
Vloerisolatie
voor de (ver)bouwer

met een duurzame visie

Vloerisolatie
voor de (ver)bouwer

met een duurzame visie

Krebo bv                                                                                                     tel .: +32(0)14 72 95 94
Antwerpseweg 142/9                                                                            GSM: +32(0)489 14 61 94
2440 Geel                                                                                                                   www.krebo.be

  info@krebo.be 

2022-05-003



Inhoud

Krebo bv                                                                                                     tel .: +32(0)14 72 95 94
Antwerpseweg 142/9                                                                                GSM: +32(0)489 14 61 94
2440 Geel                                                                                                                   www.krebo.be

  info@krebo.be 

2022-05-003 / pag 02

Krebo bv: wie zijn wij? 
Krebo Isolatie is een unieke cementgebonden EPS 
Krebo Isolatie: voordelen
  Eigen productie 

Sneldrogend en lichtgewicht   
Hoge belasting en naadloos   

  Ecologisch en Circulair 
Time is money… Geen voor- of nabehandeling   
Geschikt voor vloerverwarming  

  Gegarandeerde kwaliteit
Verhoogd akoestisch comfort  

Isoleren is de eerste stap
Mijn vloeropbouw. Waarmee hou ik rekening? 
Uw verbouwing of zolder isoleren 
Uw nieuwbouw isoleren 
Optimaal Isoleren door te combineren 
Krebo Isolatie en vloerverwarming 
Krebo Isolatie. 2 types. Alle voordelen.
Technische fiches 

Technische fiches Vloerisolatie WD100R   
echnische fiches Vloerisolatie WD130R   T

Waarom Krebo?   
KREBO, UNIEK ECOLOGISCH ISOLEREND   

Betrouwbaarheid     
Betrokkenheid     
Effectiviteit     

 3
4 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 

10
12
13
14
15
17
18
18
19
20
20
20
20
20

Krebo
Vloer- en
zwembad
isolatie

Uniek - Ecologisch - Isolerend



Na vele jare  n als professioneel geschoolde
vakmensen in de bedrijfswereld gewerkt
te hebben, richtten de gebroeders
Stijn e  n Toon Krekels in 2004 de firma

 Kreb  o bv op.  De activiteiten spitsten zich
 to ister-e pleop bouwwerkzaamheden zoals 

 laatsen vane t pn, stukadoorswerk en he
thermische en akoestische isolatie. 

 2010 werd met ondersteuning van de  
Oostenrijkse fabrikant Thermotec  een©

-nieuw soort isolatiemateriaal geïntrodu
ceerd op de Belgische markt.  Een product
dat reeds meer dan 20 jaar in Oostenrijk
en Duitsland werd geplaatst vond zo zijn
weg naar Belgische bouwsector. 

Sindsdien is Krebo bv uitgegroeid tot een
specialist in het plaatsen van dit unieke
ecologisch materiaal.  Het product is
intussen meer en meer aangepast aan de
Belgische eisen en verwachting.
Daarom werd er gekozen om in eigen
beheer en met de verworven kennis een
op en top Belgisch isolatieproduct te
ontwikkelen.

Krebo Isolatie is een unieke cementge-
cycleerdebon  den EPS samengesteld uit gere

oefde toeslagstof en eenEPS parels, een - bepr
beperkte hoeveelheid cement en water.

In een markt waar er zoveel materialen en
-technieken beschikbaar zijn, is een uitste

kende klantenondersteuning onmisbaar en
dat beseffen we bij Krebo bv zeer goed.
 
Dankzij de jarenlange vakkennis en opge-
bouwde know-how, de eigen productie en
het constant innoveren en verbeteren van
de eigen organisatie, de productie en de
plaatsing kan u als (ver)bouwer dagelijks

de transparantie, betrokkenheidrekenen op 
en betrouwbaarheid van gans ons team
voor de gehele duur van uw project.

