
Pop-in-place isolatie voor hellende daken

®



Minder kosten voor huiseigenaars
Dankzij de uitstekende thermische prestaties is er slechts één laag Comfofix® nodig.  

U moet dus de dakspanten niet aanpassen. In combinatie met de snelheid van installatie 

zorgt dit voor een lagere globale kostprijs van het dak.  

Pop-in-place isolatie voor hellende daken

®



De snelste isolatie op de markt 
Comfofix® is de eerste ‘pop-in-place’ isolatie voor hellende daken ter wereld. Deze isolatiemethode is de snelste en gemakkelijkste 

methode in de sector en kan zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten worden toegepast. Comfofix® verlaagt bovendien de 

eigendomskosten dankzij de energiebesparing die de platen opleveren, tijdens de hele levensduur van het gebouw. Het enige dat  

u hoeft te doen, is de plaat tussen de dankspanten plaatsen en voor u het weet, bent u op weg naar de volgende tevreden klant!

en klaar!



Installatie: pop in en klaar!
Comfofix®, een combinatie van een PIR-plaat en een flexibele 

plaat, is ontworpen voor een gemakkelijke isolatie van hellende 

daken aan de binnenkant. De platen zijn verkrijgbaar in 

verschillende breedtes volgens de hart op hart afstand tussen 

de spanten. De platen worden op hun plaats geduwd en de klus 

is geklaard. De overlap van de flexibele plaat plooit tijdens het 

induwen over de dikte van de PIR-plaat en zorgt zo, naast het 

vastzetten ervan, voor een perfecte aansluiting tegen het spant.

Comfofix® past  
perfect tussen de  

dakspanten, zonder  
boren, schroeven, 
nagels of nietjes.



• Snelle en gemakkelijke installatie

• Geen handschoenen, stofmasker  
of beschermende kledij vereist

• Optimaal gebruik  
van de ruimte

• Sluit perfect aan

• Lagere globale kosten  
voor de dakbedekking 

Comfofix® is beschikbaar in drie breedtes die passen in spanten 

met een hart op hart afstand van 450, 550 en 600 mm.

Comfofix® is  

verkrijgbaar in twee  

diktes: 145 en 165 mm.

HOH afstand

Dikte



Specificaties en thermische prestaties

Lengte plaat 1200 mm

Comfofix® 145  
(100 mm PIR + 45 mm FP*)

RD

(m²K/W)

RC

(m²K/W)

UC

(W/m²K)

HOH

450 mm 5,60 4,00 0,24

550 mm 5,60 4,20 0,23

600 mm 5,60 4,30 0,23

Comfofix® 165  
(120 mm PIR + 45 mm FP*)

RD

(m²K/W)

RC

(m²K/W)

UC

(W/m²K)

HOH

450 mm 6,55 4,60 0,21

550 mm 6,55 4,85 0,20

600 mm 6,55 4,95 0,20

HOH

RD

RC

UC

Hart Op Hart afstand tussen de spanten

R waarde totale isolatie plaat (PIR + FP)

R waarde van de sectie (isolatie - verlies door houten constructie)

U waarde sectie + overgangsweerstanden binnen en buiten

Over Recticel Insulation
Recticel Insulation ontwikkelt 

hoogwaardige oplossingen voor 

thermische en akoestische isolatie 

in de bouwsector. Meer dan 60 jaar 

ervaring en pionierswerk in de PU-

sector heeft het bedrijf een ijzersterke 

reputatie in heel Europa opgeleverd. 

Recticel Insulation werkt volgens de 

filosofie 'feel good inside' en besteedt 

veel aandacht aan het dagelijkse 

comfort van elke klant.  

De oplossingen van Recticel Insulation 

zijn verkrijgbaar voor aannemers en 

doe-het-zelvers. 

Ontdek meer over Comfofix® en onze 

isolatieoplossingen op  

www.recticelinsulation.be
Tot 5 dB geluidsreductie door toevoeging van de flexibele plaat (interne test Recticel)

Comfofix® is een gepatenteerd product. Belgisch patentnummer: BE1024671

Deze brochure is een uitgave van Recticel Insulation. Contactgegevens: Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, 
T 056 43 89 43, recticelinsulation@recticel.com
Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Recticel Insulation aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te 
wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk  
zijn vereengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. BROCFF460101-01

*FP = flexibele plaat


