRIS Tape O
HYBRIS 50 mm

Testrapport nr. CTA
140058/AER-3

Tape HYBRIS Tape J
Gipsplaat
Houten steun

Stijl

Stijl

Rw (C;Ctr) = 51,5 (-3;-9) dB

Rw (C;Ctr) = 52,7 (-3;-8) dB
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PLAATSINGSCOMFORT

Ongeëvenaard plaatsingsgemak

ULTRALICHT

GEEN OOG- EN
ADEMBESCHERMING VEREIST

Het is gemakkelijk te snijden op
een vlak oppervlak met een cutter
of elektrische zaag.

HYBRIS is heel licht en weegt
9,5 kg/m³ waardoor het
isolatiemateriaal gemakkelijk te
vervoeren en te plaatsen is.

GEMAKKELIJK TE
SNIJDEN

Er is geen bril of stofmasker nodig
voor HYBRIS omdat het geen
irriterende vezels en stof afgeeft.

Informatie over het emissieniveau van vluchtige
stoffen in de binnenlucht die een giftigheidsrisico
vormen op een klasseringschaal van A (lage
emissie) tot C (sterke emissie).

FLEXIBEL

HYBRIS heeft een
A+-classificatie voor
vluchtige organische
stoffen (VOS) volgens de
norm ISO 16000 voor
binnenluchtkwaliteit.

DUURZAAM

-
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Door de celstructuur is HYBRIS een
isolatiemateriaal dat tegelijkertijd
hard en veerkrachtig is, en dat
gemakkelijk in de breedte kan
worden gecomprimeerd. HYBRIS
is gemakkelijk te plaatsen tussen
dakspanten, houten stijlen of de
balken van vloeren. Het past zich
aan alle tussenruimtes aan.
Het is niet aan bederf onderhevig
en wordt niet dunner door de tijd,
wat het langdurige behoud van de
prestaties garandeert.

DE THERMISCHE PRES TATI
Naast het uitstekende thermische
geleidingsvermogen
profiteert
HYBRIS van stralingseffecten dankzij
het zeer lage emissievermogen van
STERK REFLECTEREND
de externe folies (ε = 0,06 aan de
koperzijde, ε = 0,10 aan de zilverzijde), beschermd
tegen veroudering door een oppervlaktelaklaag.

•
Het is dus mogelijk om extra thermische
weerstand te krijgen dankzij de luchtlagen
die zich aan beide kanten van deze krachtig
presterende folies bevinden. Zo kan HYBRIS,
met een luchtlaag, profiteren van een extra
thermische weerstand tot 0,67 m2.K/W in muren
(horizontale stroom) en 0,45 m2.K/W in daken
(verticale opstijgende stroom). Het is mogelijk
om deze extra thermische weerstand op te
nemen in thermische berekeningen uitgevoerd
volgens norm EN ISO 6946.

• De folies reflecteren tot 90% van de thermische
straling richting de buitenzijde van het gebouw.

In muren
Voorbeeld: In muren, met 1 luchtlaag, kan HYBRIS R=4,35 m2.K/W behalen bij een dikte van 125 mm
(berekeningen volgens de norm EN ISO 6946).
-B
 ij een gelijke isolatielaagdikte, kunnen de thermische prestaties van de wand worden verbeterd.
-B
 ij gelijke prestaties kan de dikte van de te plaatsen isolatie aanzienlijk worden verlaagd.

-
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ES

VAN HYBRIS

In muren
Invoergegevens van de berekening uitgevoerd volgens de norm EN ISO 6946:
• Dikte van de luchtlagen: 20 mm
• Gemiddelde temperatuur warme zijde: 17,5°C
• Emissievermogen (intern/extern): 0,06 / 0,10
• Gemiddelde temperatuur koude zijde: 2,5°C
• Richting van de thermische
• Intrinsieke thermische weerstand van
stroom: Horizontaal
HYBRIS volgens ETA nr. 13/021
• Temperatuurverschil bij de grenzen
• Thermische prestaties van de luchtlagen
van de luchtlaag: 5K
volgens de norm EN ISO 6946
Vastgestelde thermische weerstand (m².K/W)
Diktes

