
Isoleer ultradun en creëer zo extra ruimte

Ultraperformante isolatieplaat en gipskarton in één



De ideale 
oplossing voor 
binnenisolatie in 
kleine ruimtes

Kleiner wonen zit in de lift. 
Bij het renoveren en isoleren 
van kleinere woningen en 
appartementen is het vaak 
een uitdaging om zoveel 
mogelijk ruimte te behouden. 
Daarom ontwikkelde Recticel
Eurothane® G Xentro®: ultra-
dunne en hoogperformante
isolatiepanelen met gips- 
karton. Met één product kunt 
u moeiteloos en snel, muren 
isoleren en afwerken.  
Zo wint u tijd en ruimte.

Bij het renoveren van appartementen
en kleine ruimtes is plaatswinst heel 
belangrijk. Dankzij de innovatieve  
Xentro® technologie hebben Eurothane® 
G Xentro® isolatiepanelen een extreem 
goede isolatiewaarde (lambda  
0,019 W/mK) en bieden ze de  
mogelijkheid om heel dun te isoleren. 

De Eurothane® G Xentro® hardschuim- 
isolatieplaat is aan één zijde bekleed 
met een gipskarton. Bovendien zit 
tussen de isolatie en het gipskarton 
een dampremmende laag. Dankzij de 
grote platen (260 x 120 cm) kunt u snel 
kamerhoog isoleren. De plaatsing is 
makkelijk en efficiënt. Daardoor kunt u 
in een mum van tijd uw project volledig 
afwerken.

Met Eurothane® G Xentro® maakt u een 
toekomstgerichte keuze. Zoals alle 
producten bij Recticel Insulation, 
worden isolatieplaten met Xentro® 
technology uitvoerig getest. Xentro® is 
uiterst energie-efficiënt. Voorbeeld: met 
een dikte van slechts 40 mm behaalt u 
reeds een R-waarde van 2,10 m²K/W. 

Ultraperformante isolatieplaat 
en gipskarton in één
• 3-in-1 oplossing: isolatiepaneel, dampremmende laag en gipskarton
• Ultradun en hoogperformant (lambda 0,019 W/mK)
• Makkelijk te plaatsen (PU-schuim, kleefgips of mechanisch), klaar voor afwerking

Eurothane® G Xentro® is beschikbaar in het formaat 2600 mm bij 1200 mm 
en verkrijgbaar in volgende diktes: 20, 30, 40, 50 en 60 mm.

Recticel Insulation - Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem
+32(0)56 43 89 43 - recticelinsulation.com
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 om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. 

Win ruimte
Ultradun en 
hoogperformant

Win tijd
Isolatiepaneel én 
gipskarton in één

Kies toekomst- 
gericht 
Innovatief en uiterst 
energie-efficiënt
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