Euroroof Reno
De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

Euroroof Reno:
optimale thermische isolatie
én winddichtheid ineen
®

De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de woningen in ons land op verduurzaming. Vele hebben
een niet of slecht geïsoleerd hellend dak. Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden voor een lager
energieverbruik en CO2 reductie.

tengels

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor
vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers:
®
Euroroof Reno, de beste oplossing voor het bestaande
hellende dak. Optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen, standaard Rc vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W
verkrijgbaar.
Er is aan de gootzijde een overlap
voorzien van ≥ 350 mm en aan de
zijkant een overlap van 120 mm.

sponning

isolatieplaat

onderdakfolie

Totaaloplossing voor een gemakkelijke en snelle installatie
De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande)
dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren
is reeds langer in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof®
Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie

zijn nu optimaal in één paneel geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete
dakisolatie wordt in een handeling aangebracht zonder
na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

Euroroof Reno heeft 5 essentiële pluspunten en een extra optie:
®

•

Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug.
Naschuimen van langszijden niet nodig.

•

De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra
gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.

•

Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.

•

De Euroroof® Reno panelen hebben een overlap aan de onderdakfolie,
aan de lange zijde voorzien van een handige kleefstrook.

•

De houten tengels zijn FSC gecertificeerd (verantwoord bosbeheer).

Extra optie: een flexibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden
van het dak op te vangen en convectie te voorkomen.

Een uitstekende
isolatieoplossing voor
bestaande hellende daken
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde
is bouwfysisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen
bouwwerkzaamheden in de woning. Euroroof® Reno is
leverbaar in diktes vanaf 51 mm.

•

Isolatiewaarde: 0,022 W/mK

•

Standaard lengte 4800 mm

•

Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)

•

Diktes: zie onderstaande tabel

•

Licht in gewicht

•

Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen

•

ISSO gecertificeerd

•

Sponning aan lange zijde

•

Geïntegreerde onderdakfolie

•

3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm

•

Aangepaste Rectifix® schroeven per dikte beschikbaar

•

Op aanvraag project specifieke lengtes tot wel 8 m leverbaar

Dikte
(mm)

51(a) 62(a) 72(a)

83

94

106

116

127 139 149 161 171

Rd
(m²K/W) 2,30 2,80 3,25 3,75 4,25 4,80 5,25 5,75 6,30 6,75 7,30 7,75
Rc(b)
(m²K/W) 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
a) Op voorraad in lengte van 4800 mm
b) Gebaseerd op de ISSO 75.1 en 82.1 gelijkwaardigheidsverklaring

Op onze site vindt u meer technische informatie over
Euroroof® Reno.

Extra zekerheid
bij de juiste aanpak
Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er
op! Ja zo eenvoudig is het. De panelen worden van goot
tot nok op het (bestaande) dakbeschot van het hellende
dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak
geven de verwerkingsrichtlijnen, om te borgen dat de
Euroroof® Reno panelen optimaal presteren. Een lange
levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd.
De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op
www.recticelinsulation.nl.

De tijd is rijp
voor Euroroof Reno
®

Het verduurzamen van woningen start met het
optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt
op, verlies via het dak is dus het grootst. Met een goed
geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen.
De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Euroroof®
Reno van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie
voor het bestaande hellende dak.

Recticel Insulation maakt voor u een plan op maat van
uw project.

Recticel Insulation
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com
recticelinsulation.nl
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
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De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap
tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld.
Labelverbetering staat hoog op de agenda van menig
gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO2-reductie
domineren de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning).
Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een
lagere energierekening.

