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TECHNISCHE FICHES MATERIALEN

Producteisen geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) Productgerelateerde eis

NBN EN 13501-1 Brandreactieklasse Euroclasse E

NBN EN 1602 Schijnbare dichtheid (kg/m3) 20 - 25

NBN EN 12667 / NBN EN 12939 Thermische geleidbaarheid λD (W/m.K) 0,031

NBN EN 822 Lengte (mm)
Breedte (mm)

1.200 ± 2
532/558 ± 2

NBN EN 823 Dikte (mm) 40 - 304 ± 1

NBN EN 824 Haaksheid (mm/m)
Haaksheid op de dikte (mm)

± 2
NVT (*)

NBN EN 825 Vlakheid (mm) ≤ 2

NBN EN 1603 Dimensionele stabiliteit (%) 23° C / 50 % R.V. Δεl en Δεb ≤ 0,2

NBN EN 1604 Dimensionele stabiliteit (%) (48 h 70° C / 90 % R.V.) Δεl en Δεb ≤ 0,5 en Δεd ≤ 2,0

NBN EN 1609 Waterabsorbtie door gedeeltelijke onderdompeling (kg/m2.24h) ≤ 0,5

NBN EN 12086 Waterdampdiffusieweerstand μ (-) 30 - 70

NBN EN 1607 Treksterkte loodrecht op het vlak (kPa) ≥ 100

NBN EN 12090 Afschuifsterkte fck (MPa)
Afschuifmodulus (MPa)

≥ 125
≥ 2.000

ISOLATIEPANELEN

E-BOARD EPSHR (SE)
Polystyreen paneel met 

geïntegreerde voegaanduiding

Productomschrijving
E-Board isolatieplaten zijn unieke, malgevormde EPSHR platen, 
geproduceerd door Isobouw Systems BV. EPSHR bestaat uit 
miljoenen grijze parels die elk op zich een gesloten celstructuur 
vormen. Slechts 2 tot 6% van het volume bestaat uit polystyreen, 
de rest is lucht dat vastgehouden wordt in de cellen. Deze 
stilstaande lucht is een uitstekende isolator.
E-BOARD EPSHR is gemakkelijk en veilig om te verwerken, bevat 
geen CFK’s (FCKW), HFCKW, HFKW (HFC) en is schimmel- en 
vochtongevoelig. Bovendien is deze E-BOARD EPSHR sterk, 
vormvast en op druk belastbaar.

Toepassing
E-BOARD EPSHR is bedoeld als thermische buitengevelisolatie 
voor te renoveren of nieuwe gevels, waarop nadien steenstrips 
gelijmd worden. Deze steenstrips worden na plaatsing van de 
E-BOARD EPSHR-platen gemakkelijk tussen de geïntegreerde 
voegaanduidingen dubbelzijdig ingelijmd. De extra toegevoegde 
ribbels tussen de voegen verhogen het hechtingsvermogen van 
de verlijming duidelijk.

Productvoordelen
• Door de geoptimaliseerde panelenopbouw is geen extra 

wapeningsmortel en wapeningsnet nodig voor de hechting 
van de steenstrips (strips uit keramisch materiaal). 

• Verbeterde isolatiewaarde door toevoeging van grafiet 
/ aluminiumpoeder / carbon. Isoleert duidelijk beter dan 
wit EPSHR waardoor de dikte met 10 tot 15% kan beperkt 
worden voor dezelfde thermische kwaliteit.

• Milieuvriendelijk. 
• Bij plaatsing geen zonneblindheid door grijze kleur.
• Unieke combinatie van tand-groef verbinding met 

haaklasverbinding zorgt voor een perfecte uitlijning en extra 
barrière tegen waterdoorslag.
• anti-capillair afwateringsgeul in tandverbinding
• De verbindingen klikken in elkaar, waardoor de platen 

nauwkeurig in elkaar haken.
• EPSHR heeft een ademend vermogen door zijn dampopen 

structuur.
• EPSHR is niet zuigend, bij verticale plaatsing kan er geen 

water binnendringen. In combinatie met een volledige 
verlijming van de platen voor de steenstrips is het geheel 
compleet waterdicht.

Afmetingen
• E-Board is verkrijgbaar in een dikte van 40 mm tot 

300 mm. Vanaf 200 mm wordt de isolatie in 2 diktes 
meegeleverd. Dit gebeurt in een vaste dikte van 140 mm 
als eerste laag, met een afwerkingslaag in een variabele 
dikte van 60 mm tot 160 mm.

• Voor DF/M65: 1200 x 532 mm  
(7 steenlagen, lagenmaat 76 mm)

• Voor WF/M50: 1200 x 558 mm 
(9 steenlagen, lagenmaat 62 mm)

Certificering
• CE gecertificeerd
• DoP-NL-01-1413-EPS HR 100 SE E-Board
• Onderdeel van ATG 100409
• ISSO 20120355GKBKUW
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DoP-NL-01-1413-EPS HR 100 SE-Polysteen 
www.isobouw.nl 

No.0461-k-14/1-Kiwa 26-1-2015 
 

EN 13163 
 
DN (mm) 40-300 
Rd (mK/W) 1.29-9.68 
RtF-E brandreactie 
 
d – 0.031 W/m.K EPS EN 13163 - T2 - L3 - W3 - S5 - P5 - 

DS(N)5 - DS(70,90)1 - CS10 100 - BS150 

 
 
 

E-Board isolatiediktes 
Dikte Warmteweerstand Rd 

40 mm 12,90 W/m.K 
60 mm 19,35 W/m.K 
80 mm 25,81 W/m.K 

100 mm 32,26 W/m.K 
120 mm 38,71 W/m.K 
140 mm 45,16 W/m.K 
160 mm 51,61 W/m.K 
180 mm 58,06 W/m.K 
200 mm 64,52 W/m.K 
220 mm 70,97 W/m.K 
240 mm 77,42 W/m.K 
260 mm 83,87 W/m.K 
280 mm 90,32 W/m.K 
300 mm 96,77 W/m.K 

 

EPS E-BOARD
VANDERSANDEN GROUP

Vandersanden Group

Riemsterweg 300
B-3740 Spouwen (Bilzen)
Tel: +32 (0)89 51 01 40
info@vandersanden.com

Beschermen tegen zonnestralen

Lengte: 1200 mm
Dikte: 40 - 300 mm
Breedte: 532 mm (DF/M65) 
558 mm (WF/M50)

ID No. 1300615002060

EN 13163

DN (mm) 40 - 300
Rd (m2K/W) 1,29 - 9,81
RtF-E brandreactie

λD  0,031 W/mK

1413
DoP-NL-01-1413-EPS HR 100 SE-Polysteen

www.isobouw.nl
No.0461-k-14/1-Kiwa 26-1-2015

EPS EN 13163 - T2 - L3 - W3 - S5 - P5 -
DS(N)5 - DS(70,90)1 - CS10 100 - BS150

E-BOARD® ISOLATIEDIKTES

Dikte Warmteweerstand Rd

40 mm 1,29 m2K/W

60 mm 1,94 m2K/W

80 mm 2,58 m2K/W

100 mm 3,23 m2K/W

120 mm 3,87 m2K/W

140 mm 4,52 m2K/W

160 mm 5,16 m2K/W

180 mm 5,81 m2K/W

184 mm 5,94 m2K/W

204 mm 6,58 m2K/W

224 mm 7,23 m2K/W

244 mm 7,87 m2K/W

264 mm 8,52 m2K/W

284 mm 9,16 m2K/W

304 mm 9,81 m2K/W
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MECHANISCHE BEVESTIGING MET GEÏNTEGREERDE SCHOTEL

Isolatie-Slagplug H3 

Productomschrijving
• Gedefinieerde positie van het drukverdeelplaatje omwille van 

het telescoop effect: met de laatste hamerslag ontkoppelt het 
drukverdeelplaatje zich en verschuift over de huls tot op de juiste 
diepte in de isolatie. Hierbij blijft de spreidzone van het anker vast 
verankerd.

• Veilige en probleemloze montage dankzij de ingebouwde 
montagecontrole en het telescoop effect.

• Minmaal risico voor brekende nagels
• Goedgekeurd voor beton, volle en holle baksteen
• Verminderde koudebrugwerking
• Voor een snelle montage is de nagel voor gemonteerd

Toepassing
Geschikt voor volgende ondergronden (Klasse A, B, C):

• Beton
• Volle baksteen
• Holle baksteen
• Volle kalkzandsteen
• Geperforeerde kalkzandsteen

Technische gegevens
• Diameter van het anker 8 mm
• Diameter van het drukverdeelplaatje 60 mm
• Diepte van het voor te boren gat h1 > 35 mm
• Verankeringsdiepte hef > 25 mm
• Gebruikscategorieën volgens de ETA A, B, C

Certificering
• CE gecertificeerd 
• ETA product gecertificeerd: ETA-14/0130
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Slagpluggen voor 
isolatie < 60 mm

MECHANISCHE BEVESTIGING MET GEÏNTEGREERDE SCHOTEL

Isolatie-Slagplug CN8  
Slagpluggen voor 

standaard metselwerk

Productomschrijving
Deze isolatie-slagpluggen voor gebruik bij standaard 
ondergronden zijn door zijn nieuwe innovatieve ontwerp 
zeer geschikt voor een muurvaste en snelle montage van 
de E-BOARD-panelen.

