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Unidek Reno Fast
NA-ISOLATIE TEGEN BESTAAND DAKBESCHOT

30%
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TOPLAAG

LD

COMFORT

Unidek Reno Fast
PRESTEERT AANTOONBAAR BETER
Omschrijving
Unidek Reno Fast is een isolerend sandwichelement met een kern
van EPS Platinum, dat aan beide zijden is voorzien van een 3 mm
spaanplaat. De spaanplaat aan de binnenzijde van het dakelement fungeert als harde stootvaste toplaag en is voorzien van een
witte zichtzijde. De dakelementen hebben een breedte van 600
of 1020 mm en zijn leverbaar in 7 standaard lengtes: 1000, 1100,
1200, 1300, 1400, 1500 en 1600 mm. Op projectbasis zijn overige
lengte-maten leverbaar. Daarnaast behoort het afschuinen van de
dak-elementen voor nokgording en muurplaat tot de mogelijkheden. Unidek Reno Fast is leverbaar in Rc-waarden 2.5, 3.0, 3.5,
4.0, 5.0 en 6.0.

Snelle montage
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Het monteren van Unidek Reno Fast is uiterst
eenvoudig. Het is een kwestie van aanbrengen
van de luchtdichte afdichtingsband, plaatsen
van de dakelementen en bevestigen van een
afwerklat.

Unidek Reno Fast draagt bij aan een hoger thermisch comfort.
Koudebruggen kunnen verantwoordelijk zijn voor tal van ongemakken zoals tocht en een hoger energieverbruik. Doordat
Unidek Reno Fast eenvoudig op maat kan worden gezaagd,
ontstaan er minder naden tegen het dakvlak.

Weinig afval
Het toepassen van Unidek Reno Fast brengt weinig afval met
zich mee, omdat de dakelementen in 7 verschillende lengten
leverbaar zijn en nauwelijks verpakkingsmateriaal hebben,
wat leidt tot een minimale afvalstroom. Mocht er afval ontstaan,
dan kan dit opgenomen worden in het unieke Kingspan Unidek
afvalretoursysteem. EPS is 100% recyclebaar.

Geen extra persoonlijke
beschermingsmiddelen nodig
Harde toplaag
Unidek Reno Fast heeft een harde toplaag
aan de binnenzijde, waardoor de dakelementen goed tegen een stootje kunnen. Hierdoor
TOPLAAG worden risico’s op beschadigingen volledig
afgedekt. De witte zichtzijde geeft de ruimte
een mooie uitstraling en door middel van een afwerklat wordt een
fraaie aansluiting met de omringende constructie gerealiseerd.
De combinatie van deze factoren maakt dat de dakelementen
uitermate geschikt zijn voor het gelijktijdig isoleren en afwerken
van daken aan de binnenzijde.

Het isoleren aan de binnenzijde van daken wordt vaak uitgevoerd op een beperkt geventileerde zolder. Bij het verwerken van
Unidek Reno Fast zijn in deze werkomstandigheden geen extra
persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, zoals stofmaskers of
handschoenen. EPS is een ‘monomateriaal’ met een gesloten
celstructuur en geeft geen gevaarlijke deeltjes af die nadelige
gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

Goede luchtafdichting
Bij isoleren is een goede luchtafdichting van
groot belang. De hoogwaardige luchtdichte
afdichtingsband sluit naadloos aan op de
(woningscheidende) wanden en gordingen.
COMFORT Ook in de lengterichting worden de dak
elementen onderling luchtdicht aaneengesloten door middel van
een kunststof LD-afdekprofiel. Het kunststof LD-afdekprofiel en
de afdichtingsband voldoen aan een uitstekende ‘luchtdichtheid
klasse 3’, passiefhuis niveau.
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