
UNILIN helpt een handje met praktische 
hulpmiddelen om het plaatsen 
van UTHERM4U isolatieplaten te 
vereenvoudigen. 

Bekijk de verwerkingsvoorschriften om 
de bevestiging met de isolatieplaten 
correct uit te voeren. 

Meer info op www.utherm4u.be

ACCESSOIRES ISOLERENDE 
ZOLDER- 

ELEMENTEN

ISOLEREN & 
AFWERKEN 
IN ÉÉN 
STAP
Handig formaat
voor je renovatieproject

lambda-
waarde:

0,022
W/mK
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Stap 1
Sleur de isolatieplaten 

naar zolder – dat valt mee, 
Utherm4U is licht en heeft 

een handig formaat. 
Bevestig ze op het hellend 

dak of de zoldervloer. Klaar. 

Stap 2
Belangrijk! Het moment om 
achterover te leunen: klap 

een stoeltje open en geniet 
van je werk. En terecht, je 
hebt zonet je zolder geïso-

leerd én afgewerkt.

Stap 3
Tijd om iets fris uit je  

frigobox te vissen.  
Ferme slok – aaah. Dat heb 
je verdiend. Neem er nog 
wat kleurstalen bij, want 
een likje verf maakt het 

pas echt af.

ISOLEREN EN  
AFWERKEN 

IN 1-2-3

PU schuim

Flexibel en zelf expanderend 
montageschuim voor het 
afdichten van naden en 
aansluitvoegen tussen de 
Utherm4U platen en de 
constructie. Voor ideale hechting, 
maak het op te schuimen 
oppervlak stofvrij en bevochtig 
eventueel lichtjes.
 

Tape

Kleefband om de naden tussen 
de isolatieplaten af te dichten. 
De Tape heeft een langdurige 
kleefkracht en is bestand tegen 
vocht en UV-veroudering. 
Aanbrengen op een droge 
propere achtergrond en goed 
aandrukken.
 

Installatiekit

Bestaat uit houtschroeven en 
volgplaatjes. 
Gebruik de houtschroeven in 
combinatie met de volgplaatjes 
om de UTHERM4U plaat vast te 
klemmen in de draagstructuur.



De Utherm4U isolerende 
zolder elementen zijn uiterst 
geschikt voor het isoleren bij 
renovatie (na-isolatie). Hun 
grootte en lichte gewicht maakt 
de Utherm4U zolderelementen 
ideaal voor
elk renovatieproject.

Utherm4U SPAN, OSB en 
GYP bieden een kant-en-
klare binnenafwerking of een 
schilderbare binnenbeplating. 
De isolatieplaten garanderen 
een perfecte thermische 
sluiting dankzij het uitstekend 
tand- en groefsysteem. 

UTHERM4U IN EEN HANDOMDRAAI

Van binnenuit te 
isoleren, indien 
er een damp-
open onderdak 
aanwezig is

Dunne 
totaalbouw

Uitstekende 
isolatieprestaties

Licht dus vlot 
te plaatsen

Na-isolatie 
van de zolder

4U O
S
B

Meer info op www.utherm4u.be

GYP

OSB

SPAN

tand- en 
groefsysteem

lambda-
waarde:

0,022
W/mK

Totaal
[mm]

Isolatie
[mm]

Plaat
[mm]

Gewicht
[kg/stuk]

R D ISOL waarde
[m2K/W]

CE

OSB (OSB-PLAAT)

52 40 12 6,25 1,90

92 80 12 7,20 3,70

112 100 12 7,70 4,60

SPAN (SPAANPLAAT)

48 40 8 5,10 1,85

88 80 8 6,05 3,65

108 100 8 6,50 4,55

Totaal
[mm]

Isolatie
[mm]

Plaat
[mm]

Gewicht
[kg/stuk]

R D ISOL waarde
[m2K/W]

CE

GYP (GIPSKARTONPLAAT)

52,5 40 12,50 7,40 1,85

92,5 80 12,50 8,35 3,70

112,5 100 12,50 8,80 4,60

perfecte plaatsing 
en afwerking 

met UTHERM4U 
accessoires

UTHERM4U OSB / SPAN

Utherm4U biedt voor de zoldervloer twee mogelijke afwerkingen aan: 
een spaanplaat of OSB-plaat. Ze zijn bovendien gemakkelijk te plaatsen 
en je vloer is direct gebruiksklaar.

Voor de na-isolatie van het hellend dak biedt de Utherm4U GYP isolatie 
en afwerking in één. Na het plaatsen van de isolatie heb je enkel nog een 
likje verf nodig en klaar!

Isolatiediktes PIR-isolatieplaat

Formaat Netto 600 x 1189
Bruto 613 x 1200

PIR-isolatiekern PIR-isolatieplaat

3 standaard 
beplatingen

12,5 mm gipskartonplaat
12 mm OSB klasse III
8 mm waterwerende spaanplaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES
VOOR ALLE UTHERM 4U ISOLATIEPLATENDIY

UTHERM4U GYP
Hellend dak Zoldervloer


