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®01. Ontdek de termPIR  panelen 

® termPIR ISOLATIEPLATEN
Onovertroffen oplossing om de energie-e�ciëntie van uw gebouw 
te verbeteren!

®De termPIR  isolatieplaten zijn uitzonderlijk moderne producten gecombineerd met unieke 
thermische isolatie-eigenschappen. 
Zij zijn ecologisch en volledig compatibel met het natuurlijke milieu. 

De isolatieplaten van Gór-Stal zijn bestand tegen chemische producten, schimmels, bacteriën en 
knaagdieren. Het feit dat zij weinig water absorberen is ook een onbetwistbaar voordeel. Daardoor is 
de impact van vocht op de thermische geleidbaarheid duidelijk lager dan diegene die we kunnen 
vaststellen bij andere soorten thermische isolatie. Hun lage volumieke massa en hun hoge 
compressieweerstand maken er een ideaal materiaal van voor de thermische isolatie.  Op basis van 
het gehele volume wordt het materiaal gekenmerkt door een compacte structuur die de energie-
e�ciëntie van het gebouw duidelijk beïnvloedt en verbetert. 

Dat is zonder enig gevaar voor personen met een allergie, want vrij van schadelijke substanties of 
elementen voor de mens. Ze veroorzaken ook geen ongewenste effecten zoals irritatie van de huid, 
de ogen of de ademhalingswegen.  Zij zijn tevens recycleerbaar en grotendeels herbruikbaar. 

Green
architecture



Illustratie van de isolatieplaat Type isolatieplaat

®termPIR  AL
De  ®termPIR  AL isolatieplaten bestaan uit een thermische isolatiekern 
in stijf PIR-schuim.  De platen worden bekleed met een gasdichte laag 
uit aluminium (AL) papier en polyethyleen aan beide zijden.

®termPIR  AGRO AL
De ®termPIR  AGRO AL isolatieplaten bestaan uit een thermische 
isolatiekern in stijf PIR-schuim.   De platen zijn bekleed met een 
afwasbaar aluminium blad dat gasdicht is met een dikte van 50 µ 
(Agro AL) aan beide zijden.

®termPIR  AGRO P
De ®termPIR  AGRO P isolatieplaten bestaan uit een thermische 
isolatiekern in stijf PIR-schuim.  De platen worden aan beide zijden 
beschermd door een laminaatbekleding bestaande uit wasbaar 
aluminium dat gasdicht is en een laag polyethyleen.

®termPIR  WS
De isolatieplaten bestaan uit een thermische  ®termPIR  WS 
isolatiekern in stijf PIR-schuim. De platen worden bekleed met een 
gasdoorlaatbare glasvezeldoek (WS).
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®Op dit ogenblik biedt Gór-Stal meerdere soorten termPIR  isolatieplaten aan met andere 
eigenschappen en een verschillende bekleding. 
De standaardafmetingen van de platen zijn de volgende: 600  x  1.200 / 1.200  x  2.400 [mm]

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD= 0,022  Klasse E

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD = 0,022  Klasse D-s2,d0

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD= 0,022  Klasse F

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD = 0,024 - 0,026  Klasse E

®02. Types termPIR  panelen 



Illustratie van de isolatieplaat Type isolatieplaat

®termPIR  WS GK
De ®termPIR  WS GK isolatieplaten bestaan uit een thermische 
isolatiekern in stijf PIR-schuim. De platen worden  aan beide zijden 
beschermd door een gasdoorlaatbare glasvezeldoek (WS) en een 

®gipsplaat aan één zijde. Tussen de termPIR  plaat en de gipsplaat is er 
een fijne aanhechtingslaag.*

®termPIR  BWS 
De isolatieplaten bestaan uit een thermische ®termPIR  BWS 
isolatiekern in stijf PIR-schuim. De platen worden bekleed met een 
gasdoorlaatbare glasvezeldoek (WS) aan de ene kant en een met 
bitumen geïmpregneerd glasvezeldoek (BT) aan de andere kant.

®termPIR  BT
De  isolatieplaten bestaan uit een thermische isolatiekern ®termPIR  BT
in sti j f  PIR-schuim. De platen worden bekleed met een 
gasdoorlaatbare glasvezeldoek die geïmpregneerd is met bitumen 
(BT) aan beide zijden.

®termPIR  PK
De ®termPIR  PK isolatieplaten bestaan uit een thermische isolatiekern 
in stijf PIR-schuim. De platen worden bekleed met gasdoorlaatbaar 
Kraftpapier (PK) aan beide zijden.