Toepassing
Geschikt voor volgende ondergronden :

• Beton
• Vol metselwerk
• Geperforeerd metselwerk
• Volle kalkzandsteen
• Geperforeerde kalkzandsteen
• Snelbouw

Productvoordelen
• Thermisch onderbroken slagplug met nylon slagkop en verzonken pin. Koudebrug = klasse 0,0005 W/K
• Voorgemonteerde schroef scheelt tijd en arbeid.
• Samendrukbare zone voor gecontroleerde klemming van de E-BOARD-panelen.

Technische gegevens
• Boordiameter: 8 mm
• Schoteldiameter: 60 mm
• Verpakking: per 100 st.
• Lengtes: 110 tot 300 mm
• Verankeringsdiepte: minimaal 35 mm (+10 mm extra boordiepte)

Certificering
• CE gecertificeerd 
• ETA product gecertificeerd: ETA 09-0394 (ETAG 014): Cat. A, B, C, D
• DIBt product gecertificeerd

CN8

be
to

n

vo
l m

et
se

lw
er

k

ge
pe

rf
or

ee
rd

 
m

et
se

lw
er

k

vo
lle

 
ka

lk
za

nd
st

ee
n

ge
pe

rf
or

ee
rd

e 
ka

lk
za

nd
st

ee
n

sn
el

bo
uw

vo
lle

 li
ch

tb
et

on
 

(kN) 0.9 0.9 0.6 0.9 0.5 0.6 0.4

CATEGORIE

x A Beton

x B Vol baksteen metselwerk / vol kalkzandsteen

x C Snelbouw / geperforeerde kalkzandsteen

x D Lichtbeton

E Cellenbeton

CATEGORIE

x A Beton

x B Vol baksteen metselwerk / vol kalkzandsteen

x C Snelbouw / geperforeerde kalkzandsteen

E Cellenbeton

Karakteristieke uittrekwaarden naar ETA productcertificering: Karakteristieke uittrekwaarden naar ETA productcertificering:
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MECHANISCHE BEVESTIGING MET GEÏNTEGREERDE SCHOTEL

Isolatie-Plug met metaalschroef B

Productomschrijving
Schroefbare Isolatiebevestiging van kunststof met zelfborende 
Delta-seal elektrolytisch verzonken schroef en stop welke de 
koudebrug onderbreekt.

Toepassing
Geschikt voor volgende ondergronden:

• Plaatstaal en met limieten in houten constructies.

Productvoordelen
• Voorgemonteerde schroef voor snelle montage.
• Hoge roest-resistente Delta-seal coating van de schroef verzekert lange levensduur.
• De rode stop minimaliseert de koudebrug. 
• Met standaard PH2 bits wordt de schroef snel en gemakkelijk monteert. 
• Flexibele schotel neemt thermische spanningen gemakkelijk op en voorkomt daarmee beschadiging.

Technische gegevens
• Schoteldiameter: 60 mm
• Verpakking: per 100 st.
• Ankerlengtes: 70 tot 180 mm
• Verankeringsdiepte: minimaal 20 mm 
• Voor E-BOARD diktes van 35 tot 160 mm

Certificering
• CE gecertificeerd 

Schroefpluggen voor 
metalen ondergronden

MECHANISCHE BEVESTIGING MET GEÏNTEGREERDE SCHOTEL

Isolatie-Plug met schroef 8U
Schroefpluggen voor 
licht- en cellenbeton

Productomschrijving
Deze isolatie-plug met voorgemonteerde schroef bestaat 
uit een hoogwaardige kunststof plug met gegalvaniseerde 
schroef en is  geschikt voor een muurvaste en snelle montage 
van de E-BOARD-panelen tegen licht- en cellenbeton.

Toepassing
Geschikt voor volgende ondergronden (Klasse A, B, C & E):

• Beton
• Vol metselwerk
• Volle kalkzandsteen
• Geperforeerde kalkzandsteen
• Volle bouwsteen van lichtbeton
• Holle bouwsteen van lichtbeton
• Cellenbeton

Productvoordelen
• Snelle en zekere montage in alle gangbare ondergronden.
• Eén verankeringsdiepte voor alle ondergronden.
• Nagenoeg volledig afgesloten expansiezone voorkomt opname van boormeel.

Technische gegevens
• Torx30
• Boordiameter: 8 mm
• Schoteldiameter: 60 mm
• Verpakking: per 100 st.
• Lengtes: 125 tot 385 mm
• Verankeringsdiepte: minimaal 70 mm (+10 mm extra boordiepte)
• Voor E-BOARD diktes van 60 tot 300 mm

Certificering
• CE gecertificeerd 
• ETA product gecertificeerd: ETA 02-0019 (ETAG 014): Cat. A, B, C, E
• DIBt product gecertificeerd

Karakteristieke uittrekwaarden naar ETA productcertificering:

U8
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(kN) 1.5 1.5 0.75 0.75 0.6 0.4 0.5 1.2

CATEGORIE

x A Beton

x B Vol baksteen metselwerk / vol kalkzandsteen

x C Snelbouw / geperforeerde kalkzandsteen

D Lichtbeton

x E Cellenbeton
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PUR-SCHUIM VOOR AFDICHTING VAN NADEN

E-Board® PUR-schuim

Productomschrijving
Profoam Gun is een gebruiksklaar 1-komponent polyurethaan-
schuim dat licht expanderend is. De bus is voorzien van een 
schroefdraad zodat deze kan gebruikt worden op een pistool. Het 
schuim is bovendien gevuld met drijfgassen die totaal onschadelijk 
zijn voor de ozonlaag.

Eigenschappen
• Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
• Groot vullend vermogen, maar zwelt minder fel uit
• Uitstekende hechting op vele materialen (geen PE, PP en 

PTFE)
• Goede isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
• Uitstekende montage-eigenschappen
• Nauwkeurig doseerbaar 
• Hecht op vrijwel alle ondergronden

Toepassingen
• Montage van isolatie tegen ramen en deuren
• Opvullen van holle ruimten tussen isolatie
• Afdichten van alle openingen aan dak- en andere  

constructies

Leveringsvorm
Verpakking: aerosolbus van 750 ml (netto)

Toepassingsgebied
• De verlijming van isolatiehoeken en dagkanten
• Opvullen en isoleren van kieren en spleten tussen de isolatie

 
Houdbaarheid
12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele 
plaats. Altijd rechtop stockeren.

Voorbereiding
De oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. De onder-
grond mag vochtig zijn. Bij lage relatieve vochtigheid wordt de 
ondergrond eerste bevochtigd voor een verbeterde hechting.
Op niet-courante ondergronden, steeds een hechttest uitvoeren.

Verwerking
• Schud de bus krachtig gedurende 20 seconden. Schroef de 

bus op het pistool.
• Voor niet-klassieke ondergronden wordt het aangeraden op 

de ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Vul de 
voeg of holte voor 65% omdat het schuim nog verder uitzet 
tijdens het doorharden.

• Schud regelmatig gedurende het gebruik. Indien er in 
verschillende lagen wordt gewerkt dient tussen de lagen 
bevochtigd te worden. Niet uitgehard schuim kan verwijderd 
worden met cleaner of aceton. Uitgehard schuim is enkel 
mechanisch te verwijderen.

• Zolang de bus niet leeg is, blijft hij op het pistool staan. Draai 
het pistool na gebruik dicht en maak de kop proper met de 
PU-cleaner. Als de bus leeg is, draai hem van het pistool en 
draai de PU-cleaner op het pistool. Spuit een aantal maal 
met deze cleaner, zodat het pistool terug zuiver is.

Veiligheidsaanbevelingen
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Draag handschoe-
nen en veiligheidsbril. Uitgehard schuim mechanisch verwijderen, 
nooit wegbranden.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

OPMERKINGEN
Het gebruiken van een pistool biedt de mogelijkheid om schuim-
strengen zeer juist te doseren.
Het licht bevochtigen van de ondergrond in holle ruimten optima-
liseert de goede hechting en de opbrengst.

Technische gegevens:

MECHANISCHE BEVESTIGING MET GEÏNTEGREERDE SCHOTEL

Isolatie-Plug met houtschroef 6H-NT

Productomschrijving
Deze schroefbare isolatiebevestiging bestaat uit een 
kunststof schotel met elektrolytisch verzonken schroef.

Toepassing
Geschikt voor volgende ondergronden :

• OSB
• Multiplex
• Spaanplaten FP
• 3-laagsplaten
• gipsvezelplaten
• MDF

Productvoordelen
• Voorgemonteerde hoog corrosiewerende schroef voor snelle montage.
• Slanke schacht beklemt het wapeningsgaas niet.
• Flexibele schotel neemt thermische spanningen gemakkelijk op en voorkomt daarmee beschadiging.

