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BIM, Exper-tek® en 
specificatieteksten



Met de gebruiksvriendelijke en 
eenvoudig te begrijpen gebruikersgids 
kunt u eenvoudig warmteverliezen en 
energiekosten berekenen. U verkrijgt de 
informatie in slechts 5 stappen en krijgt 
betrouwbare resultaten dankzij VDI-
gecertificeerde berekeningsmethoden.

AARZEL NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE 
ONDERSTEUNING OP EXPERTEK@KNAUFINSULATION.COM

VOORDELEN

  Gebruiksvriendelijke en eenvoudige 
gebruikersgids

 Steeds online en gratis

  Ongecompliceerde warmteberekening en 
berekening van energiekosten in 5 stappen

  Voorstel van de beste 
materiaaloplossingen

  VDI-gecertificeerd / ISO 12241 
berekeningsmethoden

 Beschikbaar in verschillende talen

  Berekeningen aan buizen, kanalen, vaten 
en platte oppervlakken

Installatie rond  horizontaalObject

Uitvoerend bedrijf:

Knauf InsulationProject adres:

Exper-teK voorbeeldProjectnaam:
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Berekeningsvoorbeeld



BESPAAR GELD EN KOSTBARE TIJD MET 
ONZE BIM-GEÏNTEGREERDE PRODUCTEN!
Gratis en gebruiksklare BIM-objecten. 
Bespaar tijd en verbeter uw projecten met 
technische isolatieproducten van hoge kwaliteit! 
Ontdek onze intelligente oplossingen voor 
het gamma van Thermo-teK en van Fire-teK, 
beschikbaar in Reviten Ifc-formaten.

PROFITEER VAN DE VOORDELEN
•   Gebruiksklare BIM-objecten voor uw 

projecten
•   Beschikbaar in Revit- en Ifc-formaten
•   Voorstel van het meest geschikte 

product via Dynamo
•   Intuïtieve en eenvoudige videotutorial/

documentatie
•  Regelmatig gratis webinars

NU OOK BESCHIKBAAR 
VOOR ONZE TECHNISCHE 
ISOLATIEPRODUCTEN!

Building Information Modelling (BIM) is een digitaal, toekomstgericht proces 
voor het plannen, bouwen en exploiteren van gebouwen. Het helpt tevens om 
de productiviteit in de bouwsector te verhogen.  Het is gebaseerd op relevante 
informatie die toegankelijk is in elke stap van de levenscyclus van een gebouw, 
van ontwerp tot afbraak.

BIM - ONZE NIEUWE DESIGNERVARING VOOR U

GRATIS EN ONLINE OP IEDER 
MOMENT OP  WWW.KI-TS.COM

ONS SPECIFICATIETEAM STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR. NEEM CONTACT 
MET ONS OP VIA E-MAIL: BIM-TS@KNAUFINSULATION.COM



NEEM CONTACT MET ONS OP: 
TS@KNAUFINSULATION.COM

BIM - ONZE NIEUWE DESIGNERVARING VOOR U

GRATIS EN ONLINE OP IEDER 
MOMENT OP  WWW.KI-TS.COM

SPECIFICATIETEAM 
VAN KNAUF 
INSULATION

NU OOK VOOR TECHNISCHE ISOLATIE-PRODUCTEN
W

W
W.KI-TS.COM

NIEUW!

Ons professionele en 
internationaal ervaren 
specificatieteam is klaar 
om u waar en wanneer ook 
ondersteuning te bieden.

Technisch advies bij projectplanning  
enspecificaties  

Technische ondersteuning van producten  

Competentie in industriële isolatie en HVAC  

Knowhow over lokale marktvereisten  

Reikwijdte binnen geheel Europa     

Competentie zelfs voor een EIIF TipCHECK  

KNAUF INSULATIONSPECIFICATIE TEAM 

W

W
W.KI-TS.COM

SUPPORT



GAASDEKENS 
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA 
 
Type isolatie: 
Mineraalwol gaasdeken voor de isolatie van leidingen, ketel- en tanksystemen, ovens, componenten 
van afvalverbranding en chemische fabrieken. 
De gaasdeken moet certificeringen en CE-markering hebben volgens EN 14303. 
 