Intrinsieke R

R met 1 luchtlaag warme zijde

50 mm
60 mm
75 mm

1,50
1,80
2,25

2,10
2,40
2,85

90 mm

2,70

3,30

105 mm
125 mm
140 mm
155 mm
170 mm
185 mm
195 mm
205 mm

3,15
3,75
4,20
4,65
5.15
5.60
5.90
6.20

3,75
4,35
4,80
5,25
5,75
6,20
6,50
6,80

Bij een geventileerd dak
Invoergegevens van de berekening uitgevoerd volgens de norm EN ISO 6946:
• Dikte van de luchtlagen: 20 mm
• Gemiddelde temperatuur warme zijde: 17,5°C
• Emissievermogen (intern/extern): 0,06 / 0,10
• Gemiddelde temperatuur koude zijde: 2,5°C
• Richting van de thermische
• Intrinsieke thermische weerstand van
stroom: Verticaal stijgend
HYBRIS volgens ETA nr. 13/021
• Temperatuurverschil bij de grenzen
• Thermische prestaties van de luchtlagen
van de luchtlaag: 5K
volgens de norm EN ISO 6946
Vastgestelde thermische weerstand (m².K/W)
Diktes

Intrinsieke R

R met 1 luchtlaag warme zijde

50 mm
60 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
140 mm
155 mm
170 mm
185 mm
195 mm
205 mm

1,50
1,80
2,25
2,70
3,15
3,75
4,20
4,65
5,15
5,60
5,90
6,20

1,90
2,20
2,65
3,10
3,55
4,15
4,60
5,05
5,55
6,00
6,30
6,60

*waarvan 1 zijde niet geventileerd en 1 zijde geventileerd

-
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EEN REVOLUTIONAIRE
Grote panelen

Compacte verpakking

HYBRIS panelen zijn beschikbaar in een formaat van
1145 x 1200 mm. Dit formaat heeft de afmetingen
van de meest voorkomende constructies. Een niet
gesneden paneel is uitermate geschikt, om de
ruimte van 2.4 meter hoogte te vullen.

Om opslagruimte te besparen en de hantering
te vergemakkelijken, zijn de panelen verpakt per
2, 4 or 6 stuks afhankelijk van de dikte.
Door hun celstructuur kunnen ze worden
gecomprimeerd in breedterichting zonder ze te
beschadigen. Na opening krijgen ze hun dikte
snel terug.
Zo kan met één verpakking van 4 panelen van
105 mm meer dan 5.49 m² worden geïsoleerd!
Voor een isolatie van 100 m² zijn slechts 17
verpakkingen nodig, die gemakkelijk te vervoeren
zijn in een bestelwagen. Hierdoor hoeft er minder
heen en weer te worden gereden en te worden
verplaatst, voor een grotere productiviteit.
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VERPAKKING
De beschikbare diktes van HYBRIS
Panelen
Product Code

Panelen per Oppervlakte
per pakket
Pakket
(m2)

Code

Gewicht per
pakket (kg)

50 mm

H50C-UK-1200-1145

HYB50-UK Colis 4P 1,20 x 1,145

4

5,49

2,6

60 mm

H60C-UK-1200-1145

HYB60-UK Colis 6P 1,20 x 1,145

6

8,24

4,7

75 mm

H75C-UK-1200-1145

HYB75-UK Colis 4P 1,20 x 1,145

4

5,49

3,9

90 mm

H90C-UK-1200-1145

HYB90-UK Colis 4P 1,20 x 1,145

4

5,49

4,7

105 mm

H105C-UK-1200-1145

HYB105-UK Colis 4P 1,20 x 1,145

4

5,49

5,5

125 mm

H125C-UK-1200-1145

HYB125-UK Colis 2P 1,20 x 1,145

2

2,74

3,3

140 mm

H140C-UK-1200-1145

HYB140-UK Colis 2P 1,20 x 1,145

2

2,74

3,7

155 mm

H155C-UK-1200-1145

HYB155-UK Colis 2P 1,20 x 1,145

2

2,74

4,0

170 mm

H170C-UK-1200-1145

HYB170-UK Colis 2P 1,20 x 1,145

2

2,74

4,4

185 mm

H185C-UK-1200-1145

HYB185-UK Colis 2P 1,20 x 1,145

2

2,74

4,8

205 mm

H205C-UK-1200-1145

HYB205-UK Colis 2P 1,20 x 1,145

2

2,74

5,4

Product Code

Code

Pallets
Pakken per Oppervlakte
per pallet
pallet
(m2)

Gewicht per
pakket (kg)

Totaalgewicht
(kg)