Krebo bv : wie zijn wij?
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Krebo bv is door jarenlange ervaring
 en de bijhorende kennis de ideale

partner voor de (ver)bouwer met een
duurzame visie.  Dit in combinatie met

 een ijzersterk product geeft u garantie
op kwaliteit.



 
Krebo Isolatie wordt aak vergeleken v  

et de  ementgebonden EPS-m  talrijke c  
producten op de Belgische markt.  

Het basisprincipe is hetzelfde toch is er
 een groot verschil in samenstelling en

  plaatsing. De klassieke cementgebonden
   EPS is een product dat samengesteld
  wordt door EPS-parels te vermengen

   -met cement, water en een schuim
 d  stof waar oor een “cementpap”

 d   ontstaat ie op de werf wordt
  -uitgegoten en wordt gelijk
  getrokken zoals een

  H  beton. et is een zeer
 vloeibaar product omdat

  -het veel water bevat van
   wege de hoge hoeveelheid

   cement die nodig is om de
 binding te garanderen.

De samenstelling van het
  product (hoeveelheid EPS,

 -hoeveelheid schuimstof en hoe
  veelheid cement) zijn ook steeds

 verschillend en hangen af van de

Een unieke cementgebonden EPS

firma die het plaatst, dewelke niet de producent 
 van het isolatieproduct is dat u aankocht.

Krebo Isolatie
 is een uniek product dat wordt samengesteld
 door EPS-parels te vermengen met weinig 

 cement en weinig water waardoor een semi-
  droog product ontstaat dat op de werf wordt

      geplaatst zoals een chape.

             H   et is niet vloeibaar gezien de binding
                  g  door wordt egarandeerd beproefde
                      toeslagstof waardoor er weinig
                          i  wcement nodig s en dus einig
                              water.

                           De samenstelling van het
                           product (hoeveelheid EPS en
                         hoeveelheid cement) zijn ook
                       hsteeds etzelfde aangezien
                  g  wordt eplaatstKrebo Isolatie
                door ons als producent waardoor
              u, als klant, rechtstreeks van onze 

             garantie op kwaliteit kan genieten.
e nemen op elke werf een staal n contro-W   e

leren de samenstelling ter plaatse.  
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Krebo Isolatie is een uniek product dat
 wordt samengesteld door EPS-parels te

 vermengen met weinig cement en
 weinig water waardoor een semi-droog

product ontstaat dat op de werf wordt
geplaatst zoals een chape.
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           Eigenschap                      Cementgebo                   nden EPS Krebo Isolatie

Water                                   Afhankelijk va      n de plaatser 50 liter / 1000 liter product

Cement                                Afhankelijk      van de plaatser 60 kg / 1000 liter product

Vloeibaar                                                                                     ja nee

Staalname op de werf                                                                  nee ja

Controle op de werf                                                                     nee ja

Samenstelling altijd identiek                                                         nee ja

Geplaatst door producent                                                             nee ja
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VOORDELEN

Krebo Isolatie is een ecologische en circulair
product dat wordt toegepast als thermisch en

akoestisch isolerende en egaliserende uitvullaag
en als uitvulling rondom zwembaden.

ebo Isolatie biedt u als (ver)bouwer met eenKr
duurzame visie tal van voordelen.

Sneldrogend en lichtgewicht
Krebo Isolatie wordt semi-droge
verwerkt (45-50l/m³) waardoor

 -het product binnen 48 uur begaan
baar en droogt het snel verder uit.

 De geringe hoeveelheid cement
  -(50-80kg) maakt het tot een lichtge

   wicht product (79-130kg/m³) dat kan
  toegepast worden op elke ondergrond en
   bovendien geschikt is als isolerende onderlaag

 voor elk type van vloerverwarming.
Het is bovendien niet nodig om de ondergrond 

 vooraf te stofzuigen of te drogen.

Hoge belasting en naadloos
Krebo Isolatie is dankzij de unieke samenstelling

 en structuur een sterk thermisch en akoestisch
-isolerend product dat bovendien een hoge druk

 vastheid heeft op zowel kleine als grote diktes.

