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PAVATEX Dagkanten isolatieplaten

dikte
[mm]

gewicht
[kg/m²]

gewicht
[kg/pak]

formaat
[cm]

aantal 
platen/pak
platen/palet

per pak/ 
palet

[m²]

per palet
[kg]

profilering

20 3.60 20.70 120 x 60 8 / 96 5.76 / 69.12 264 stomp
40 7.20 20.70 120 x 60 4 / 48 2.88 / 34.56 264 stomp

Licht, stabiel en isolerend.

Snelle montage.

Dampremmend en luchtdicht.

Oppervlak klaar om te plamuren.

Produktbeschrijving

  
 

  

  

Vraag het veiligheidsblad op via info@ecomat.be

Veiligheid

Droog en beschermd stockeren. Maximaal 2 paletten op elkaar stapelen.

Levervorm

dikte
[mm]

gewicht
[kg/m2]

formaat
[cm]

dekmaat
[cm]

platen/
palet

per palet
[dekkend m²]

per palet
[kg]

profilering

30 125 x 54 248.3 x 52.3 68 88,40 T+G*
60 1 250 x 54 248.3 x 52.3 34 44,20 T+G*

Technische steekkaart

densiteit ρ [kg/m3] 2 0 

warmtegeleidingscoëfficiënt D [W/(mK)] 0.04

μd-waarde [m]  ca. 

brandgedrag (EN 13501–1) Klasse E

drukspanning bij 10% indruk [kPa] 50

trekbestendigheid loodrecht op plaatoppervlak  

afvalsleutel volgens  
Europese Afvalkataloog 030105;170604

normeringssleutel WF-EN13171-T5-CS(10/y)150-TR15-WS1.0

toepassingsgebied

NIEUW!

No. 0104-0307-004-2 Trägerplatte ist natureplus zertifiziert.

oppervlak : beide zijden dragen een functielaag 
uit cellulose met dampremmende werking

 
* tand en groef rondom, met veilingkantvoeg

[kPa]

PAVAROOM is een afbouwplaat  voor het afwerken in het interieur
van borstweringen, dakvlakken, binnenmuren, scheidingswanden
en het isoleren van buitenwanden aan de binnenzijde. De veer en 
groefverbinding rondom de plaat maakt een snelle continue plaatsing 
mogelijk op een houten constructie met maximale rasterafstand van
800mm. De cachering aan weerszijden van de plaat maakt het 
mogelijk PAVAROOM in te zetten als dampremmende en luchtdichte
laag. Bij het verkleven van de naden met de Pavatex Systeemlijm 
is er geen bijkomende damprem/luchtdichtende laag meer nodig voor
hetdak gevuld met nagroeibare isolatie. Daardoor zijn er tot 3 arbeids-
gangen minder nodig dan bij de toepassing van een gipsplatenafwerking. 
Zeker in 30mm is de plaat beduidend lichter en is ze makkelijker te 
hanteren. Tegelijkertijd garandeert PAVAROOM een bijkomende 
akoestische en thermische isolatie in winter en zomer.

Stockage