50 mm

H50P-UK-1200-1145

HYB50-UK Pal 32C 1,20 x 1,145

32

175,87

84

108

60 mm

H60P-UK-1200-1145

HYB60-UK Pal 17C 1,20 x 1,145

17

140,14

80

102

75 mm

H75P-UK-1200-1145

HYB75-UK Pal 21C 1,20 x 1,145

21

115,41

82

105

90 mm

H90P-UK-1200-1145

HYB90-UK Pal 17C 1,20 x 1,145

17

93,43

80

102

105 mm

H105P-UK-1200-1145

HYB105-UK Pal 17C 1,20 x 1,145

17

93,43

93

115

125 mm

H125P-UK-1200-1145

HYB125-UK Pal 25C 1,20 x 1,145

25

68,70

82

105

140 mm

H140P-UK-1200-1145

HYB140-UK Pal 25C 1,20 x 1,145

25

68,70

91

115

155 mm

H155P-UK-1200-1145

HYB155-UK Pal 23C 1,20 x 1,145

23

63,20

93

116

170 mm

H170P-UK-1200-1145

HYB170-UK Pal 18C 1,20 x 1,145

18

49,46

80

102

185 mm

H185P-UK-1200-1145

HYB185-UK Pal 18C 1,20 x 1,145

18

49,46

87

109

205 mm

H205P-UK-1200-1145

HYB205-UK Pal 17C 1,20 x 1,145

17

46,71

91

113
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TECHNISCHE

KENMERKEN

Dimensie
Lengte

1200 m

Breedte

1145 mm

Gewicht/m3

9,5 Kg/m3

EN 1602

Dikte

Van 50 tot 205 mm

EN 823

EN 822

Thermische prestaties
Vastgestelde thermische weerstand RD

Van 1,50 tot
6,20 m².K/W

EN 16012

Vastgestelde emissie (binnenzijde/buiten) voor
0,06 / 0,10
en na veroudering

Specifieke thermische prestatie
Externe reflecterende folie

1 997 J/Kg.K

Interne reflecterende folie

2 070 J/Kg.K

Schuim

2 384 J/Kg.K

HYBRIS isolatie

2 300 J/Kg.K

Gedeclareerde Waarden
THERMISCH ISOLATIEPRODUCT VOOR DE BOUW
Essentiele prestaties
Waterdichtheid

Waterdichtheid, W1

EN 1928 methode A

Equivalente dikteverspreiding van de luchtlaag

Sd > 90 m

EN 1931

Luchtdoorlatendheid

Luchtdichtheid

EN 12114

Vuurvastheid (Voor en na veroudering)

NPD (Geen enkele prestatie vastgesteld)

Loslaatweerstand van de gebruikte tape
(Voor en na veroudering)

> 20 N/100 mm

EN 11339

Treksterkte evenwijdig aan het plaatvlak van de gebruikte
tape (Voor en na veroudering)

> 80 N/100 mm

EN 1608

Treksterkte evenwijdig aan het plaatvlak
Lengterichting

> 45 kPa

Dwarsrichting

> 45 kPa

EN 1608

Spijkerscheurweerstand
Lengterichting

> 150 N

Dwarsrichting

> 150 N

Voledige DOP terug te vinden op de site www.actis-isolation.com
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EN 12310-1 Deel 1
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ALGEMENE

PLAATSINGSREGELS
Snelle plaatsing

SNEL
TE LEGGEN

De installatie vindt plaats in drie fases: het openen van de verpakking, het uitklappen van
het paneel en de plaatsing.

Meten

Snijden

Voor dat de verpakking
verwijdert tik neerwaarts op de
panelen om ervoor te zorgen
dat ze gelijk zijn voor het snijden.
Meet de afstand tussen de
balken en markeer op het pak
Hybris deze afstand + ongeveer
5-10mm meer.

Houd HYBRIS in de verpakking, tijdens het snijden en zorg voor een
nauwkeurige snede. HYBRIS kan gemakkelijk worden gesneden
met een isolatie zaag, standaard handzaag of een elektrische zaag
indien gewenst.
De polyethyleen verpakking is volledig recyclebaar en kan snel
worden verwijderd met behulp van een ACTIS cutter. Als alternatief
kan een mes worden gebruikt, maar zorg er voor moet worden om
het product niet te beschadigen.

Het installeren van Hybris
UITVOUWEN
Houd beide uiteinden vast met de reliëf-koperkleurige zijde naar u toe en vouw het product open voor zijn
volle lengte. Draai de HYBRIS om met de zilverkleurige zijde naar u toe en herhaal het trekken.

INSTALLATIE IN EEN HOUT SKELET BOUW MUUR
Plaats door middel van wrijving de HYBRIS tussen de balken tegen de OSB plaat (geen bevestiging
nodig). En zorg ervoor dat de reliëf koperkleurige zijde op de binnenzijde (warme zijde) van het gebouw
wordt geplaatst.
Installeer het volgende paneel en zorg voor een goede aansluiting van de twee panelen isolatie en het
hout. Herhaal dit voor alle panelen.
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• Voorzorgsmaatregelen
HYBRIS mag niet in contact komen met een
schoorsteen, brand of een ontstekingsbron. Het
product moet worden geïsoleerd van een schoorsteen
met een brandwerend materiaal.
HYBRIS is een niet dragend product. Het weerstaat
de normale lasten met betrekking van de installatie en
het gebruik, hoewel er niet kan worden op gelopen.