Bekleding: 
De gaasdeken moet aluminiumfolie hebben tussen de mineraalwol en het gaaswerk. 
 
Beschrijving: 
Gaasdeken van mineraalwol met gegalvaniseerde draad gestikt op een gegalvaniseerd gaaswerk en 
aluminiumfolie tussen de mineraalwol en het gaaswerk. De gaasdeken van mineraalwol moet 
voornamelijk een bindmiddel op biobasis hebben, bijv. Ecose Technology, zonder toegevoegde 
formaldehyde. De gaasdeken moet gecertificeerd zijn volgens de Eurofins Gold Indoor Air Comfort-
kwaliteitsnormen of equivalent. 
 
Belangrijkste kenmerken: 
1. Eurofins 
Certificering Indoor Air Comfort: Gold Standard 
 
2. Brand 
De gaasdekens moeten niet-brandbaar zijn met de volgende reactie op brand volgens EN 13501-1: 
A1. 

 
3. Warmte 
De λ-waarde voor warmtegeleiding moet volgens EN 12667 zijn: 
0,040 W/(mK) op 50 °C 
0,046 W/(mK) op 100 °C 
0,063 W/(mK) op 200 °C 
0,085 W/(mK) op 300 °C 
0,112 W/(mK) op 400 °C 
0,146 W/(mK) op 500 °C 
0,192 W/(mK) op 600 °C 
De maximale bedrijfstemperatuur moet minimaal 640 °C zijn conform EN 14706. 

 
4. Chemicaliën 
AS-kwaliteit, volgens EN 13468: gehalte aan chloriden minder dan 10 ppm. 
 
5. Afmetingstoleranties 
De klasse van afmetingstoleranties moet T2 zijn volgens EN 14303. 
 
6. Andere vereisten 
Coëfficiënt van waterdampdiffusieweerstand µ-waarde, volgens EN 14303: µ= 1. 
Waterabsorptie, volgens EN 1609: maximaal 1 kg/m². 
Smeltpunt van vezels, volgens DIN 4102-17: ≥ 1000 °C. 
Longitudinale luchtstromingsweerstand, volgens EN 29053: ≥ 40 kPa∙s/m² 

 
EN-aanduiding code: 
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 
 
Standaard afmetingen: 
De lengte van de gaasdeken moet als volgt zijn: van 2000 mm tot 6000 mm, afhankelijk van de dikte. 
De breedte van de gaasdeken moet 500 of 1000 mm zijn. 
De dikte van de gaasdeken moet als volgt zijn: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 

SPECIFICATIETEKSTEN 
WAARMEE U KOSTBARE 
TIJD BESPAART
GEBRUIK ONZE KNAUF INSULATION-
SPECIFICATIETEKSTEN IN .DOC FORMAAT! 

Gratis en gebruiksklare specificatieteksten 
voor het productgamma van Knauf Insulation 
Technical Solutions: bespaar tijd en gebruik ze 
voor uw projecten en offertes.

VOORDELEN

  Specificatieteksten in .doc formaat 
voor eenvoudig kopiëren en 
plakken in offertes 

  Steeds gratis en online beschikbaar 
op www.ki-ts.com 

  Neutraal en bruikbaar in openbare 
aanbestedingen, zonder dat Knauf 
Insulation expliciet wordt genoemd

  Beschikbaar in verschillende talen

BUISSEGMENTEN 
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU 
 
Type isolatie: 
Cirkelvormig gewikkeld buissegment van minerale wol voor de isolatie van verwarmings- en 
waterleidingen. 
Het buissegment moet certificeringen en CE-markering hebben volgens EN 14303. 
 

Bekleding: 
Het buissegment moet een glasvezel versterkte aluminiumfolie hebben. 
 