            De naadloze plaatsing in 1 laag zorgt
                voor een volledige uitvulling rondom

                    leidingen en kanalen waardoor
                      koudebruggen en akoestische
                        lekkage worden vermeden.

                         Na plaatsing is het resultaat
                           één vlakke plaat waarop op

                            korte termijn kan verder
                             gewerkt worden.

                          Ecologisch en Circulair
                              wordt gemaaktKrebo Isolatie

                             op basis van gerecycleerde
                             isomo, ingezameld door Bel-

                            gische recyclageparken en
                           bedrijven en kan later opnieuw
                          gebruikt worden als grondstof.

                         Omwille van de niet-klevende
                        samenstelling van Krebo Isolatie,

                      kan men desgewenst de vloerisolatie
                   terug verwijderen en (nogmaals)

               recycleren.
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Eigen productie
Krebo Is latieo  is op en top Belgisch.

 In onze magazijnen verwerken we gerecycleerd
piepschuim, aangeleverd door Belgische
recyclageparken en bedrijven, tot EPS parels.

 -Deze parels worden op de werf in-situ ge
 mengd, in eigen vrachtwagens, met een

 kleine hoeveelheid cement en water.
H dierdoor ontstaat een semi- roog

 product dat wordt geplaatst zoals
 een chape.  Het is niet vloeibaar

 -gezien de binding wordt gegaran
 deerd door een gepatenteerde
 toeslagstof waardoor er weinig

 cement en water nodig is.

Krebo Isolatie is een ecologische en cir -
  culair product dat wordt toegepast als

   thermisch en akoestisch isolerende en
   egaliserende uitvullaag en als uitvulling

r o n d o m  z w e m b a d e n .

Krebo Isolatie biedt u als (ver)bouwer
  -met een duurzame visie tal van voor

delen.
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VOORDELEN
Gegarandeerde kwaliteit
Krebo Isolatie staat garant voor kwaliteit.
Tijdens elke plaatsing worden stalen genomen
die gecontroleerd worden op gewicht en dichtheid.
     Deze stalen worden bijgehoud en worden
              steekproefsgewijs door ons labo in
                                       detail gecontroleerd.

                                   Verhoogd akoestisch
                                  comfort
                                     verhoogt,Krebo Isolatie
                                  dankzij de unieke samen-
                               stelling, reeds vanaf kleine
                             inbouwdikte het akoestisch
                         comfort.  Door de minimale
                    hoeveelheid cement en snelle droging
              ontstaat een drukvaste plaat met een
         open structuur die de trillingen makkelijk
opvangt en verzwakt weer afgeeft (massa-veer-
massa principe).  Bovendien zorgt de
naadloze en uitvullende plaatsing
ervoor dat akoestische lekken
worden vermeden.

Geschikt voor vloer-
verwarming
Krebo Isolatie heeft een
unieke structuur waardoor
elk type van vloerverwarming
op onze producten kan geplaatst
worden en dit zonder dat het product
moet worden afgeschuurd.  De hoge
isolerende waarde zorgt voor een verhoging
van het rendement van uw vloerverwarming,
zelfs bij lage opbouw. 
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Time is money…
Geen voor- of nabehandeling.

 heeft een unieke samen-Krebo Isolatie
stelling waardoor de bouwwerf niet wind- en
waterdicht hoeft te staan. Er hoeft ook geen
tijd te worden verloren aan stofzuigen, het
afplakken van ramen en muren of het
afschuren van het oppervlak
voor vloerverwarming.

Krebo Isolatie is een ecologische en cir -
  culair product dat wordt toegepast als

   thermisch en akoestisch isolerende en
   egaliserende uitvullaag en als uitvulling

r o n d o m  z w e m b a d e n .

Krebo Isolatie biedt u als (ver)bouwer
  -met een duurzame visie tal van voor

delen.
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Isoleren is de eerste stap
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De benodigde dikte is dus verschillend voor elk
type vloer.

Op de website   van dewww.energiesparen.be
Vlaamse overheid kan u alle info vinden over de
huidige eisen en beschikbare premies.

