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GAASDEKENS POWER-TEK®

De kracht van isolatie voor energie-efficiëntie en veiligheid



DE PERFECTE OPLOSSING 
VOOR RONDE PRODUCTEN

Onze gaasdeken Power-teK® is een minerale-woldeken die aan de 
ene zijde voorzien is van een gegalvaniseerde gaasdeken. De deken 
wordt geleverd in een geperforeerde verpakking die gemakkelijk 
opengaat, en is uitgerust met een Strapex-band die het dragen 
ervan vergemakkelijkt. Bovendien maakt de overlappende 
gaasdeken snelle en gemakkelijke installatie mogelijk. 

De gaasdekens Power-teK® worden geleverd met ons exclusieve 
natuurlijke bindmiddel in ECOSE® Technology en bieden altijd 
hoge prestaties qua thermische, akoestische en brandwerende 
eigenschappen. 

Onze gaasdeken Power-teK® werd speciaal ontwikkeld op basis 
van de strengste industriële vereisten en vormt de perfecte 
oplossing voor een ruim spectrum van industriële toepassingen. 



OVERLAPPENDE GAASDEKEN
GEMAKKELIJK INSTALLATIE
De gaasdekens Power-teK® hebben een mini-
male dikte van 50 mm en zijn voorzien van een 
overlapping. De 100 mm lange uitbreiding levert 
goede houvast bij het aanhalen van het losse 
eind vóór het sluiten. Het sluiten van de haken 
gebeurt dan ook snel en gemakkelijk. Indien 
nodig kan het overlappende gedeelte van de 
gaasdeken in het product worden gevouwen, 
zodat het wollen vlies intakt blijft.

1
GEOPTIMALISEERD STIKKEN 
VAN HET DRAADWERK
HOGERE INTEGRITEIT VAN HET 
PRODUCT
Het stikken van hogere kwaliteit met behulp 
van nieuwe uitrustingen creëert een sterkere 
bevestiging om het stalen draadwerk op zijn 
plaats te houden. Bovendien zorgt dit voor een 
hogere integriteit en flexibiliteit, wat tijd en 
geld bespaart.

4
STRAPEX-BAND
GEMAKKELIJKER SCHOON TE 
HOUDEN, VEILIGER OM TE WERKEN
De draagband maakt het mogelijk om te 
voldoen aan eventuele voorschriften die een 
minimale hoeveelheid verpakkingsgoederen 
op de bouwplaats vereisen: de verpakking 
kan worden verwijderd en afgevoerd in de 
opslagruimte, terwijl het product in de vorm van 
een rol blijft. Op die manier kunnen ongevallen 
veroorzaakt door losse verpakking worden 
vermeden.

2
GEOPTIMALISEERDE BREEDTE
MAAK UW KEUZE
Naar gelang van uw project kunt u de breedte 
van uw gaasdekens specificeren. Als standaard 
bieden wij breedten van 500, 900 en 1000 mm. 
Al onze gaasdekens Power-teK® worden in 
dezelfde buitendiameter geleverd, wat de 
logistiek vereenvoudigt en duurzame hantering 
verzekert.

5

UITSTEKENDE PRESTATIES VAN ISOLATIE
ENERGIEZUINIGHEID 
EN BRANDBEVEILIGING
De gaasdekens van Power-teK® bieden de 
perfecte combinatie van warmte-isolatie, 
brandbescherming en geluidsisolatie. Boven-
dien hebben alle gaasdekens Power-teK® de 
A1-certificatie en zijn daarom geschikt voor 
toepassingen bij hoge temperatuur. 

6
MINDER AFVAL
GEMAKKELIJKER EN 
VEILIGER TE DRAGEN
Bij traditionele gaasdekens moet de verpakking 
op haar plaats blijven tijdens het transport naar 
de plek van installatie. Met de gaasdeken Pow-
er-tek® kan de verpakking worden verwijderd 
en weggevoerd op de plaats van opslag. De 
Strapex-band houdt de gaasdeken in vorm.

3

Horizontale en verticale rondvormige producten    Industriële buisleidingen

TOEPASSINGEN

VOORDEEL QUA LOGISTIEK: 
NIEUW EUROPALLET-FORMAAT VOOR EFFICIËNTER HANTEREN MET VORKHEFTRUCKS EN 

PALLETHEFWAGENTJES.