Technische gegevens
• Torx T30
• Schoteldiameter: 60 mm
• Verpakking: per 100 st.
• Ankerlengtes: 60 tot 320 mm
• Verankeringsdiepte: minimaal 30 mm 
• Voor E-BOARD diktes van 35 tot 285 mm

Certificering
• CE gecertificeerd 

Karakteristieke uittrekwaarden naar ETA productcertificering:

6H-NT
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Schroefpluggen voor 
houten ondergronden

Basis Hoogwaardig Polyurethaan  
prepolymeer

Consistentie Stabiel schuim, thixotroop

Uithardingssysteem Polymerisatie door vocht

Verwerkings- 
temperatuur min -5 °C tot max +30 °C 

Bewaring min. +5 °C tot max +30 °C

Huidvorming: 23 °C  
en 50 % R.V. 12 - 15 min.

Handvaste verlijming: 
23 °C en 50 % R.V. 30 min.

Snijdbaar: 23 °C  
en 50 % R.V. 30 min.

Volledige uitharding:  
5 °C en 50 % R.V. 24 uur

Schuimopbrengst 1000 ml geeft 30-35 l schuim

Temperatuursbesten-
digheid -40 °C tot +90 °C (uitgehard)

Temperatuursbesten-
digheid kort -65 °C tot +130 °C

Brandklasse  
(DIN4102-1) B3

Isolatiefactor  
(DIN 52612) 34 mW/m.K

Drukweerstand  
(DIN 53421) 3 N/cm²

Buigsterkte  
(DIN 53423) 7 N/cm²

Schuifsterkte  
(DIN 53427) 12 N/cm²

Treksterkte  
(DIN 53430) 11 N/ cm²
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Samenstelling
Industriële, droge, minerale mortel volgens EN 998-1, klasse CS 
IV type W2 (waterwerend), samengesteld uit genormaliseerde, 
minerale bindmiddelen, gecalibreerde minerale toeslagstoffen en 
speciale hechtingshulpstoffen.
E-Boardlijm is chromaatarm, overeenkomstig Richtlijn 2003/53/
EG.

Toepassing
E-Boardlijm wordt gebruikt voor het verkleven van alle E-Board 
isolatiepanelen en voor het verlijmen van de harde bekleding op 
de E-Board isolatiepanelen volgens ATG AG100409. E-Boardlijm 
is ook geschikt voor het uitvlakken van ruwe draagkrachtige 
ondergronden tot 20 mm dik. Bij twijfelachtige ondergronden kan 
u onze technische dienst raadplegen.

Verwerking
Bij manuele verwerking wordt een zak droge mortel intensief 
met 4,50 - 5,00 liter zuiver water gemengd (zie richtlijnen op de 
voorzijde van de zak). De verwerkingstijd bedraagt 1 tot 2 uur - 
naargelang de weersomstandigheden.

Verlijmen
Bij het verlijmen van E-Board isolatiepanelen op een vlakke 
ondergrond, wordt de mortel met een lijmkam met vertanding 
van 6 mm volvlak op de droge plaat aangebracht. Bij oneffen 
ondergrond is het aangeraden te verlijmen volgens de stroken- of 
noppenmethode (randverlijming) met minimum 60 % verlijming. 
Een juiste randverlijming dient nagestreefd te worden. Bij 
het verlijmen van de harde bekleding op de E-Board panelen 
wordt de E-Board lijmmortel met een vlakke kam op de volledige 
isolatieplaat aangebracht (ook ter hoogte van de voegen) en 
daarna met een vertande kam 6 mm op dikte gebracht. Op de 
steenstrips wordt eveneens een laag lijmmortel aangebracht 
met een vertande kam 6 mm of met een vlakke spaan (zie 
E-Boardhandleiding).

Gebruik
De vers aangebrachte mortel wordt de eerste 24 uur 
beschermd tegen slagregen en te snel uitdrogen. In het 
bijzonder bij directe blootstelling aan zonneschijn en wind 
zijn gepaste beschermingsmaatregelen te nemen, zoals 
bijvoorbeeld het afschermen van de gevel met een winddoek 
en kap langs de stelling. Niet verwerken bij ondergrond- of 
omgevingstemperaturen lager dan +5 °C of hoger dan 30 °C 
gedurende de eerste 48 uur.

Houdbaarheid
12 maanden na productiedatum. Het materiaal droog en koel 
opslaan. Interpretatie van de productiedatum: zie zakgoed.

Opmerking
De technische fiche en het veiligheidsinformatieblad dienen 
nageleefd te worden.

Gevaar
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende 
handschoenen en oogbescherming dragen. 

BIJ HUIDCONTACT: Kan (allergische) huidirritatie veroorzaken. 
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Onmiddelijk contact opnemen 
met het antigifcentrum of een arts raadplegen. Specifieke 
behandeling vereist. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien 
mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddelijk contact opnemen met het 
antigifcentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling 
vereist.

ZWELBAND

TPE 910 Zwelband

MORTELLIJM

E-BOARD LIJM Lijm voor steenstrips 
en E-Board platen

Wateropname (capillair) W2

Waterdampdoorlaatbaarheid μ 25

Treksterkte (aanhechting) ≥ 1 N/mm2 FP : B

Warmtegeleiding λ (λ10,dry)
0,67 W/m.K
(Tab. Value)

Brandklasse F

Productomschrijving
E-Board zwelband is een gecomprimeerd en geïmpregneerde 
mousseband die multifunctioneel inzetbaar is.

Deze zwelband is slagregendicht en optimaal luchtdicht voor alle 
dilatatie voegen, zelfs bij hoogbouw. De zwelband zorgt voor een 
perfecte thermische isolatie, is dampdoorlatend van binnen naar 
buiten en is met een brandvertragend hars behandeld.

Voordelen
• Heeft een sterke hechting op de meeste bouwmaterialen.
• Is uitermate verouderingsbestendig en extreem duurzaam.
• Geen enkele uitbloeding in de tijd naar andere materialen.
• Geen gebruik van primers nodig bij de meeste bouwmate-

rialen.
• Perfecte stabiliteit van de celstructuur.

Toepassingen
E-Board zwelband is slagregendicht tot meer dan 600 Pa en kan 
voor luchtdichte voegen ingezet worden. Dilatatievoegen kunnen 
eveneens thermisch en akoestisch geïsoleerd worden.
De zwelband laat zich zeer eenvoudig en in alle weers-omstan-
digheden toepassen.

Gebruiksaanwijzing
Alle ondergronden dienen vormvast, ontstoft en vrij te zijn van 
olie en vet of enig ander product die de hechting kunnen verhin-
deren. Verwijder loszittende delen en reinig de voegen grondig.

De zwelband wordt geplaatst tussen het raamkader en de iso-
latie, tussen de zijkanten van de dorpel en de isolatie, tussen de 
isolatiezijdes ter hoogte van de uitzettingsvoegen, en op andere 
plaatsen waar de E-board isolatie een waterdichting dient te 
maken met een ander materiaal.
De zwelband dient zoveel mogelijk ononderbroken door te lopen. 
Op de hoeken van het raam dient de band wel onderbroken te 
worden, en hoeks aan te sluiten met een nieuw stuk zwelband. De 
afdichting is verzekerd van zodra het band volledig is gedecom-
primeerd.

De maatvoering van de zwelband, bijv. 15/3-9, bepaalt de tech-
nische karakteristieken. In dit voorbeeld is de zwelband 15mm 
breed en bij levering gecomprimeerd tot 3mm dikte. De band zal 
enkele kunnen centimeters zwellen, maar garandeert een water-
dichting van minimaal 600 Pa tot een gedecomprimeerde dikte 
van 9 mm. De zwelband dient bij voorkeur te worden gestockeerd 
bij een temperatuur van +-15 °C, teneinde de decompressie 
snelheid te waarborgen. 

Aangebroken rollen dienen met de aflooptape opnieuw gesloten 
te worden, om decompressie te voorkomen.

Houdbaarheid
12 maand in de originele verpakking tussen +5 °C en +25 °C

Deze gegevens zijn gebaseerd op de laatste stand van de kennis 
en de techniek. De gebruiker dient  zelf te bepalen of het product 
voldoet aan de eisen van de van de toepassing , onze adviezen 
zijn enkel richtinggevend.

Technische gegevens mortellijm (getest volgens de EN998-1):

Technische gegevens:

Basis HDPU geïmpregneerde zwelband 
+ HT acryldispersie

Kleur Zwart

Densiteit 90 Kg/m³ ± 8 Kg/m³

Temperatuurbestendig-
heid -30° C tot + 90°C

Hechtsterkte lijmlaag >12 N/25mm

Weers-temperatuur bes-
tendigheid: DIN 18542 Conform BG 1

Migratiebestendigheid 
DIN 18542 Conform BG 1

Akoestische isolat-
iewaarde: IFT  59 db

Luchtdoorlaatbaarheid: 
EN 1026 a ≤ 0,1m³(h,m,(daPa)n

Thermische geleiding: DIN 
52612 0,054W/m,K

Dampdiffusieweerstand 
EN ISO 12572 <= 100 mu

Slagregendicht: DIN 
18542

 BG1 tested >= 600 Pa tested >= 
750 Pa

Brandklasse: DIN 4102 
Part 1 B1

Toepassing binnen en buiten

Ideale materiaal temper-
atuur zomer <= 10°C winter >= 10°C

Verwerkingstemperatuur min +0°C tot max+ 35°C

Treksterkte (DIN 53430) 11 N/ cm²
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PLUG VOOR MECHANISCHE BEVESTIGING IN PLAATMATERIAAL

Plug Duopower

LASTENBOEKOMSCHRIJVING /
BESTEKTEKST
Meting

• Meeteenheid: per m², alle afmetingen uitgedrukt in mm / cm / m. Bij buitenspouwbladen die samengesteld 
zijn in twee soorten metselwerk van verschillende materialen, kan de meting desgevallend worden 
opgesplitst.