®termPIR  ETX
De  isolatieplaten bestaan uit een thermische ® termPIR  ETX 
isolatiekern in stijf PIR-schuim. De platen worden bekleed met een 
gasdoorlaatbare (ETX).*
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®02. Types termPIR  panelen 

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD= 0,024 - 0,026  Klasse E

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD = 0,024 - 0,026  Klasse F

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD= 0,024 - 0,026  Klasse F

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa20 - 250 mm λD = 0,024 - 0,026  Klasse F

Vuurreactie   Thermische geleidbaarheidDikte van de plaat  Druksterkte
≥ 150 kPa50 - 250 mm λD = 0,024 - 0,026  Klasse E

*Beschikbare afwerkingen: FIT en TAG

®* De standaardafmeting van de termPIR  WS GK plaat bedraagt 1.200 x 2.600. 
  Afwerking enkel met rechte randen (FIT)
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Kenmerken van de thermische isolatiepanelen

Soort kern Stijf polyisocyanuraatschuim (PIR)

Zichtbare densiteit van de kern 3ρ = 30 kg/m

Gerapporteerde warmtedoorgangscoë�ciënt 
van de bekleding

® ® ®λ  = 0,022 W/m•K voor termPIR  AL, termPIR AGRO AL, termPIR  AGRO P,D
®      termPIR  AGRO P 

λ  = 0,026 W/m•K voor dikte d < �� mm* D

λ  = 0,025 W/m•K voor dik�� �� ≤ d < ��� mmD

λ  = 0,024 W/m•K voor dikte d ≥ ��� mm*D

 
* voor de andere

Plaatbekleding
1 - gasdicht
2 - gasdoorlaatbaar

ź AL¹ - bekleding aan beide zijden in aluminium, papier en polyethyleen
ź AGRO AL¹ - bekleding bestaande uit een aluminiumfolie met een dikte van 

50  µ 
ź AGRO P¹ - bekleding bestaande uit een gelamineerde laag aluminium en 

polyethyleen  
ź WS² - glasvezel
ź BWS² - aan de ene kant glasvezel en aan de andere kant een 

bitumenbekleding
ź beschermd door een gasdoorlaatbare glasvezeldoek (WS) aan beide WS GK� - 

zijden en een gipsplaat aan één zijde
ź BT� - bitumenbekleding
ź PK² - bekleding in Kraftpapier
ź ETX² - bekleding in glasvezeldoek
ź AL GK¹ - bekleed met een gasdichte laag uit aluminium aan beide zijden en 

een gipsplaat aan één kant (nieuw!)

Standaardafmetingen van de platen [mm] 600 x 1200 / 1200 x 2400

Afmetingen van de platen bij individuele 
bestelling [mm] 1000 x1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000

Soorten randen FIT - recht, LAP - met sponning*, TAG - met messing en  groef*

Plaatdikte [mm]
Beschikbare plaatdikte verhoogd per 10  mm

20 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 250

Thermische weerstand R [m²K/W]
0,90¹
0,75²

1,35¹
1,15²

1,85¹
1,55²

2,30¹
1,90²

2,75¹
2,30²

3,70¹
3,20²

4,65¹
4,00²

5,55¹
5,05²

6,95¹
6,30²

8,35¹
7,55²

9,30¹
8,40²

10,2¹
9,25²

11,6¹
10,5²

Warmtedoorgangscoë�ciënt  U [W/m²K] 
(voor daken)

0,96¹
1,12²

0,67¹
0,78²

0,50¹
0,59²

0,41¹
0,49²

0,35¹
0,41²

0,26¹
0,30²

0,21¹
0,24²

0,18¹
0,19²

0,14¹
0,16²

0,12¹
0,13²

0,11¹
0,12²

0,10¹
0,11²

0,08¹
0,09²

Warmtedoorgangscoë�ciënt  U [W/m²K] 
(voor muren en vloeren)

0,93¹
1,09²

0,66¹
0,76²

0,50¹
0,58²

0,40¹
0,48²

0,34¹
0,40²

0,26¹
0,30²

0,21¹
0,24²

0,17¹
0,19² 

0,14¹
0,15² 

0,12¹
0,13² 

0,11¹
0,12² 

0,10¹
0,11² 

0,08¹
0,09² 

Druksterkte bij 10  % vervorming σ ≥120 kPa - 20 ≤ d  < 30 mmN

σ ≥150 kPa - 30 ≤ d  ≤ 250 mmN

Vuurreactieklassen
(de plaat zelf)

®D - termPIR  AGRO AL
® ® ®E - zelfdovend voor termPIR  AL, termPIR  WS, termPIR  ETX, 

®      termPIR  WS GK 
® ® ® ® F - termPIR  BT, termPIR  PK, termPIR  AGRO P en termPIR BWS

Absorptiecapaciteit [kg/kg] ≤ 2,0 %**

* De afmetingen van de platen met dit soort randen zijn 2 tot 4  % kleiner. 
® ® ® ®** voor termPIR  AL  KEY:  1 - voor termPIR  AL, termPIR  AGRO AL, termPIR  AGRO P  2 - voor de andere

Afwerking: LAP beschikbaar voor platen vanaf 30 mm, TAG voor platen vanaf 40 mm 

®03. Kenmerken van de termPIR  platen
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04. Toepassing isolatieplaten

DAKEN, DAKVERDIEPING, MUREN, VLOEREN...