Beschrijving: 
Gewonden en op grondniveau liggend buissegment van mineraalwol met hoge precisie vorm, bekleed 
met scheurbestendig met glasvezel versterkte aluminiumfolie. Het mineraalwol buissegment moet 
voornamelijk een bindmiddel op biobasis hebben, bijv. Ecose Technology, zonder toegevoegde 
formaldehyde. Het buissegment moet gecertificeerd zijn volgens de Eurofins Gold Indoor Air Comfort-
kwaliteitsnormen of equivalent. Om de installatie op de buis te vergemakkelijken, moet het buissegment 
een kleine spleet hebben aan de zijde tegenover de langsopening. De overlangse naad moet gesloten 
worden met een zelfklevende overlapping. 
 

Belangrijkste kenmerken: 
1. Eurofins 
Certificering Indoor Air Comfort: Gold Standard 

 

2. Brand 
Het buissegment moet niet-brandbaar zijn met de volgende reactie op brand volgens EN 13501-1: 
A2L-s1, d0 voor externe diameter ≤ 300 mm 
A2-s1, d0 voor externe diameter > 300 mm 
De brandwerendheid conform EN 13501-2 moet EI 120 zijn voor wanden/plafondafdichtingen. 

 

3. Warmte 
De λ-waarde voor warmtegeleiding moet volgens EN ISO 8497 zijn: 
0,033 W/(mK) op 10 °C 
0,035 W/(mK) op 40 °C 
0,037 W/(mK) op 50 °C 
0,044 W/(mK) op 100 °C 
0,052 W/(mK) op 150 °C 
0,062 W/(mK) op 200 °C 
0,073 W/(mK) op 250 °C 
De maximale bedrijfstemperatuur moet minimaal 500 °C zijn gemeten conform EN 14707. 

 

4. Chemicaliën 
AS-kwaliteit, volgens EN 13468: gehalte aan chloriden minder dan 10 ppm. 
 

5. Afmetingstoleranties 
De afmetingstolerantieklasse moet T8 zijn voor buizen < 150 mm en T9 voor buizen ≥ 150 mm externe 
diameter conform EN 14303. 
 

6. Andere certificeringen 
RAL-certificering; M1-classificatie. 
 

7. Andere vereisten 
Waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte, conform EN 13469: Sd > 100 m. 
Waterabsorptie, volgens EN 13472: maximaal 1 kg/m². 
Smeltpunt van vezels, volgens DIN 4102-17: ≥ 1000 °C. 

 

EN-aanduiding code: 
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (externe diameter < 150 mm) 
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (externe diameter ≥ 150 mm) 
 

Standaard afmetingen: 
Lengte buissegment moet 1200 mm zijn. Interne diameter van buissegment moet tussen 15 en 324 
mm liggen volgens de buitenafmeting van de buis.  
Dikte buissegment moet als volgt zijn: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 



BEDRIJFSPROFIEL
Knauf Insulation is met zijn meer dan 40 jaar ervaring en snelle groei een van de meest gerespecteerde namen in de isolatie-industrie wereldwijd. Ruim 5.500 medewerkers in meer dan 35 
landen en 38 productievestigingen. Als onderdeel van het familiebedrijf Knauf-groep biedt Knauf Insulation Technical Solutions oplossingen voor de behoeften van klanten in industriële en 
maritieme toepassingen, verwarming, ventilatie en airconditioning. Ons diepgaand marktinzicht en knowhow in isolatie stelt ons in staat een breed productgamma aan te bieden dat voldoet 
aan uw specifieke behoeften. 

Alle rechten voorbehouden, inclusief voor fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. De in dit document weergegeven processen en werkactiviteiten mogen niet gebruikt 
worden voor commerciële doeleinden. De informatie, teksten en afbeeldingen in dit document werden met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen fouten niet helemaal uitgesloten worden. 
De uitgever en redacteurs kunnen geen wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich nemen voor verkeerde informatie en de gevolgen daarvan. De uitgever en redacteurs 
danken u voor suggesties voor verbeteringen en bijzonderheden over fouten.

KITS DIGITALTOOL FOLDER 032019 NL

Knauf Insulation d.o.o. 
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
Tel. +385 42 401 300
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

CONTACT