 De beschikbare isolatiedikte is dus afhankelijk
 van hoe de nieuwbouwwoning wordt opgebouwd

 -of van de bestaande vloeropbouw in een renovatie
woning.
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Krebo Isolatie is beschikbaar voor elk 
 type van project, voor particulier en

professioneel, voor nieuwbouw,
renovatie en voor het na-isoleren van

 een bestaande woning.

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning wordt aange-
vraagd of een melding wordt gedaan, moeten
aan bepaalde energieprestatienormen voldoen.

Die normen worden de  genoemd.EPB-eisen

   nergie restatie                         E P
EPB staat voor:              en
                            innenklimaat.B

Gaat u voor nieuwbouw, voor een ingrijpende
energetische renovatie (IER) of voor een
'gewone' renovatie? Elk van deze werken heeft
eigen eisen op het vlak van isolatie, ventilatie
en technieken. Voor een nieuwbouw of IER
wordt een energieprestatiepeil berekend,
E-peil genoemd.  De eerste stap naar een
energiezuinige woning is professioneel isoleren!
Isolatie bespaart tot de helft op uw verwar-
mingskosten. 

Het warmteverlies door een vloer hangt af
van het type vloer (op volle grond, boven
kelder, boven een buitenomgeving).



Mijn vloeropbouw, waarmee hou ik rekening?
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Hoe ziet een vloeropbouw eruit? 
Een vloer is, van onder naar boven,
opgebouwd uit 4 delen, nl. de vloerplaat,
de isolerende uitvullaag, de cementdekvloer
of chape en de vloerafwerking.

Vloerplaat
De vloerplaat is de onderste laag.
Op deze laag, die uit beton, zand, hout
e.d. kan bestaan, worden de leidingen
aangebracht.  Deze leidingen zullen in
het pakket “verdwijnen”.Krebo Isolatie 

De Isolerende uitvullaag, Krebo Isolatie
De isolerende uitvullaag of de isolatie is de
2  laag.  Dit is de laag waar de Krebo Isolatie
zal zorgen voor thermisch en akoestisch

comfort en dankzij de naadloze plaatsing
elke koudebrug of akoestische lekkage zal
voorkomen.
De dikte van deze laag is afhankelijk van de
dikte van de 2 lagen die hierop komen, nl.
de chape en de vloerafwerking.

De Chape
De cementdekvloer of chape is de stabili-
serende laag waarin de eventuele vloerver-
warming zal geplaatst worden en waarop
de uiteindelijke vloerafwerking zal geplaatst
worden.  Hier wordt de dikte vooral bepaald
door het al dan niet aanwezig zijn van vloer-
verwarming en de toepassing van de vloer.
Bij vloeren die hoge belasting vragen
(zoals bijvoorbeeld garages) zal deze laag 

Vloerverwarming Chape op Krebo IsolatieVloerplaat met leidingen Krebo Isolatie

Krebo Isolatie vormt één vlakke plaat
 waarin de leidingen zitten zodat de

 -platen makkelijk en zonder koudebrug
gen kunnen geplaatst  worden.
Op deze manier wordt de beschikbare

 isolatiedikte optimaal benut en voldoet
 u goedkoper en makkelijker aan de

nodige eisen.



Mijn vloeropbouw, waarmee hou ik rekening?
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iets dikker zijn.  Deze laag vraagt
extra aandacht wat betreft droogtijden
omdat de samenstelling van de traditionele
chape (zand en cement) ervoor zorgt dat
er een specifiek drogingsproces op gang
komt, met de nodige“bewegingen”
(zgn. hollings- en bollingseffecten) in de
dekvloer als gevolg.

De vloerafwerking
De vloerafwerking is de enige laag die
zichtbaar is van de totale vloeropbouw.
Elke afwerking heeft zijn specifieke eisen,
informeer je daarom goed bij je leverancier/
plaatser hoeveel ruimte nodig is om de
afwerking probleemloos te laten verlopen.

Hoeveel isolatie kan ik plaatsen?
Meten is weten.
De beschikbare isolatiedikte kan je makkelijk
zelf berekenen door de dikte van de vloerop-
bouw te nemen en daarvan de dikte van de
vloerafwerking (tegels, parket, gietvloer,)
en de dikte van de chape af te trekken.

De beschikbare isolatiedikte is dus afhanke-
lijk van hoe de nieuwbouwwoning wordt
opgebouwd of van de bestaande vloerop-
bouw in een renovatiewoning.

Wij zoeken mee naar de beste oplossing
In sommige gevallen is de beschikbare
isolatiedikte niet voldoende om te voldoen
aan de huidige EPB-normen.  

Benodigde dikte voor de vloerafwerking
(info van vloerder of leverancier)

- Benodigde dikte voor de chape
(7cm indien vloerverwarming anders 5cm)

= Beschikbare dikte Krebo Isolatie

Vloeropbouw met
Krebo Iso lat ie

Correct isoleren
door te combineren

Krebo Isolatie vormt één vlakke plaat
 waarin de leidingen zitten zodat de

 -platen makkelijk en zonder koudebrug
gen kunnen geplaatst  worden.
Op deze manier wordt de beschikbare

 isolatiedikte optimaal benut en voldoet
 u goedkoper en makkelijker aan de

nodige eisen.



Uw verbouwing of zolder isoleren
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Bij een verbouwing is het niet altijd evident 
om de vloer nog te isoleren. Ofwel moet
de vloer worden uitgegraven, ofwel
moet het vloerniveau verhoogd worden.
Als men het vloerniveau verhoogt, wordt
de ruimte lager en moet men deur-
openingen en mogelijk ook raamopeningen
aanpassen.

Dankzij de semi-droge plaatsing van
kan het op elk type vanKrebo Isolatie 

ondervloer worden geplaatst zonder
risico op doorsijpelen naar eventueel bewoonde
en/of onderliggende ruimten.

 kan al vanaf 4cm geplaatstKrebo Isolatie
worden en biedt dankzij de samenstelling
reeds verhoogd akoestisch comfort op
deze geringe dikte. 

Bij een verbouwing is het niet altijd evident 
om de vloer nog te isoleren. Ofwel moet
de vloer worden uitgegraven, ofwel
moet het vloerniveau verhoogd worden.
Als men het vloerniveau verhoogt, wordt
de ruimte lager en moet men deur-
openingen en mogelijk ook raamopeningen
aanpassen.

Dankzij de semi-droge plaatsing van
kan het op elk type vanKrebo Isolatie 

ondervloer worden geplaatst zonder
risico op doorsijpelen naar eventueel bewoonde
en/of onderliggende ruimten.

 kan al vanaf 4cm geplaatstKrebo Isolatie
worden en biedt dankzij de samenstelling
reeds verhoogd akoestisch comfort op
deze geringe dikte. 

Krebo Isolatie wordt semi-droog ge-
 plaatst en kan daarom op elk type van

 ondervloer worden geplaatst zonder
risico op doorsijpelen naar eventueel

 bewoonde en/of onderliggende ruimten. 



komt overeen met

Krebo
Isolatie

cm

λ-waarde
W/mK

gespoten
PUR
cm

λ-waarde
W/mK

13          0,047              8          0,028

17          0,047            10          0,028

20          0,047            12          0,028 
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Uw nieuwbouw isoleren

Ook bij nieuwbouw is de beschikbare isolatie-
dikte niet steeds voldoende en worden bouwers
nog steeds verplicht om te kiezen voor isolatie
met gespoten PUR om de nodige eisen te
behalen.  Dit materiaal isoleert zeer goed maar
zal stilaan verdwijnen als isolatiemateriaal
gezien de vraag naar ecologische en circulaire
oplossingen toeneemt.  Het goede nieuws is
dat  een ecologisch manier isKrebo Isolatie

om gespoten PUR te vervangen.  Niet enkel
kiest u voor een milieuvriendelijke oplossing,
u spaart ook tijd en geld uit omdat voorbe-
reidingen zoals stofzuigen, drogen en afplakken
en nabehandeling zoals afschuren en nivelleren
overbodig zijn.  Let wel dat hierbij de isolatie-
dikte stijgt en er dus meer plaats nodig is in de
vloeropbouw (hogere beschikbare isolatiedikte).