• Meetcode: netto uit te voeren zichtbare oppervlakte met inbegrip van kant-, rol- en streklagen, dorpels, 
eventuele hoekblokken, sierlagen in metselwerk, enz., … Alle raam- en deuropeningen worden afgetrokken, 
uitsparingen voor verluchtingsroosters, brievenbusopeningen, … kleiner dan 0,2 m² worden evenwel niet 
afgetrokken. 

• De dagzijdes van de openingen in de ramen en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend 
(netto-oppervlak) volgens bouwwijze. De eventuele spouw wordt nooit meegerekend. 

• Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Buitengevelisolatiesysteem  |FH|m2

Materiaal
Gevelisolatiesysteem specificaties
• ATG-keuring
• Waterdichting: >= 2.000 Pa
• Brandklasse: B-S1-D0 

Baksteen specificaties
• Type: handvorm (HV) / vormbak (VB) / Wasserstrich (WS)
• Formaat:

• Benaming: WF / DF / M50 / M65 / LF / NF
• Afmetingen in mm (l x b x h): 210 x 20 x 50 / 210 x 20 x 65 / 190 x 20 x 50 / 190 x 20 x 65 /  

240 x 20 x 40 / 240 x 20 x 70
• Metselwerkverband: halfsteens verband / klezoorverband / stapelverband / wildverband / …
• Oppervlaktetextuur: glad / geschorst / geschaafd / bezand / niet bezand / ruw / ...
• Uitzicht: effen / genuanceerd
• Kleurtint: roze / zachtrood / bruinrood / donkerrood / oker-geel / grijs / zwart / ...  (benaderende omschrijving).  

De kleur is homogeen in de massa. 
• Vorstbestendigheid volgens NBN B 27-009: zeer vorstbestand (++)
• Gemiddelde wateropname volgens NBN B 24-203 (1973): maximum 15 / 12 / … %

Isolatie
• EPSHR

• Verticaal tand-groef systeem, horizontaal haaklassysteem (voor alle diktes hetzelfde) 
• λD-waarde: 0,031 W/mK (naar EN12667)
• Brandreactieklasse volgens NBN EN 13501-1: Euroclasse E
• Waterabsoptie door gedeeltelijke onderdompeling (kg/m2.24h) volgens NBN EN 1609: ≤ 0,5 
• Waterdampdiffusieweerstand volgens NBN EN 12086: µ 30-70
• Dikte 

• vanaf 40 mm tot 180 mm in 1 laag 
• vanaf 204 mm - 304 mm in 2 lagen: 

• eerste isolatielaag is steeds 144 mm 
• bijkomende afwerkingslaag vanaf 60 mm - 160 mm

Voordelen
• De combinatie van 2 materiaalcomponenten en 3 

verankeringsprincipes verzekert een betere bevestiging die 
gepaard gaat met hogere belastbaarheid. 

• De plug activeert het optimale verankeringsprincipe - spreiden, 
vouwen, knopen - afhankelijk van de ondergrond. 

• Best mogelijke terugkoppeling van de plug, het is duidelijk 
voelbaar wanneer de schroef goed is aangedraaid. 

• Het compacte formaat vermindert het boorwerk en bespaart tijd.
• De dunne kraag voorkomt dat de plug in het boorgat verdwijnt bij gebruik in holle wanden, terwijl doorsteekmontage nog steeds 

mogelijk blijft. 
• De anti-rotatieblokjes voorkomen dat de plug tijdens montage in het boorgat meedraait.
• De DUOPOWER is geschikt voor zowel voorsteek- als doorsteekmontage. Kan gebruikt worden met hout en spaanplaat 

schroeven. Lengte van de schroef = lengte plug + bevestigings dikte + 1x schroefdiameter.
• In het geval van plaatmateriaal dient het gladde deel van de schroef niet langer te zijn dan de dikte van het aanbouwdeel.

Toepassing bij E-Board op ondergrond plaatmateriaal
• gipsplaat

• gipsvezelplaat

Type plug 8 x 40

Diameter schroef 6 mm

Min. rand afstand 50 mm

Min. paneeldikte 12,5 mm

Min. inschroefdiepte 46 mm

AANBEVOLEN LAST IN VOLGENDE BOUWMATERIALEN Frecommanded

Gipsplaat 12.5mm 0,15 kN

Gipsplaat 2x 12.5mm 020 kN

Gipsvezelplaat 0,35 kN

Fermacell  powerpanel H20 0,35 kN

Fermacell Powerpanel HD 0,50 kN
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• Afmetingen:
• voor DF/M65 : 1200 x 532 mm (7 steenlagen, lagenmaat 76 mm)
• voor WF/M50: 1200 x 558 mm  (9 steenlagen, lagenmaat 62 mm)
• voor LF/NF: 1200 x 558 mm (vlakke zijde isolatieplaat)

• Schijnbare dichtheid (kg/m2) volgens NBN EN 1602: 20 - 25
• Dimensionele stabiliteit (%) 23 °C / 50 % R.V. volgens NBN EN 1603: Δεl en Δεb ≤ 0,2
• Dimensionele stabiliteit (%) 48h 70 °C / 90 % R.V. volgens NBN EN 1604: Δεl en Δεb ≤ 0,5 en Δεd ≤ 2,0

Overige materialen
Enkel door de fabrikant toegelaten (gekeurde) materialen van het buitengevelisolatiesysteem mogen gebruikt worden.

Uitvoering
• De materialen dienen droog en stofvrij te worden opgeslagen.
• De aannemer dient de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te volgen.
• De ondergrond dient voldoende vlak te zijn, conform de montagehandleiding van de fabricant, zodat de 

werken op een onberispelijke manier kunnen worden uitgevoerd en aan alle garanties voldoen.
• De plaatsing mag uitsluitend met materialen uitgevoerd worden die deel uitmaken van het systeem.
• De platen worden mechanisch bevestigd met de meegeleverde pluggen, en bijkomend verlijmd met de 

meegeleverde mortellijm. De bevestigingen worden gelijkmatig over de oppervlakte van het element 
verdeeld. Het aantal bevestigingen voor standaardelementen is in functie van de hoogte en de windkracht 
(minimum 7,5 schroeven/m²).

• De waterdichting tussen de isolatieplaten wordt verzekerd door het tand-groef systeem. Op de hoeken 
worden de naden opgespoten met de meegeleverde PUR-schuim ter verlijming en waterdichting.

Uitvoeren van het voegwerk
• Voegwerken worden uitgevoerd op de traditionele manier met geprefabriceerde of zelfgemaakte 

voegmortel.
• Voegtint: keuze uit minimum drie monsters / toon op toon fabrieksmortel / ...
• Voegtype: platvolle voeg / terugliggende platvolle voeg / holle voeg / terugliggende holle voeg / schuine 

schaduwvoeg / ...
• Voegafwerking: geborstelde voeg / glad afgewerkt / beklopte voeg met harde borstel / ... 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
(schrappen wat niet van toepassing is)
• Uitzettingsvoegen: om de 12 meter / volgens de reeds bestaande uitzettingsvoegen (renovatie) / volgens 

de regels van uitzettingsvoegen voor standaard metselwerk / …
• Afwerking dagkanten gevelopeningen: hoekstrips / afwerkingsprofiel / raamprofielen in het vlak geplaatst 

(geen latei) / …
• Lateiopvatting: continu L-profiel uit verzinkt staal / gelakt staal / hoekstrips verticaal / 

hoekzoolsteenstrips horizontaal / raamprofielen in het vlak geplaatst (geen latei)
• Afwerkingsprofielen gelakt in RAL-kleuren: antraciet (7016) / bruin (8019) / wit (9010)
• Renovatie: Bestaande gevels dienen grondig gecontroleerd te worden op stabiliteit. Renovatieankers 

worden bij noodzaak toegepast.

ATG certificaat 2018-2022
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Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator 
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ATG 3089 

GEVELBEKLEDINGEN - 
Gevelbekledingssystemen - 

Systemen waarbij de 
bekleding op de isolatielaag 

gekleefd wordt 

E-BOARD 
Geldig van 20/02/2018 

tot 19/02/2022 
 

Goedkeuringshouder: 
 
Vandersanden Group 
Riemsterweg 300 
B-3740 Bilzen 
Tel: 089/51.01.40 
Fax: 089/49.28.45 
Website: www.vandersanden.com  
E-mail: info@vandersanden.com 

 

1 Doel en draagwijdte van de Technische 
Goedkeuring 

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling 
van het systeem (zoals hieronder beschreven) door de door de 
BUtgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, 
voor de in deze Technische Goedkeuring vermelde toepassing. 

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het 
goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de 
identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in 
functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of 
verwerkingswijze ervan, de opvatting van het systeem en de 
betrouwbaarheid van de productie. 

De Technische Goedkeuring heeft een hoog 
betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de 
controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan 
de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de 
Goedkeuringshouder. 