Hellende daken, dakverdiepingen
De  platen zijn perfect geschikt voor de isolatie van daken ®termPIR
en dakverdiepingen en zorgen ervoor dat er geen koudebruggen 
ontstaan. Als u lichte en doeltreffende thermische prestaties zoekt 
voor uw dak, denk dan aan de  oplossingen voor daken.®termPIR

Meerlagige bedekkingen: dakterrassen en 
groendaken
Daken moeten geïsoleerd worden tegen vocht, vorst en andere 
klimatologische omstandigheden. De  producten ®termPIR
beschermen uw woning tegen vocht en zijn drukbestendig, een 
sleutelfactor voor dakterrassen. De  platen absorberen ®termPIR
geen water, waardoor de thermische en structurele prestaties in de 
tijd gegarandeerd worden. 

Wanden
Uitstekende brandveiligheid, smelten niet en vormen geen gevaar 
voor de brandweer of de bewoners.  producten ®termPIR  WS
aanbevolen voor wanden. Wij bevelen u aan om  ®termPIR  WS
producten, speciaal voor scheidingswanden te gebruiken.

Holle muren
De  platen hebben een laag emissiviteitsgehalte: ®termPIR  AL 
als de bekleding in aluminiumblad is toegepast in de sponning in 
een holle muur is de thermische waarde duidelijk hoger voor de 
luchtspleet.

Vloeren
Indien men het heeft over een eco-energetisch huis, is de ideale 
keuze voor de isolatie van de vloeren de  plaat. Dit ®termPIR  AL
isolatiepaneel vermindert de warmteverliezen van een gebouw 
aanzienlijk, waardoor het ecologisch is.

Vloerverwarming
Voor vloerverwarming is een hoge thermische isolatie en 
thermische geleidbaarheid nodig om warmteverliezen te 
vermijden. Door hun licht gewicht, hun beperkte afmetingen en het 
gebruiksgemak beantwoorden de  platen aan alle eisen ® termPIR  AL
van deze toepassing.
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04. Toepassing van isolatiepanelen

RESIDENTIËLE EN INDUSTRIËLE GEBOUWEN
®U vindt alles wat u nodig hebt in het gamma termPIR

isolatieplaten.

Bij de plaatsing van thermische isolatie in residentiële of industriële gebouwen, koelopslagplaatsen 
of stallen, garanderen de  isolatiepanelen u een lage warmtedoorgangscoë�ciënt van ®termPIR
λ =0,022  W/m•K en een opbouw in sneltempo.

De  isolatieplaten vormen een dunnere thermische isolatie oplossing waardoor u een ®termPIR
grotere gebruiksoppervlakte kunt bekomen met minder materiaal en toch een correcte 
warmtedoorgang kunt behouden en de energiekosten kunt doen dalen.

Met traditionele materialen zoals polystyreenschuim of rotswol lukt dat niet. Als  de  ® termPIR
platen worden toegepast als thermische isolatiesystemen, beantwoorden zij perfect aan de 
thermische doeltreffendheidseisen van een gebouw. Zij zijn vele toepassingsmogelijkheden voor 
een heleboel uiteenlopende situaties zoals hellende daken, lofts/zolders, dakterrassen, holle muren, 
ETICS gevelsystemen, plafonds, vloeren, funderingsmuren, enz.

  ®  GEBRUIK VAN termPIR  PLATEN IN GEBOUWEN MET EEN LAAG ENERGIEVERBRUIK

Toepassing van het product: Gebouwen: AL. AGRO 
AL

AGRO 
P WS WS 

GK
AL
GK BT PK ETX BWS AGRO

P REV
PK 

RMV

Op het isolatiesysteem tussen de 
dakspanten op hellende daken residentieel, dichtgebouwd

Onder het isolatiesysteem tussen de 
dakspanten op hellende daken residentieel

Meerlagige dakbedekking - dakterrassen en 
groendaken die mechanisch worden bevestigd residentieel, retail en industrieel

Meerlagige dakbedekking - dakterrassen en 
groendaken,  kleefsysteem of te verlijmen residentieel, retail en industrieel

Drielagige buitenmuren, spouwmuren residentieel, retail en industrieel

Tweelagige muren - ETICS systeem residentieel, retail en industrieel

Kelder en funderingsmuren residentieel, retail en industrieel

Scheidingswanden residentieel, retail en industrieel

Tegels tussen de vloeren residentieel, retail en industrieel

Vloertegels residentieel, retail en industrieel

Verlaagde plafonds - wasbaar met hoge 
druk landbouw (vee), industrieel

Isolatie van binnenmuren Renovatie, historische 
gebouwen, trapkasten

Muren in prefab beton Hoge weerstand tegen de corrosie 
veroorzaakt door het beton

 - aanbevolen plaat - plaat die kan gebruikt worden
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Notities
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Distributie Belux:


