
Gemakkelijk te reinigen isolatieplaat



Cronus®: 
goed geïsoleerd, 
makkelijk gereinigd

 Creëer een kwalitatieve 
 omgeving voor uw 
 gewassen en dieren 

“Cronus® isolatieplaten 
maken een perfecte reiniging mogelijk”
 
“In de zuivelsector is hygiëne uiterst belangrijk. De wetgeving en 
de richtlijnen zijn er ongelofelijk streng. Dit geldt in het bijzonder 
voor het reinigen van alle zones van de koeienstallen. Cronus® 
heeft bewezen voor ons de meest geschikte oplossing te zijn. De 
isolatieplaten doen hun werk perfect als dakisolatie. Bovendien is 
het mogelijk ze grondig te reinigen met een hogedrukreiniger."

Piet W., melkveehouder

Onze Cronus® isolatieplaten zijn geschikt voor alle soorten 
veestapels: rundvee, varkens, schapen, geiten, pluimvee 
en voor allerlei soorten opslagplaatsen, in het bijzonder 
voor aardappelen. Wat ook uw specifieke behoeften zijn, 
Cronus® platen leveren u altijd een vermindering van de 
energiekosten op, evenals een gecontroleerde en
gestabiliseerde binnentemperatuur het hele jaar door, 
meer comfort voor uw dieren, plus verbeterde
werkomstandigheden voor uzelf. 

Cronus® zorgt ook voor een gezondere omgeving dankzij 
een betere ventilatie in het geval van pluimvee- en
varkensfokkerijen. Ook de lichtspreiding wordt verbeterd, 
zodat u dankzij de bovenwaartse lichtweerkaatsing in de 
stallen, in betere omstandigheden kunt melken. Ten slotte 
zullen betere opslagomstandigheden zorgen voor een 
drastische vermindering van verliezen in uw gebouwen 
of andere bewaarplaatsen.

 Alles-in-één oplossing

Dierenwelzijn gaat veel verder dan ethiek. Het hangt 
af van heel wat factoren, waaronder de omgevings- 
temperatuur.Temperatuur heeft een enorme impact op 
de gezondheid van dieren, dus ook op hun groei en
productiviteit. 

Isoleer uw stallen en gebouwen met het best mogelijke 
isolatiemateriaal om deze doelen te bereiken. Dit zal niet 
alleen tot betere resultaten leiden, maar het stelt u ook in 
staat een betere controle te hebben over voedsel- en 
energiekosten. 

Als u Recticel Insulation als uw partner kiest, kunt u 
alle voordelen halen uit onze jarenlange knowhow en 
deskundigheid. Samen met u selecteren we de perfecte 
oplossing voor uw project. 



 Cronus®:

Dikte (mm) 30 40 50 60 80
Rd (m²K/W)    1,25 1,65 2,05 2,50 3,30

• Uitstekende thermische prestatie met een isolatiewaarde 
van 0,024 W/mK 

• Licht en gemakkelijk te plaatsen  

• Makkelijk te reinigen en te onderhouden  

Cronus® is speciaal voor de landbouwsector gemaakt. 
Omdat er rekening wordt gehouden met het belang van 
hygiëne, zijn de platen bestand tegen corrosie en hebben 
ze een stevige bekleding (niet gelijmd), die het reinigen 
van uw muren en plafonds met een hogedrukreiniger 
mogelijk maakt. Door te isoleren onder de gordingen, 
zal het plafond in een handomdraai gereinigd zijn.

 Uw oplossing voor 
 gemakkelijke reiniging 
 en onderhoud 



 Montage en gemakkelijke plaatsing 

De isolatieplaten zijn licht en gemakkelijk te installeren, 
waardoor u de isolatie heel snel plaatst. Wij raden aan de 
platen onder de dakgordingen aan te brengen om zo een 
vlak en doorlopend plafond te bekomen.

Op die manier kunt u rekenen op een goede ventilatie tus-
sen de isolatie en het dak. Cronus® platen hebben ook een 
heldere kleur die voor een aangename lichtspreiding 
in de loods zorgt.

• Verkrijgbaar in verschillende lengtes (minder voegen).

• Gebruik Cronus® met PVC-profielen van Recticel Insulation: 
Profisol H profielen en Profisol U profielen.   

• Monteer de platen onder de dakgordingen om een aangenaam vlak, 
doorlopend dak te creëren.  

Recticel Insulation
+32 56 43 89 43
recticelinsulation@recticel.be
recticelinsulation.be 

Meer weten?
Contacteer ons of vraag onze technische fiche aan. Re
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Profisol H wit Profisol U wit


