
2-in-1 isolatiepaneel met gipskarton, klaar voor afwerking



Eurothane® G:  
de ideale binnenisolatie 
in één handig paneel

Met Eurothane® G kunt u zowel gevels, zolders
als plafonds isoleren én ze zijn snel behang- of 
schilderklaar. Met Recticel Insulation als partner voor
uw projecten, kiest u voor ervaring, expertise en
vertrouwen. En dat is goed voor u én uw klant.

 Totaaloplossing
 voor binnenisolatie

De Eurothane® G isolatieplaat heeft een kern in goed  
isolerend hard PIR-schuim, aan één zijde bekleed 
met een gipskartonplaat. Twee in één dus. Tussen het 
gipskarton en de isolatie zit bovendien al een damp-
remmende laag. Met de grote platen (2600 mm hoog
en 600 of 1200 mm breed) kan snel verdiepinghoog
geïsoleerd worden.

 Win tijd en ruimte bij zolder, muur of plafond
De kleine plaat (1200 mm hoog en 600 mm breed) is 
heel handig om bijvoorbeeld zolders te isoleren. Dankzij 
het compacte formaat zijn deze platen makkelijk door 
een kleine (zolder)opening te krijgen. De kleine plaat is 
ook licht en dus makkelijk door één persoon te dragen 
en te monteren. Bovendien is deze gipskartonplaat
waterwerend.

“Met Eurothane® G voldoe ik aan alle wensen van mijn klanten. 
Dankzij het 2-in-1 principe en de beschikbare afmetingen 
gaat de montage heel snel en efficiënt. Bovendien kan er vlot 
afgewerkt worden. Standaard diktes zijn beschikbaar om aan
de huidige nieuwbouweisen te voldoen en zelfs aan de
BENG-eisen. U merkt het, Eurothane® G is ongelooflijk
veelzijdig.”

Thierry Van Damme, stukadoor



 2-in-1: isolatiepaneel én    
 gipskarton in één

• Ultradunne PIR-isolatie met een hoge thermische 
 prestatie (λd = 0,022 W/mK)  

• Verbeterd brandgedrag: Euroclass B-s1, d0 
 in gebruik (NEN EN 13501-1) 

• Snelle montage 

• Beschikbaar in verschillende afmetingen: 
 1200 x 2600 mm, 600 x 2600 mm en 600 x 1200 mm,  
 deze laatste maat met waterwerend gips met 
 4 afgeschuinde zijden.

Win tijd én ruimte! Eurothane® G combineert PIR-isolatie met 
een dampremmende laag én gipskarton in 1 super handig 
paneel. Dit biedt enkel voordelen: de gevels, zolders en 
plafonds zijn sneller behang- en schilderklaar en u bespaart 
op binnenruimte. 

Het aanbrengen van de platen is bovendien makkelijk en 
efficiënt waardoor het project in een mum van tijd volledig 
gerealiseerd is.



 Eurothane® G: eenvoudige montage
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Met Eurothane® G kunt u zowel gevels, zolders als plafonds isoleren. De montage van de platen gaat vlot en
efficiënt met PU-schuim, kleefgips of mechanische bevestiging.

Dit document werd door Recticel Insulation zo nauwkeurig als mogelijk samengesteld. 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 overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com
recticelinsulation.nl
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Verlijmen met Recticel PU-schuim Verlijmen met kleefgips

 Afwerking

Montage in 3 stappen:

 Voorbereiding: zorg ervoor dat de wand in een goede staat is.
 Onderstaande bevestigingsmogelijkheden (bij toepassing onder een helling of horizontaal 

 altijd mechanisch bevestigen)

Isolatiedikte (mm) 20 30 40 50 60 80 82 100 110 120

Product RD-waarde (m²K/W) 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,60 3,70 4,50 5,00 5,45

Eurothane® G
Afmetingen: 1200 x 2600 mm 
Rechte kanten, gips (12,5 mm) met 2 afgeschuinde zijden

X X X X X X X X

Eurothane® G 600
Afmetingen: 600 x 2600 mm 
Rechte kanten, gips (9,5 mm) met 2 afgeschuinde zijden

X X X X X X X

Eurothane® G mini
Afmetingen: 600 x 1200 mm 
Tand-en-groef rondom, waterwerend gips (12,5 mm) 
met 4 afgeschuinde zijden

X X X X

 Productaanbod

Mechanisch bevestigen

Werk af met filler & finisher en voegband. Raadpleeg online de volledige installatie-instructies. 


