ISOLATIEADVIES

ECOLOR MET
ISOLATIE ONDER
DE GORDING
Een dak afwerken omhelst meer dan alleen de uiteindelijke
dakbedekking kiezen. Om het dierenwelzijn en de stockage
van goederen en materieel te optimaliseren, is het al dan niet
aanbrengen van isolatie een belangrijke beslissing waarbij Eternit
u graag adviseert.
Eternit biedt verschillende dakoplossingen die hun voordeel
al ruimschoots hebben bewezen. Met vezelcement golfplaten
creëren we duurzame omgevingen voor dieren en de juiste
omstandigheden voor de opslag van goederen en materieel.
Onze adviseurs ondersteunen u met praktische adviezen en
informeren u graag over de eigenschappen en vele mogelijke dakoplossingen voor uw stal of loods.

Troeven van de Ecolor golfplaat:
¬ Roestvrij
¬ Brandklasse A2-s1, d0
¬ Geluidsarm
¬ Duurzaam - al 100 jaar bewezen kwaliteit in het
agrarische klimaat
¬ Optimaal vochtregulerend en ventilerend

Ecolor met isolatie onder de gording
Eternit golfplaten zijn gemaakt van vezelcement, een groot
voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld stalen sandwichpanelen
die kunnen gaan roesten, zeker als er sprake is van beschadiging
of perforatie. Bij golfplaten heeft u ook de vrijheid om ze te
combineren met verschillende isolatiesystemen.

De dikte en de uitvoering, respectievelijk afwerking, van het toe
te passen isolatiemateriaal zal afhankelijk zijn van de toepassing
en de gevraagde eisen met betrekking tot afwerking, afdichting,
hygiëne, reflectie, luchtgeleiding en isolerend vermogen.

Ecolor golfplaten kunt u volledig isoleren onder de gording.
De golfplaten worden hierbij boven op de gording gemonteerd
(zoals normaal) en de isolatiepanelen worden aan de onderkant
van de gording gemonteerd. Dit systeem wordt veelal gebruikt
bij varkens-, pluimvee-, kalver- en geitenstallen maar ook bij
aardappel- en bewaarloodsen waar optimale conditionering en
luchtstroom van groot belang zijn. Doordat de isolatie aan de
onderkant van de gordingen zit, is er een optimale luchtstroom
naar de nok, waarbij de lucht niet tegen een gording aan botst en
naar beneden valt. In combinatie met knellatten zorgt dit concept
voor een optimale luchtdichtheid.
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