
 
 

             
 
 
Gekorreld isolatiemateriaal ISORAAB   
DK-I 
 
Gekorreld isolatiemateriaal van geëxpandeerd 
perlietgesteente voor de warmte-isolatie van 
zolderplafonds, houten balkenplafonds, voor 
daken (tussen de spanten) en voor wanden die 
gebouwd zijn met houten frames of houten 
panelen. 
 
Technische informatie 
Basis: Perlietgesteente 
Korreling: 1-6 mm 
Stortdichtheid: ca. 85 gr./l 
Warmtegeleidbaarheid 
rekenwaarde �:  

0,05 W/mK 

Bouwstofklasse volgens DIN 4102: A1, niet brandbaar 
Temperatuurbestendigheid:  ca. 1000 °C 
Registratie-nr. : Z-23.11-1288 
Leveringsvorm: zak van 100 liter 
 
Eigenschappen: 
• Perlietgesteente 
• hoge warmte-isolatie 
• niet zelfdragend 
• licht 
• officeel goedgekeurd door de Duitse instantie voor 

bouwtoezicht 
 
ISORAAB DK-I is gekorreld isolatiemateriaal van geëxpandeerd 
natuurlijk perlietgesteente, zuiver natuurproduct, niet brandbaar en 
bouwbiologisch onbedenkelijk.  
 
Het gekorrelde isolatiemateriaal ISORAAB DK-I wordt door ongedierte 
en knaagdieren gemeden, verrot niet, krimpt niet, kan gestort worden 
en vormt een voegloze isolatielaag zonder koudebruggen. 
 
Toepassing: 
Gekorreld isolatiemateriaal ISORAAB DK-I dient voor de warmte- 
isolatie van zolderplafonds, houten balkenplafonds, voor daken 
(tussen de spanten) en voor wanden die gebouwd zijn met houten 
frames of houten panelen.  
 
Verwerking: 
Het gekorreld isolatiemateriaal ISORAAB DK-I is makkelijk 
verwerkbaar: op ruwbouwplafond of in het houten balkenplafond 
storten, glad maken, klaar. Voor beloopbare oppervlakken is het 
raadzaam om spaanplaten of een beplanking met messing en groef 
op de balken vast te nagelen of te schroeven. 
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Verbruik: 
ca. 10 l per m2 bij 1 cm laagdikte. 
 
Opslag: 
Droog op een houten palet.  
 
Leveringsvorm: 
Zak van 100 liter, als 1-6 mm korreling 
 
De informatie wordt verstrekt op grond van omvangrijke tests en praktijkervaring. Dit 
heeft echter geen betrekking op elke afzonderlijke toepassing. Daarom raden wij aan 
om eventueel proeftoepassingen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in 
het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen door te voeren. Voorts 
gelden onze algemene handelsvoorwaarden. 
 
Stand: februari 2005 
 
Verdere informatie bij: 
quick-mix •  tubag S.A.  
rue des chaux, L-5324 Contern  
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920  
info@quick-mix.com,www.quick-mix.com 
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