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de 
Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige 
doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem 
aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van 
het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. 
Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een 
onafhankelijke Certificatieoperator, BCCA. 

De Goedkeuringshouder [en de Verdeler] moet[en] de 
onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische 
Goedkeuring, in acht nemen bij het ter beschikking stellen van 
informatie aan een partij. De BUtgb of de Certificatieoperator 
kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de 
Goedkeuringshouder [of de Verdeler] dit niet of niet voldoende uit 
eigen beweging doen. 

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de 
overeenkomstigheid van het systeem met de Technische 
Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de 
aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de 
overeenstemming van de uitgevoerde werken met de 
bepalingen van het bestek. 

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van 
specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de 
bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van 
grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor 
enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven 
door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de 
architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, 
gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. 

Opmerking: In deze Technische Goedkeuring wordt steeds de 
term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die 
de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als 
andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", 
"installateur" en "verwerker". 

2 Informatie betreffende de in deze 
gebruiksgeschiktheidsverklaring 
opgenomen prestaties van het systeem 
en de componenten 

Onderstaande prestaties werden, op verzoek van de 
Goedkeuringshouder, in het kader van de goedkeurings-
procedure onderzocht door de Goedkeurings- en Certificatie-
operator.  
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De Goedkeuringshouder dient de in deze gebruiks-
geschiktheidsverklaring opgenomen resultaten van het onderzoek 
in acht te nemen voor de bepaling van de in de handel 
gehanteerde component- en systeemprestaties en moet deze, zo 
nodig, aanpassen. Bij ontstentenis van initiatieven van de houder 
hieromtrent, kan de vzw BUtgb of de operator een initiatief 
ondernemen. 

Het in deze gebruiksgeschiktheidsverklaring beschreven systeem 
dient volgens de beschrijving te worden uitgevoerd door 
gespecialiseerde plaatsingsbedrijven.  

 
1. Ondergrond 
2. Lijmmortel 
3. Isolatie 
4. Anker 
5. Lijmmortel 
6. Baksteenstrip + voegmortel 

Figuur 1 : Opbouw van het systeem 
 

3 Voorwerp  
Deze Technische Goedkeuring behandelt een systeem voor de 
buitenisolatie van gevels bestemd om de muren aan de zijde 
blootgesteld aan weer en wind te bekleden.  

Dit systeem voor de buitenisolatie van gevels heeft volgende 
opbouw: 

een fabrieksmatig vervaardigde isolatie die aan de muur 
bevestigd wordt met ankers en bijkomende verlijming. 
baksteenstrips, al dan niet opgevoegd, die ter plaatse 
aan de isolatie verlijmd worden. 

Het gevelisolatiesysteem, dat samen met de hulpcomponenten 
wordt toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsrichtlijnen 
van de fabrikant is samengesteld zoals beschreven in Tabel  1. 

Tabel  1 - Samenstelling 

Bevestigingswijze 
aan de ondergrond 

Door bevestiging met ankers en 
bijkomende verlijming 

Lijmmortel E-BOARD LIJMMORTEL 

Isolatie E-BOARD EPSHR 

Anker Slagplug H3 –  
Schroefplug 8U – Slagplug CN8 

Lijmmortel  E-BOARD LIJMMORTEL 
Steenstrip Baksteenstrips type IW1, IW2, IW3 en IW4 

 

4 Toepassing 
Dit gevelisolatiesysteem is geschikt voor: 

 Gevels die te bekleden zijn met een isolatieproduct 
waarop baksteenstrips worden verlijmd en vervolgens al 
dan niet opgevoegd met een voegmortel. 

 In geval van gevoegd uitzicht enerzijds en gelijmd uitzicht 
met een maximum voegbreedte van 3 mm anderzijds: 
bouwwerken beperkt tot een hoogte van 10 m, waarbij 
de uitvoering onder doorlopend toezicht staat van 
gekwalificeerd en ervaren personeel van het bedrijf dat 
verantwoordelijk is voor de werken. De ATG-houder zal 
de bevindingen van deze controles aanwenden om het 
systeem te evalueren en waar nodig te verbeteren. Hij 
zal BCCA informeren over dit evaluatieproces. Deze 
beperking in hoogte onder ATG wordt mede ingegeven 
door het feit dat we hier te maken hebben met een 
innovatief systeem (rechtstreekse verlijming op de isolatie 
zonder mogelijkheid onder de huidige configuratie van 
het systeem tot het technisch inpassen van brandregels), 
waarvoor tot op heden onvoldoende ervaring werd 
opgebouwd. Teneinde deze ervaring op een 
onafhankelijke manier te kunnen onderbouwen, zal 
BCCA onder een vastgelegde frequentie projecten in 
uitvoering alsook uitgevoerde werken van bepaalde 
ouderdom inspecteren. 

 In geval van gelijmd uitzicht met een voegbreedte 
> 3 mm: beperkt tot eengezinswoningen (er werd geen 
brandreactie bepaald, KB 12/07/2012 – zie tabel 10). 

Dit gevelisolatiesysteem is bestemd om aangebracht te worden 
op buitenmuren in nieuwbouw en renovatie: 

 zwaar en licht beton (NBN EN 206-1) met Benor merk of 
gelijkwaardig; 

 betonnen prefabelementen; 
 gecementeerde of niet-gecementeerde metselwerk-

elementen (NBN EN 771) in: baksteen, kalkzandsteen, 
beton metselsteen, geautoclaveerde cellenbeton-
metselsteen; 

 minerale bekledingen (tegels, natuursteen). 

De geschiktheid van het gevelisolatiesysteem op andere 
ondergronden (hout, metaal) wordt niet beoordeeld in deze ATG. 

Voor zover aan volgende eisen wordt voldaan: 

 helling: 0° (verticaal) tot -15° (overhangend) en 90° 
(horizontaal, boven het hoofd, beschermd); 

 luchtdichtheidsklasse L1 of beter. Het gevel-
isolatiesysteem is niet bestemd om de luchtdichtheid van 
de structuur te verzekeren; 

 binnenklimaatklasse I, II en III. In geval van binnen-
klimaatklasse IV – gebouwen met een hoge 
vochtproductie – dient een hygrothermische studie 
uitgevoerd te worden om het risico op inwendige 
condensatie te beoordelen.

1918
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5 Identificatie van de door de 
Goedkeuringshouder in de handel 
gebrachte componenten van het 
systeem 

5.1 Draagwijdte 

De onderstaande componenten worden door de 
Goedkeuringshouder of de Belgische Verdeler op de markt 
gebracht en worden door de Certificatieoperator gecertificeerd 
volgens productcertificatieschema 5 van NBN EN ISO/IEC 17067.  

5.2 Lijmmortel isolatie en steenstrip  

Tabel  2 - -Lijmmortel  

Lijmmortel E-BOARD lijmmortel 

Aard bindmiddel cement en 
kunstharsdispersie 

Verpakking [kg] 25 

Liter water per verpakking [l] 4,5 – 5,0 

Schijnbare dichtheid [kg/dm3] 1,30 
Verbruik [kg/m²] 

verlijming isolatieplaten 
bevestiging steenstrips 

 
3,5 
6,5 

Rusttijd voor het gebruik [min] 5 
Open tijd [uur] (20°C/50% R.V.) 
(NBN EN 1346) 0,5 

Droogtijd [uur] (20°C/50% R.V.) 48 – 72 

5.3 Isolatie 

EPS-EN 13163: 2012+A1: 2015 

Tabel  3  -Isolatie   

Isolatie E-BOARD EPSHR 
Brandreactieklasse  (NBN EN 13501-1) Euroclasse E 
Schijnbare dichtheid [kg/m³] 
(NBN EN 1602) 25 

Thermische geleidbaarheid D [W/m.K] 
(NBN EN 12667) - (NBN EN 12939) 0,031 

Lengte [mm] (NBN EN 822) 1.200 ± 2 
Breedte [mm] (NBN EN 822) 532/558 ± 2 
Dikte [mm] (NBN EN 823) 40 – 304 ± 1 
Haaksheid [mm/m] (NBN EN 824) ± 2 
Haaksheid op de dikte [mm] 
(NBN EN 824) NVT* 

Vlakheid [mm] (NBN EN 825) ≤ 2 
Dimensionele stabiliteit [%] 
23°C / 50% R.V. (NBN EN 1603) l en b ≤ 0,2 

Dimensionele stabiliteit [%] 
(48 h 70°C/90% R.V.) (NBN EN 1604) 

l en b ≤ 0,5 
en d ≤ 2,0 

Isolatie E-BOARD EPSHR 
Waterabsorptie door gedeeltelijke 
onderdompeling [kg/m².24h] 
(NBN EN 1609) 

≤ 0,5 

Waterabsorptie bij langdurige 
onderdompeling [vol %] (NBN EN 12087) ≤ 3,0 

Vorst/dooi bestendigheid na langdurige 
onderdompeling (NBN EN 12091) bestendig 

Waterdampdiffusieweerstand µ [-]  
(NBN EN 12086) 30 – 70 

Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa] 
(NBN EN 1607) ≥ 150 

Drukweerstand bij 10 % vervorming [kPa] 
(NBN EN 826) ≥ 100 

Afschuifsterkte fck [MPa] (NBN EN 12090) ≥ 0,100 
Afschuifmodulus [MPa] (NBN EN 12090) ≥ 2,0 
Kruipweerstand in compressie bij 1,5 % 
vervorming na 100 dagen en 2 % 
vervorming na 50 jaar ≥ 50 kPa 
(NBN EN 1606) 

voldoet 

*NVT: niet van toepassing 
  

Tabel  4   - Types E-BOARD EPSHR Isolatie  

Identificatie 
isolatieplaat 

Bruto afmetingen  
isolatieplaat [mm] 