VOORDELEN VAN MINERALE 
WOL MET ECOSE® TECHNOLOGY

ECOSE® TECHNOLOGY
TECHNISCHE ISOLATIE WAS NOG NOOIT ZO GOED

Al ons hoogwaardige isolatiemateriaal 

voor de industrie, HVAC en scheepsbouw 

wordt geleverd met de ECOSE® Technology, 

ons bindmateriaal zonder formaldehyde-

toevoeging. Onze producten met het 

natuurlijke bindmiddel werden speciaal 

voor technische isolatie ontwikkeld 

en uitgewerkt. Zij bieden de perfecte 

combinatie van energie-efficiëntie en 

duurzaamheid voor iedere toepassing.

»  Constante hoge thermische, akoes-
tische en brandwerende prestaties

»  Indoor Air Comfort Gold van  
Eurofins

» Kwaliteitsnormen RAL en EUCEB

» Gecertificeerde veiligheid

»  In overeenstemming met nationale 
voorschriften inzake emissies 

» Milieuvriendelijk

»  Geen toegevoegde acrylaten  
of fenolformaldehyde 

» Natuurlijke kleur

» Gebruiksvriendelijk*

» Minder jeuk*

» Onopvallende geur*

*  In een rondvraag hebben installateurs verklaard dat de isolatiematerialen van 
minerale wol met ECOSE® Technology aangenamer zijn in het gebruik, minder jeuk 
veroorzaken en een meer discrete geur verspreiden ten opzichte van conventionele 
isolatiematerialen.



“ Onze isolatieproducten dragen bij aan  
een betere wereld. In het bijzonder in  
toepassingen bij hoge temperaturen  
kunnen ze een heleboel energie besparen 
en zo bijdragen tot comfort over de gehele 
linie. Denk groen - bouw blauw!“  
Nenad Z., Hoofd Kwaliteit in Novi Marof (Kroatië)

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



Producteigenschappen Referentie Beschrijving/specificaties Eenheid Norm

Reactie op brand – A1 – EN 13501-1

Warmtegeleidings-
coëfficiënt

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,047 0,067 0,094 0,130 0,173 0,228 W/(m·K)

Maximale bedrijfstem-
peratuur

ST(+) 620 °C EN 14706

AS-kwaliteit – ≤ 10 ppm EN 13468

Dichtheid ca. 70 kg/m3 EN 1602

Waterabsorptie ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Dampdiffusie-
weerstandsfactor

1 – EN 14303

Smeltpunt vezels ≥ 1000 °C EN 4102-17

Luchtstromingsweer-
stand in overlangse 
richting

r ≥ 20 kPa·s/m² EN 29053

Siliconenvrije vezels – Vervaardigd zonder toevoeging van siliconenolie – –

Afmeting gaas – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Aanwijzingscode – MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10 – EN 14303

De technische details gelden alleen ter indicatie. Raadpleeg het informatieblad voor de volledige huidige details. www.ki-ts.com

POWER-TEK® WM 620 GGN

TECHNISCHE GEGEVENS

Deken van minerale wol met gegalvaniseerde draad gestikt op een gegalvaniseerde gaasdeken 

POWER-TEK® WM 640 GGN

Producteigenschappen Referentie Beschrijving/specificaties Eenheid Norm

Reactie op brand – A1 – EN 13501-1

Warmtegeleidings-
coëfficiënt

50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

Maximale bedrijfstem-
peratuur*

ST(+) 640 °C EN 14706

AS-kwaliteit* – ≤ 10 ppm EN 13468

Dichtheid ca. 80 kg/m³ EN 1602

Waterabsorptie* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Dampdiffusie-weer-
standsfactor

1 – EN 14303

Smeltpunt vezels ≥ 1000 °C EN 4102-17

Luchtstromingsweer-
stand in overlangse 
richting

r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Siliconenvrije vezels – Vervaardigd zonder toevoeging van siliconenolie – –

Afmeting gaas – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Code isolatiemateriaal* – 10.01.02.40.08 – AGI Q132

Aanwijzingscode – MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–CL10 – EN 14303

* Volgens VDI 2055. De technische details gelden alleen ter indicatie. Raadpleeg het informatieblad voor de volledige huidige details. www.ki-ts.com

Deken van minerale wol met gegalvaniseerde draad gestikt op een gegalvaniseerde gaasdeken