De reactie op brand van een wand hangt af van het
gebruikte type bekleding.
Aanbevolen typen bekleding:
-
gipsplaten (platen met gekartonneerde zijden
volgens de norm NF P 72-302 en gewapende
gipsplaten),
-
panelen met ligno cellulosedeeltjes conform de
norm NF B 54-100 en met een volumemassa groter
of gelijk aan 600 kg/m³.
- multiplexplaten conform de normen NF B 50-004
en NF B 54-150,
-
houtbetonplaten conform de norm NF B56-010,
bekleed met een aluminium folie van minimaal 0,04
mm dikte tussen het paneel en het isolatiemateriaal.
Let op: zorg tijdens de droogtijd van het stucwerk
voor een geforceerde ventilatie van vlieringen (ramen
en deuren open) gedurende enkele weken.

• Openen van het pakket
-
Open het pakket en let er daarbij op dat u de
verpakking opensnijdt zonder het paneel te
beschadigen.
- Trek na het openen van de verpakking aan beide
zijden van het paneel om het uit te vouwen.
• Gemakkelijk op maat snijden
HYBRIS is gemakkelijk op maat te snijden met een
handzaag of elektrische zaag. Het snijden veroorzaakt
geen stof waardoor de werkplaats schoon blijft.
Door de verpakkingen voor het openen op de
gewenste lengte te snijden, kan nog meer tijd worden
bespaard bij het plaatsen.
Bovendien blijft het afval gecomprimeerd, waardoor
de werkplaats niet rommelig wordt.

• Lassen
Verwijder bij lassen het HYBRIS isolatiemateriaal,
zelfs bij gebruik van een vlamscherm en let er altijd op
dat de HYBRIS niet wordt blootgesteld aan spattend
brandend afval of vonken.
• Type afdekking
Onze isolatiematerialen zijn geschikt voor alle soorten
afdekkingen. Zorg er bij een koperen of zinken dak
dat het isolatiemateriaal niet in contact komt met het
koper of het zink.

• Voorzorgsmaatregelen tegen brand
De reactie op het vuur van de isolatie HYBRIS wordt
niet bepaald, HYBRIS heeft geen vuurclassificatie.
Stel de Hybris nooit bloot aan een bron van intense
hitte (lassen, vlammen, vonken).

• Opslag
ACTIS isolatiemateriaal moet tijdens het verwerken
in de verpakking worden opgeslagen en worden
beschermd
tegen
weersinvloeden.
HYBRIS
isolatiemateriaal kan in zijn verpakking maximaal 6
maanden buiten worden opgeslagen. Daarna moet
het tegen weersinvloeden beschermd worden
opgeslagen.

•S

choorstenen, inbouwhaarden, warmte
terugwininstallaties, laagspanningsverlichting en
andere intense warmtebronnen
HYBRIS is in geen geval geschikt voor het isoleren
van een schoorsteenleiding, een inbouwhaard of een
warmte terugwininstallatie.
Houdt een afstand van minimaal 18 cm aan
voor het isoleren van muren, plafonds, vloeren,
daken, in de omgeving van schoorstenen,
leidingen, inbouwhaarden, terugwininstallaties en
elke warmtebron in het algemeen.Leef ook alle
veiligheidsaanwijzingen na (DTU 24.1).

• Televisieantenne
Plaats bij het isoleren onder het dak de televisieantenne
binnenin de woning (risico op interferentie).
• Veiligheid
De reactie op het vuur van de HYBRIS isolatie wordt
niet bepaald, HYBRIS heeft geen vuur classificering.
Stel de HYBRIS isolatie nooit bloot aan een bron van
intense hitte (lassen, vlammen, vonken).

• Afwerkingen
In het algemeen raadt ACTIS aan om in alle gevallen
een isolatie beschermende bekleding aan te
brengen, onafhankelijk het te isoleren soort plaats of
woonruimte.
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Thermische berekeningen
Er is een simulatietool voor thermische
berekeningen waarmee de thermische prestaties
van verschillende wanden met het HYBRIS
isolatiemateriaal in verschillende diktes kan worden
berekend, beschikbaar op onze internetsite:
hybrid.insulation-actis.com
Neem om vervolgens thermische berekeningen
te krijgen die u kunt gebruiken in uw projecten,
contact op met onze technische service:
solutions@insulation-actis.com

Uw commercieel contactpersoon:

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANKRIJK
BINNENDIENST EN TECHNISCHE DIENST (UK) : +44 01249 462 888
COMMERCIEEL: Chris Jacobs +31 6 466 123 60
E-mail: chris.jacobs@actis-isolation.com
Voor meer informatie:

www.actis-isolation.com
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