Afmetingen 
 steenstrip [mm] 

M50/WF50 1.230 x 558 190/210 x 20 x 50 
M65/DF65 1.230 x 532 190/210 x 20 x 65 

   
 

De E-BOARD EPSHR platen zijn voorzien van een haaklasverbinding 
boven- en onderaan en van een tand en groef aan de zijkanten. 
Voor standaard metselwerk met voegen van 12 mm zijn aan één 
zichtzijde van de isolatieplaten uitlijningsrichels voorzien. De 
andere zijde is vlak en geschikt voor een lagenmaat/voegbreedte 
naar keuze, zoals bvb. voegloos metselwerk met voegen van 
maximum 3 mm. 
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5.4 Anker 

Tabel  5 - Anker 

Anker EJOT H3 Fischer 
TERMOZ 8U 

Fischer 
TERMOZ CN8 

ETA 14/0130 02/0019 09/0394 
Toepassingscategorie (ETAG 014) A/B/C A/B/C/E A/B/C/D/E 
Gegevens met betrekking tot de thermische performanties:    

Minimale isolatiedikte [mm] 40 50 60 
Maximale isolatiedikte [mm] (A/B/C/D/E) 200/200/200/-/- 400/400/400/-/400 275/275/275/275/255 
Punt-warmteverliescoëfficiënt p [W/K] 0,000 0,002 0,001 

Gegevens met betrekking tot de weerstand in trekbelasting:    
Beton (NBN EN 206)      

C12/15 - karakteristieke waarde NRk [kN]   / 1,50 0,90 
C16/20 - karakteristieke waarde NRk [kN]   / 1,50 0,90 
C20/25 à C50/60 - karakteristieke waarde NRk [kN]   0,60 1,50 0,90 

Licht beton (NBN EN 1520)    
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] / / ρ ≥ 0,8 ; fb ≥ 4 
karakteristieke waarde NRk [kN] / / 0,40 

Metselwerkelementen (NBN EN 771-1 à 4) in    
baksteen – volle    

dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] ρ ≥ 1,8 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 1,6 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 2,0 ; fb ≥ 12 
karakteristieke waarde NRk [kN] 0,60 1,50 0,90 

baksteen – verticale perforaties    
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] ρ ≥ 0,8 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 1,2 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 1,0 ; fb ≥ 12 
karakteristieke waarde NRk [kN] 0,50(1) 0,75 0,60 

baksteen – horizontale perforaties    
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] / / / 
karakteristieke waarde NRk [kN] / / / 

kalkzandsteen – volle    
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] ρ ≥ 1,8 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 1,6 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 1,8 ; fb ≥ 12 
karakteristieke waarde NRk [kN] 0,60 1,50 0,90 

kalkzandsteen – holle    
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] ρ ≥ 1,6 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 1,4 ; fb ≥ 12 ρ ≥ 1,4 ; fb ≥ 12 
karakteristieke waarde NRk [kN] 0,60 0,75 0,50 

beton metselstenen – volle  licht gewoon (licht) 
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] / ρ ≥ 0,4 ; fb ≥ 4 ρ ≥ 2,0(1,4); fb ≥ 20(8) 
karakteristieke waarde NRk [kN] / 0,60 0,60 

beton metselstenen – holle   licht 
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] / ρ ≥ 0,5 ; fb ≥ 2 ρ ≥ 1,2 ; fb ≥ 10 
karakteristieke waarde NRk [kN] / 0,40 0,60 

geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen    
dichtheid ρ [kg/dm³] en drukweerstand fb [MPa] / ρ ≥ 0,35 ; fb ≥ 2 ρ ≥ 0,4 ; fb ≥ 4 
karakteristieke waarde NRk [kN] / 0,50 0,30 

Diameter kunststof anker [mm] 8 8 8 
Diameter boorgat [mm] 8,45 8,45 8,45 

Verankeringsdiepte [mm] (A/B/C/D/E) 25/25/25/-/- 70/70/70/-/70 35/35/35/35/55 
Diepte boorgat [mm] (A/B/C/D/E) 35/35/35/-/- 80/80/80/-/80 45/45/45/45/65 
Diameter drukverdeelplaat [mm] 60 60 60 
Stijfheid drukverdeelplaat (diam. 60 mm) [N/mm] 0,60 0,50 0,60 
(1) dikte buitenwand ≥ 11 mm 
 

Op de karakteristieke waarden moet een veiligheidscoëfficiënt van 2 toegepast worden (γM). 

Waarden verschillend van deze vermeld in de tabel kunnen toegelaten worden voor de punt-warmteverliescoëfficiënt (in functie van 
de isolatiedikte) en voor de weerstand in trekbelasting (in functie van de minimale schijnbare dichtheid ρ en gemiddelde 
genormaliseerde druksterkte). Gelieve de specifieke evaluaties van de ankers te raadplegen voor meer informatie.

2120
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5.5 Steenstrip 

Tabel  6 -  Steenstrip 

Steenstrip Criterium Resultaat 

Dikte [mm] NBN EN 772-16 ≤ 30 
± 2  

20 
± 2  

Breedte [mm] NBN EN 772-16 ≤ 300 ≤ 300 

Lengte [mm] NBN EN 772-16 ≤ 300 ≤ 65 
Vlakheid [mm] 
NBN EN 772-20 ± 2 ± 2 

Maximum gewicht [kg/m²] 
NBN EN 772-13 ≤ 60  ≤ 40 

   
 

6 Identificatie van andere 
systeemcomponenten 

6.1 Door de Goedkeuringshouder aangeboden 

De hieronder vermelde componenten worden onder de 
verantwoordelijkheid van de Goedkeuringshouder of zijn 
Belgische Verdeler op de markt aangeboden, maar werden niet 
onderzocht tijdens het goedkeuringsonderzoek en worden ook 
niet door de Certificatieoperator gecertificeerd volgens 
productcertificatie-schema 5 van NBN EN ISO/IEC 17067. 

Het betreft volgende componenten die het systeem voor 
buitenisolatie van gevels vervolledigen: 

 startprofiel: E-BOARD startprofiel, geperforeerd RVS-
profiel met druipneus; 

 sokkelprofiel: E-BOARD Sokkelprofiel, geperforeerd RVS-
profiel met druipneus; 

 voegdichtband: E-BOARD voegdichtband: voorgecom-
primeerde zwelband voor het afdichten van 
aansluitingen van het E-BOARD gevelisolatiesysteem met 
andere delen van het gebouw (zoals ramen en deuren); 

 polyurethaanschuim: E-BOARD PUR-schuim, één-
component licht opschuimend polyurethaanschuim 
voor de afdichting van naden tussen isolatieplaten; 

 voegkit: Soudaseal 215L M, MS-polymeerkit 25 LM (STS 
56.1) voor het afdichten van uitzettingsvoegen. 

6.2 Door de uitvoerder te leveren 

 voegmortel: klasse MX 3.2 volgens STS 22 

7 ATG-markering 
De ATG-houder dient op de verpakking van de grondpleister 
ofwel in de begeleidende documenten te verwijzen naar de ATG. 

8 Installateurs 
De verdeler organiseert een begeleidingssysteem voor het gebruik 
van het buitengevelisolatiesysteem met baksteenstrips dat 
bestaat uit een adequate documentatie, een vorming van de 
uitvoerders en een bewaking van de toepassing. Dit 
begeleidingssysteem wordt door de certificatie-instelling in het 
kader van de certificatie opgevolgd. De correcte uitvoering van 
het buitengevelisolatiesysteem met baksteenstrips wordt door de 
verdeler begeleid en door de certificatie-instelling steekproefs-
gewijs gecontroleerd. 

Met de in deze goedkeuringstekst vermelde prestaties mag 
uitsluitend gewerkt worden wanneer de werken uitgevoerd 
werden door een door de ATG-houder opgeleide en opgevolgde 
installateur. 

9 Uitvoering 
Voor de uitvoering wordt verwezen naar de verwerkingsrichtlijnen 
van de ATG-houder. Deze worden in het kader van de certificatie 
opgevolgd. 

Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de 
voornaamste aandachtspunten. 

9.1 Uitvoeringsomstandigheden 

Voor een correcte uitharding van de lijm- en voegmortel dient de 
temperatuur van de lucht en de muur minimum 5°C en maximum 
30°C te zijn tijdens het aanbrengen van het E-BOARD gevel-
isolatiesysteem. 

Teneinde een te snelle droging of een storing van de uitharding 
van de lijmmortel te voorkomen dient de muur, waarop het 
E-BOARD gevelisolatiesysteem wordt aangebracht, indien nodig, 
beschermd te worden tegen directe zonnestraling, harde wind en 
slagregen. 

9.2 Voorbereiding van de ondergrond 

In geval van nieuwbouw wordt het E-BOARD gevelisolatiesysteem 
geplaatst nadat alle natte binnenwerken zijn uitgevoerd.  