POWER-TEK® WM 660 GGN

Producteigenschappen Referentie Beschrijving/specificaties Eenheid Norm

Reactie op brand – A1 – EN 13501-1

Warmtegeleidings-
coëfficiënt

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,186 W/(m·K)

Maximale bedrijfstem-
peratuur*

ST(+) 660 °C EN 14706

AS-kwaliteit* – ≤ 10 ppm EN 13468

Dichtheid ca. 100 kg/m³ EN 1602

Waterabsorptie* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Dampdiffusie- 
weerstandsfactor

1 – EN 14303

Smeltpunt vezels ≥ 1000 °C EN 4102-17

Luchtstromingsweer-
stand in overlangse 
richting

r ≥ 50 kPa·s/m² EN 29053

Siliconenvrije vezels – Vervaardigd zonder toevoeging van siliconenolie – –

Afmeting gaas – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Code isolatiemateriaal* – 10.01.03.50.10 – AGI Q132

Aanwijzingscode – MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10 – EN 14303

* Volgens VDI 2055. De technische details gelden alleen ter indicatie. Raadpleeg het informatieblad voor de volledige huidige details. www.ki-ts.com

POWER-TEK® WM 680 GGN 

Producteigenschappen Referentie Beschrijving/specificaties Eenheid Norm

Reactie op brand – A1 – EN 13501-1

Warmtegeleidings-
coëfficiënt

50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,047 0,061 0,078 0,098 0,125 0,159 0,179 W/(m·K)

Maximale bedrijfstem-
peratuur

ST(+) 680 °C EN 14706

AS-kwaliteit – ≤ 10 ppm EN 13468

Dichtheid ca. 120 kg/m³ EN 1602

Waterabsorptie ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Dampdiffusie- 
weerstandsfactor

1 – EN 14303

Smeltpunt vezels ≥ 1000 °C EN 4102-17

Luchtstromingsweer-
stand in overlangse 
richting

r ≥ 65 kPa·s/m² EN 29053

Siliconenvrije vezels – Vervaardigd zonder toevoeging van siliconenolie – –

Afmeting gaas – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Aanwijzingscode – MW–EN14303–T2–ST(+)680–WS1–CL10 – EN 14303

De technische details gelden alleen ter indicatie. Raadpleeg het informatieblad voor de volledige huidige details. www.ki-ts.com

Deken van minerale wol met gegalvaniseerde draad gestikt op een gegalvaniseerde gaasdeken

Deken van minerale wol met gegalvaniseerde draad gestikt op een gegalvaniseerde gaasdeken 

AL ONZE GAASDEKENS POWER-TEK® ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS:
• Power-teK® WM GSN: Zoals voor Power-teK® WM GGN, maar met V2A-draad gestikt op gegalvaniseerd gaaswerk

• Power-teK® WM SSN: Zoals voor Power-teK® WM GGN, maar met V2A-draad gestikt op V2A-gaaswerk

• Power-teK® WM GGA: Zoals voor Power-teK® WM GGN, maar met tussenfolie van aluminium

• Power-teK® WM GSA: Zoals voor Power-teK® WM GSN, maar met tussenfolie van aluminium

• Power-teK® WM SSA: Zoals voor Power-teK® WM SSN, maar met tussenfolie van aluminium

• Power-tek® WM GGV: Power-tek® WM GGN, met neutraal wit glasvlies (niet verkrijgbaar voor WM 680)
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Knauf Insulation d.o.o.  
Sales Manager Benelux – Systems Division
Ellen van Slobbe
Mobile +31 6 86824701
ellen.slobbevan@knaufinsulation.com
Varaždinska 140 · 42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden en 
de geplande evenementen, en bekijk onze toepas-
singsvideo's op www.ki-ts.com/exper-team

CONTACT

EXPER-TEAM ONLINE

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Bedrijfsprofiel
Knauf Insulation is met zijn 40 jaar ervaring en aanhoudende snelle groei een van de meest gerespecteerde namen in de isolatie-industrie wereldwijd. Het bedrijf  
heeft meer dan 5.500 werknemers in meer dan 35 landen en meer dan 38 productievestigingen. Als onderdeel van het familiebedrijf Knauf Group 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 productengamma 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 werkacti-
viteiten mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De informatie, teksten en afbeeldingen in dit document werden met uiterste zorg samengesteld. 
Toch kunnen fouten niet volledig 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.