Wil je dus liever geen gespoten PUR
dan is het belangrijk om van in het
begin rekening te houden met een
hogere vloeropbouw.

Krebo Isolatie is een ecologische en
 economische manier om gespoten PUR

 te vervangen als isolatiemateriaal. 



Optimaal Isoleren door te combineren
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Krebo Isolatie kan in dit geval gebruikt
 worden als isolerende uitvullaag.

 Hierdoor worden alle leidingen uitgevuld en
 ontstaat er een vlakke plaat waarop

 EPS/PIR/PUR platen kunnen geplaatst worden.

Deze platen hebben een hogere isolatiewaarde
waardoor er, in combinatie met een isolerende
uitvullaag, bij kleinere beschikbare isolatiedikte
toch nog kan worden voldaan aan de nodige
eisen.

Krebo Isolatie wordt direct vlak en op
niveau geplaatst zodat de platen er makkelijk
kunnen op worden geplaatst en zo de verdere
afwerking kan worden uitgevoerd.

Op deze manier wordt de beschikbare isolatie-
dikte optimaal benut en worden de leiding en
kanalen naadloos uitgevuld zodat er geen koude-
bruggen of akoestische lekkages ontstaan. 

Krebo
Vloer- en
zwembad
isolatie

Uniek - Ecologisch - Isolerend

funderings-
beton

vloerverwarming

chappe

ytong

vloerafwerking

plint

randisolatie

pleisterwerk

Thermotec

draagvloer

eps / pir / pur
platen

vb waterleiding

Krebo Isolatie vormt één vlakke plaat
 waarin de leidingen zitten zodat de

 -platen makkelijk en zonder koudebrug
gen kunnen geplaatst  worden.
Op deze manier wordt de beschikbare

 isolatiedikte optimaal benut en voldoet
 u goedkoper en makkelijker aan de

nodige eisen.
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VLOERVERWARMING
Krebo Isolatie en vloerverwarming
Het plaatsen van vloerverwarming
om het wooncomfort te verhogen en de
stookkosten te beperken is onlosmakelijk
verbonden met het aanbrengen van een

-goede isolatielaag onder de vloerverwar
ming zodat de warmte niet verloren gaat
en het rendement van uw vloerverwarming
verhoogt.

Krebo Isolatie is geschikt voor elk type van
vloerverwarming, het wordt direct op het
juiste niveau gelegd zodat afschuren en

nivelleren niet meer nodig zijn.
Ongeveer 48uur (afhankelijk van de dikte

en de droog-omstandigheden) nadat wij
de isolatie hebben geplaatst kan de

vloerverwarming reeds geplaatst worden.

Krebo
Vloer- en
zwembad
isolatie

Uniek - Ecologisch - Isolerend

Krebo Isolatie is geschikt voor elk type
v a n  v l o e r v e r w a r m i n g .
Het wordt direct op het juiste niveau

 gelegd zodat afschuren en nivelleren
n i e t  m e e r  n o d i g  z i j n .

Dankzij de snelle droogtijd kan er boven-
 dien snel worden verder gewerkt.
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Krebo Isolatie. 2 types, alle voordelen.

Hoe kies ik het juiste product
voor mijn project? 
In de meeste projecten wordt WD100R
toegepast omdat dit product de beste
thermische en akoestische isolatie biedt.
WD130R wordt geplaatst onder vloeren
met hogere dan normale drukbelasting.
Het is dus belangrijk om vooraf na te
denken over welke zones in uw project
hogere drukbelasting vragen.
In particuliere projecten zijn dit meestal
de garages, in professionele projecten
kunnen dit grootkeukens of magazijnen zijn.