De ondergrond moet vast, voldoende droog (< 10 vol %), vrij van 
opstijgend grondvocht, vet- en stofvrij zijn. Verf, zoutuitbloeiingen 
en andere stoffen, die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden, 
zijn te verwijderen. 

Oneffenheden groter dan 2 cm dienen vooraf uitgevlakt te 
worden met een geschikte mortel. 

Indien er een spouw aanwezig is, dient deze afgesloten te worden 
onder de nok en onder de ramen. 

De stabiliteit van de muur dient beoordeeld te worden. 

9.3 Start van het gevelisolatiesysteem 

Het E-BOARD gevelisolatiesysteem start met een sokkelprofiel. Dit 
profiel wordt om de 30 cm aan de muur bevestigd met pluggen 
met een diameter van 5 mm. Op hoeken is het profiel in verstek te 
zagen. Tussen twee profielen een afstand van 2 – 3 mm bewaren.  

Tussen de isolatieplaat en het sokkelprofiel wordt een ril E-BOARD 
PUR-schuim of polymeerkit type 25 LM (STS 56.1) aangebracht. 

De E-BOARD isolatie kan onder het maaiveld gebruikt worden tot 
een diepte van 50 cm op voorwaarde dat de grond tot 60 cm 
naast de gevel bekleed met het E-BOARD systeem niet belast 
wordt door autoverkeer bij snelheden van meer dan 10 km per uur 
en dat het E-BOARD systeem niet in contact komt met dooizouten. 
Onder het maaiveld is er geen sokkelprofiel nodig en worden de 
isolatieplaten niet verankerd. De platen worden steeds volledig 
verlijmd aan de ondergrond, ook aan de onderzijde van de plaat 
indien er geen sokkelprofiel gebruikt wordt.  

9.4 Plaatsen van de isolatieplaten 

De lijmmortel wordt op de isolatieplaten aangebracht volgens de 
kambed-, de noppen- of de strokenmethode. De randen van de 
isolatieplaat dienen volledig met lijmmortel voorzien te zijn. Het 
lijmoppervlak bedraagt tenminste 60% van het plaatoppervlak. 

De isolatieplaten zijn geschrankt te plaatsen en alternerend ter 
hoogte van de hoeken. Daarbij mogen geen open voegen 
ontstaan waarbij de lijmmortel tussen de isolatieplaten kan 
dringen.  

De hoeken van kozijnen en andere gevelopeningen worden uit 
hele platen gezaagd, zodat het verband niet samenvalt met de 
rand van de opening. 
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De aansluiting van de isolatieplaten met ramen, vensterbanken, 
etc, dient afgedicht te worden met een voegdichtband 
BG2-600PA. 

De naden tussen de isolatieplaten zijn langs alle zijden met 
E-BOARD PUR-schuim af te dichten. 

Wanneer een grotere isolatiedikte noodzakelijk is, kunnen twee 
isolatieplaten met E-BOARD  PUR-schuim aan elkaar verlijmd 
worden. 

9.5 Aanbrengen van de ankers 

Na het uitharden van de lijmmortel (minimum na 2 tot 3 dagen) 
worden de ankers geplaatst. 

Het aantal ankers hangt af van de dikte van de isolatie, de plaats 
in de wand, de hoogte, de blootstelling en de windzone. Er 
worden steeds tenminste 5 ankers/plaat aangebracht (± 7,5 – 
8 ankers/m²). De ankers worden tenminste 35 mm in de 
ondergrond bevestigd (70 mm bij cellenbeton). 

9.6 Plaatsing van de steenstrips 

De E-BOARD lijmmortel wordt met een vlakke kam op de volledige 
isolatieplaat aangebracht (ook ter hoogte van de voegen) en 
daarna met een vertande kam 6/6 op dikte gebracht.  

Op de steenstrips wordt eveneens een dunne laag lijmmortel 
aangebracht met een vlakke kam. 

De steenstrips worden van boven naar onder aangebracht in de 
verse lijmlaag. Daarbij mogen geen holtes achter de steenstrips 
ontstaan.  

De voegen tussen de steenstrips dienen eveneens volledig met 
lijmmortel bedekt te zijn. Wanneer er teveel lijmmortel is ter hoogte 
van de voegen, wordt deze verwijderd. 

9.7 Opvoegen van de steenstrips 

Na voldoende verharding van de lijmmortel (ten vroegste na 1 
week) worden de voegen opgevoegd. 

9.8 Voegen + aansluitingen met andere bouwelementen 

9.8.1 Constructievoegen 

De bestaande uitzettingsvoegen worden in het E-BOARD 
gevelisolatiesysteem doorgevoerd. Deze voegen worden 
afgedicht met een BG2-600PA voegdichtband en een polymeer 
voegkit type 25 LM (STS 56.1). 

9.8.2 Uitzettingsvoegen 

In het E-BOARD gevelisolatiesysteem dienen voegen te worden 
voorzien om de 12 m. Deze voegen worden afgedicht met BG2-
600PA en een polymeer voegkit type 25 LM (STS 56.1). 

De voegbreedte wordt berekend volgens STS 56.1.  

10 Prestaties 

10.1 Van de componenten 

10.1.1 Lijmmortel  

De E-Board lijmmortel is een type C1 volgens NBN EN 12004. 

Tabel  7 - Hechting aan beton en aan isolatie 

Eigenschap Eis 
[MPa] 

Resultaat 
[MPa] 

Hechting aan referentiebeton   

Initieel ≥ 0,25 1,62 
Na 2 dagen onderdompeling in 
water en 2 uur droging ≥ 0,08 1,44 

Na 2 dagen onderdompeling in 
water en 2 uur droging ≥ 0,25 1,49 

Hechting aan isolatie   

Initieel ≥ 0,08 0,18 
Na 2 dagen onderdompeling in 
water en 2 uur droging ≥ 0,03 0,15 

Na 2 dagen onderdompeling in 
water en 2 uur droging ≥ 0,08 0,19 

   
 

10.1.2 Waterabsorptie van de isolatie 

Tabel  8 - Capillaire wateropname van de isolatie 

 Criterium BUtgb 
[kg/m².24h] 

Resultaat 
[kg/m².24h] 

E-BOARD 
(NBN EN 1609) ≤ 0,5 ≤ 0,2 

   

10.1.3 Steenstrip 

Tabel  9 - Steenstrip 

Eigenschap Criterium Resultaat 
Energieabsorptie [%] 
(NBN EN 410) σe ≤ 0,70 Conform 

Waterabsorptie  
(NBN B23-004-3) 

IW1, IW2, IW3 
en IW4 Conform 

Vorstweerstand 
(NBN B 27-009 + Bijlage 2 
+ NBN B27-010) 

Hoge 
vorstweerstand Conform 

Waterdampdoor-
laatbaarheid µ [-] 
(NBN EN 12524 / 
NBN EN 1745 / 
NBN EN ISO12572) 

Waarde 5 – 10 

   

2322



  
ATG 3089 - Geldig van 20/02/2018 tot 19/02/2022 - 7/11 

10.2 Van het buitengevelisolatiesysteem 

10.2.1 Brandreactie 

De brandreactieklasse wordt bepaald volgens NBN EN 13501-1.  

Tabel  10 - Brandreactie 

 Criterium BUtgb Resultaat 
E-BOARD 

Gevoegd/ 
Gelijmd uitzicht met 
voegbreedte ≤ 3 mm A1 – F of niet 

onderzocht  

B-s1,d0 

E-BOARD 
Gelijmd uitzicht met 

voegbreedte > 3 mm 
Niet onderzocht 

   
 

Deze beoordeling is gebaseerd op de volgende proeven: 

 NBN EN 13823:2010 + A1:2014 (SBI) met het buitengevel-
isolatiesysteem aangebracht op een gipsplaat 
(A2-s1,d0) met een dikte van 12,5 mm 

 NBN EN ISO 11925-2:2010/AC:2011. 

Deze brandreactieclassificatie is van toepassing voor de volgende 
kenmerken van de producten:  

 een maximum dichtheid van de isolatie van 25 kg/m³; 
 een minimale dikte van de isolatie van 40 mm; 
 een dikte van de lijmmortel van de baksteen van 3 – 

5  mm; 
 een nominale dikte van de baksteenstrip van 20 mm; 
 een nominale dichtheid van de baksteenstrip van 

1.850 kg/m³. 

10.2.2 Slagregendichtheid 

De bestendigheid tegen slagregen wordt bepaald volgens 
NBN EN 12865-1 methode A. 

Tabel  11 - Slagregendichtheid 

 Criterium BUtgb 
[Pa] 

Resultaat 
[Pa] 

E-BOARD 

≥ 900 
of beperking van het 
toepassingsgebied 
met een minimum 

van 450 Pa 

≥ 2.000 

   

10.2.3 Bestendigheid tegen warmte-regen cycli gevolgd door 
vries-dooi cycli 

De bestendigheid van het buitengevelisolatiesysteem tegen 
warmte-regen cycli gevolgd door vries-dooi cycli werd bepaald 
volgens NBN B62-400 (dit is een omzetting van BUtgb 
proefmethode BA-521-1). 

 

Tabel  12 - Bestendigheid tegen warmte-regen cycli gevolgd 
door vorst-dooi cycli 

Eigenschap Criteria Resultaat 

Visuele 
beoordeling 

Geen loskomen van de 
steenstrips Conform 

Geen falen of barsten ter 
hoogte van de naden 

tussen de isolatieplaten of 
profielen en de isolatie 

Conform 

Geen barsten waardoor 
water in de isolatie kan 

dringen 
Conform 

Hechting aan de 
isolatie 

≥ 0,08 MPa(1) 
of cohesieve breuk in de 

isolatie met beperking van 
het toepassingsgebied in 

functie van de 
windblootstelling(2) 

≥ 0,08 MPa 

Hechting tussen 
de lagen 

≥ 0,5 MPa  
of ≥ 0,25 MPa en breuk ≥ 

90% in de lijmmortel 
EN 

Fmean,c ≥ K.Fmean,n 
met K = 0,6 

 

Conform 

Weerstand tegen 
harde schok 

Geen vermindering van 
klasse Conform 

(1): gemiddelde waarde van 5 proeven waarbij 1 waarde > 0,06 MPa wordt 
aanvaard 
(2): zie NBN B 62-400 
 

10.2.4 Impactbestendigheid 

Gevelisolatiesystemen dienen voldoende bestendig te zijn tegen 
schokken van kleine harde voorwerpen, zoals stenen. 

De bestendigheid tegen impact wordt bepaald door een impact 
van 10 J en 3 J volgens ISO 7892. 

Tabel  13 - Impactbestendigheid 

 Criterium BUtgb Resultaat 

E-BOARD Klasse I, II of III Klasse I, II en III 

KLASSE I: In een zone gemakkelijk toegankelijk voor het publiek op 
de begane grond en vatbaar voor schokken van een 
hard lichaam maar niet onderworpen aan abnormaal 
ruw gebruik. 

KLASSE II: In een zone blootgesteld aan schokken van gegooide 
of getrapte objecten in publieke locaties op een hoogte 
zodanig dat de grootte van de schok wordt beperkt. In 
een zone op lagere hoogte waarbij de toegang tot het 
gebouw voornamelijk is beperkt tot zorgzame personen. 

KLASSE III: In een zone die niet vatbaar is voor normale schokken 
veroorzaakt door personen of door gegooide of 
getrapte objecten. 

 

10.2.5 Weerstand tegen windbelasting (NBN EN 1991-1-4) 

De maximum toelaatbare windbelasting bedraagt 2.000 Pa.  

10.2.6 Bevestiging met ankers met bijkomende verlijming  

De maximale rekenwaarde voor de windbelasting is afhankelijk 
van het aantal ankers per vierkante meter, van het type 
isolatieplaat en van de plaatsing van de ankers. De minimale dikte 
van de isolatie bedraagt 40 mm. De maximale dikte van de isolatie 
is beperkt tot de maximale lengte van het anker (zie 5.4). 
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Tabel  14 - Rekenwaarde in kN per anker 

 Diameter ankerrozet 
60 mm [kN] 

Anker in het oppervlak en aan de 
rand van de plaat 0,360 

  
Hierbij wordt rekening gehouden met een veiligheidsfactor γM van 
2,5 voor de eigenschappen van de isolatie (EPS). 

De berekening van de uittrekwaarde van het anker gebeurt 
volgens de ETA van het anker. 

De EPS-isolatieplaten dienen bijkomend verlijmd te worden over 
ten minste 60 % van het oppervlak volgens de rand- en 
noppenverlijming of de rand- en streepverlijming. Hierbij wordt de 
lijmmortel aangebracht aan de rand van de plaat en in dotten of 
strepen verdeeld over de plaat. 

10.2.7 Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van de 
geïsoleerde wand 

Zie NBN B 62-002 “Thermische prestaties van gebouwen – 
berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) 
van gebouwcomponenten en gebouwelementen”, editie 2008. 

De globale warmtedoorgangscoëfficiënt van de wand waarop 
het gevelisolatiesysteem is aangebracht, wordt als volgt 
berekend: 

U= Uc + ∆Uf + ∆Ucor [W/m².K] 

waarbij: 

 U: warmtedoorgangscoëfficiënt van de geïsoleerde 
wand 

 Uc: warmtedoorgangscoëfficiënt van de geïsoleerde 
wand zonder constructieve knopen als volgt bepaald: 
Uc = 1/RT 

waarbij: 

 RT: de totale warmteweerstand van de wand 
[m².K/W] 

RT = ΣRi + Risol+ Rse + Rsi 

waarbij: 

 Risol: thermische weerstand van de isolatie 
 ΣRi: thermische weerstand van de andere 

lagen 
 Rse: warmteovergangsweerstand van het 

buitenoppervlak = 0,04 
 Rsi: warmteovergangsweerstand van het 

binnenoppervlak = 0,13 
 

 ∆Uf: toeslag voor bevestiging met ankers door de 
isolatielaag 
 
∆Uf=a.nf.p 
 

waarbij: 
 a: correctiefactor = 0,8 
 nf: aantal mechanische bevestigingen per m² 
 p: punt-warmtedoorgangscoëfficiënt van het anker 

[W/K] (zie tabel 5) 
 

 ∆Ucor: correctiefactor voor de toleranties op de metingen 
en de plaatsing van de isolatie 

∆Ucor= 0 W/m².K volgens de regionale referentiedocu-
menten betreffende warmtedoorgang 

∆Ucor= 1/(RT-Rcor) – 1/RT volgens NBN B 62-002 

waarbij: 

 Rcor = 0,1 m².K/W volgens NBN B 62-002 (reductie 
van de totale thermische weerstand van een 
bouwelement wegens de plaatsingstoleranties). 

Tabel  15 - Risol [m².K/W] in functie van de dikte van de isolatie 

Dikte  
[mm] 

E-BOARD EPSHR  
λD: 0,031 W/m.K 

40 1,25 

60 1,90 

80 2,55 

100 3,20 

120 3,85 

140 4,50 

160 5,15 

180 5,80 

204 6,55 

224 7,20 

244 7,85 

264 8,50 

284 9,15 

304 9,80 
 

2524
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11 Voorwaarden 
A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op 

het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische 
Goedkeuring. 

B. Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler 
kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring. 

C. De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler 
mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van 
de BUtgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het 
goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in 
overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of 
voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of 
kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de 
Technische Goedkeuring. 

D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdeler of 
een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op 
welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van 
(potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, 
architecten, voorschrijvers, ontwerpers, … ) van het systeem, 
die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag 
niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de 
Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in 
de Technische Goedkeuring wordt verwezen. 

E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele 
aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de 
verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces 
en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de 
Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. 
Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de 
BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen 
dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden 
aangepast. 

F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de 
beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en 
informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld 
door de aanvrager en vervolledigd door een 
goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het 
specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de 
gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem, 
zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de 
specifieke door de gebruiker beoogde toepassing. 

G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de 
Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, 
behoren exclusief toe aan de BUtgb. 

H. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te 
gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 3089) en 
de geldigheidstermijn. 

I. De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de 
Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt 
aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen 
door de Goedkeuringshouder of de Verdeler van de 
bepalingen van dit artikel 11. 
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Bijlage 1 :  Afmetingen en vorm van de isolatieplaten 
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CONTACTGEGEVENS
tel: +32(0)89 51 01 60
service@vandersanden.com
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de 
Technische Goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangemeld werd 
door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011 en lid is van de 
Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door 
de BUtgb vzw aangeduide Certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC 
(www.belac.be) accrediteerbaar systeem.  

De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op 
basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "AFWERKING", verleend op 12/12/2017. 

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de 
Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd. 

Datum van deze uitgave: 20 februari 2018. 

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces Voor de Goedkeurings- en Certificatieoperator 

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur generaal 

 
De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het systeem, de vervaardiging ervan 
en alle daarmee verband houdende relevante processen: 

 onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden 
zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring; 

 doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden 
en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft. 

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische 
Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de 
BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig 
geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de 
BUtgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd. 
 
De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. 
de hiernaast afgebeelde QR-code.  
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Vandersanden®, Signa®, E-Brick®, E-Board®, Zero® en EsolerenTM zijn geregistreerde 
merken van Vandersanden Group. Gebruikmaking van deze merken is niet toegestaan, 
mits daarvoor officiële autorisatie is verkregen.
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Onze toonzalen 

info@vandersanden.com
www.vandersanden.com
www.e-board.be

HALLUIN 
Avenue de Machelen 14  
F-59250 Halluin (Menen)
Tel: +33 (0)320 23 93 00  

SPIJK
Spijksedijk 24
NL-6917 AD Spijk 
Tel.: +31 (0)316 56 64 00  

SPOUWEN
Riemsterweg 300
B-3740 Spouwen (Bilzen)
Tel.: +32 (0)89 51 01 40 

HEDIKHUIZEN
Bokhovenseweg 8
NL-5256 TC Hedikhuizen 
Tel.: +31 (0)416 36 96 96  

SLIM EN SLANK ISOLEREN MET DE ROBUUSTE KWALITEIT VAN BAKSTEEN.

ANTWERPEN
Engelselei 79
B 2140 Antwerpen (Borgerhout)
Tel.: +32 (0)3 231 08 21