Kan ik verschillende producten
in 1 project gebruiken?
Onze machines zijn zo ontworpen dat we
tijdens het uitvoeren van een project heel
makkelijk kunnen wisselen van product.
Op deze manier zijn we in staat om
bijvoorbeeld in een garage of andere zones
waar de eisen naar drukbelasting hoger zijn,
WD130R te plaatsen terwijl we in de andere
zones WD100R plaatsen. 

Krebo
Vloer- en
zwembad
isolatie

Uniek - Ecologisch - Isolerend

Krebo bv ontwikkelt, levert en plaatst 2 types
van vloerisolatie (WD100R en WD130R).
In de basis zijn beide producten hetzelfde en
bieden ze dezelfde voordelen.  Ze worden beiden
semi-droog, naadloos, volledig uitvullend en op
dezelfde manier geplaatst.  Ze zijn beide geschikt
voor vloerverwarming en kunnen toegepast
worden in zowel nieuwbouw als renovatie.

atsing,

 
Kan ik niveauverschillen maken
met Krebo Isolatie?
Dankzij de semi-droge plaatsing is het
perfect mogelijk om in verschillende
diktes te werken, zelfs in dezelfde
ruimte.  Zo kunnen wij bijvoorbeeld
de zone waar een (inloop)douche komt
of een zone met vloerverwarming lager
plaatsen dan de rest en dit zonder
bekisting, op deze manier blijft de
dikte van de chape overal behouden.

Dit allemaal tijdens de plaatsing,
zonder afschuren of nivelleren.



dikte
(cm)

U-waarde
(W/m²K)

R-waarde
(m²K/W)

12        2,55        0,39
13        2,77        0,36
14        2,98        0,34
15        3,19        0,31
16        3,40        0,29
17        3,61        0,28
18        3,83        0,26
19        4,04        0,25
20        4,25        0,24
21        4,47        0,22
22        4,68        0,21
23        4,89        0,20
24        5,10        0,20
25        5,32        0,19

-waarde: 0,0470λ

Technische gegevens

          Brandgedrag volgens DIN 4102 Deel 1       B2
Lambda waarde (λ )                       0,047W/mK                   
Min. inbouwdikte                         30 mm                      
                                         800 mm (nuttige belasting 2 kN/m²)                              
Max. inbouwdikte                         500 mm (nuttige belasting 3,5 kN/m²)                     
                                         300 mm (nuttige belasting 5 kN/m²)                              
Benodigde hoeveelheid water per m3       45 liter            
Droog  gewicht                           102 kg/m³                    DMD                      
Verwerkingstemperatuur min./max.         +5°/+35° C          
Begaanbaar na                            Ca. 2 dagen                     
Klaar voor verdere afwerking             ≤12 M-%                
bij inbouwdikte tot 50 mm (23˚C/50% LV)  Ca. 3 dagen       
bij inbouwdikte tot 100 mm (23˚C/50% LV) Ca. 7 dagen      
bij inbouwdikte tot 150 mm (23˚C/50% LV) Ca. 10 dagen      
Verbetering contactgeluid bij 28 dB (60 mm inbouwdikte + 5 mm                               

                                              )100 kg dekvloer  thermotec © akoestische systeemband

(De opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden.
Een CM-meting is vereist.)

(afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid)

Thermotec WD-100RThermotec WD-100R
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12        2,40       0,42
13        2,60       0,38
14        2,80       0,36
15        3,00       0,33
16        3,20       0,31
17        3,40       0,29
18        3,60       0,28
19        3,80       0,26
20        4,00       0,25
21        4,20       0,24
22        4,40       0,23
23        4,60       0,22
24        4,80       0,21
25        5,00       0,20

-waarde: 0,0500λ

Technische gegevens

              Brandgedrag volgens DIN 4102 Deel 1 B2
Lambda waarde (  )                                             0,050 W/mKλ
Min. inbouwdikte 0 mm                                             2
                                                                       2000 ² mm (nuttige belasting 2 kN/m )
Max. inbouwdikte 00 mm (nuttige belasting 3,5 kN/m )                                              7 ²

00 mm (nuttige belasting 5 kN/m )                                                                       5 ²
                    0Benodigde hoeveelheid water per m3 5  liter

                                                 13 ³                    Droog  gewicht 0 kg/m  DMD
                    ° °Verwerkingstemperatuur min./max. +5  /+35  C

                                                  Begaanbaar na Ca. 2 dagen
e                              Klaar voor verder  afwerking ≤ 12 M-%

         2bij inbouwdikte tot 50 mm (23˚C/50% LV) Ca.  dagen
bij inbouwdikte tot 100 mm (23˚C/50% LV) Ca.  dagen        5
bij inbouwdikte tot 150 mm (23˚C/50% LV) Ca.  dagen        8

 in combinatie               3Verbetering contactgeluid 2 dB
met Acoustic Abrifiber

(afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid)

(De opgegeven waarden zijn slechts richtwaarden.
Een CM-meting is vereist.)

dikte
(cm)

U-waarde
(W/m²K)

R-waarde
(m²K/W)
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Thermotec WD-130RThermotec WD-130R

randisolatie



KREBO, UNIEK ECOLOGISCH ISOLEREND
Krebo bv is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van een unieke ecologische
en circulaire vloer- en zwembadisolatie. 

U vindt, als bouwer en verbouwer met een ecologische visie, in ons een ervaren partner
die niet enkel ontzorgt maar ook meedenkt.
Dankzij de jarenlange vakkennis en opgebouwde knowhow, de eigen productie en het
constant innoveren en verbeteren van de eigen organisatie, de productie en de plaatsing

de kan u als (ver)bouwer dagelijks rekenen op betrouwbaarheid, betrokkenheid en
effectiviteit van heel ons team voor de hele duur van uw project, dit zijn namelijk de
kernwaarden die de basis vormen van de dagelijkse werking van ons bedrijf.
   
Betrouwbaarheid
Een duidelijke structuur, vakmanschap en kwalitatieve producten zorgen ervoor dat Krebo

.een aantoonbare meerwaarde is in uw bouwproject
Dit bewijzen tal van terugkerende klanten.

Betrokkenheid
Wij kiezen resoluut voor een persoonlijke aanpak waardoor uw project ons project wordt.

Effectiviteit
Dankzij onze eigen productie, eigen vrachtwagens en goed opgeleide en gemotiveerde

-medewerkers slagen we er keer op keer in om binnen de bouwplanning onze werkzaam
heden uit te voeren hoe groot of hoe klein uw project ook is.

WAAROM KREBO?
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KREBO, UNIEK ECOLOGISCH ISOLEREND
Krebo bv is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van een unieke ecologische
en circulaire vloer- en zwembadisolatie. 

U vindt, als bouwer en verbouwer met een ecologische visie, in ons een ervaren partner
die niet enkel ontzorgt maar ook meedenkt.
Dankzij de jarenlange vakkennis en opgebouwde knowhow, de eigen productie en het
constant innoveren en verbeteren van de eigen organisatie, de productie en de plaatsing

de kan u als (ver)bouwer dagelijks rekenen op betrouwbaarheid, betrokkenheid en
effectiviteit van heel ons team voor de hele duur van uw project, dit zijn namelijk de
kernwaarden die de basis vormen van de dagelijkse werking van ons bedrijf.
   
Betrouwbaarheid
Een duidelijke structuur, vakmanschap en kwalitatieve producten zorgen ervoor dat Krebo

.een aantoonbare meerwaarde is in uw bouwproject
Dit bewijzen tal van terugkerende klanten.

Betrokkenheid
Wij kiezen resoluut voor een persoonlijke aanpak waardoor uw project ons project wordt.

Effectiviteit
Dankzij onze eigen productie, eigen vrachtwagens en goed opgeleide en gemotiveerde

-medewerkers slagen we er keer op keer in om binnen de bouwplanning onze werkzaam
heden uit te voeren hoe groot of hoe klein uw project ook is.


