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Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij het verduurzamen van hun woning 

 

E-mailadres: Verbuursamen@dierennoordoost.nl     02-11-2021 

 

 

Informatiefolder dakisolatieplaten 

 

Leverancier  
Weston Isolatie B.V. 

Centurionbaan 100 

3769 AV Soesterberg 

Telefoon: (0343) 52 30 30 

E-mail: info@weston.nl 

 

Zolderplaat PIR-Board 
 
Omschrijving: Isolerend binnen dak element 
van polyisocyanuraat hardschuim (PIR),  
2-zijdig gecacheerd met een gasdichte, 
reflecterende, lage emissie tri-laminaat 
aluminium folie. Fabrieksmatig voorzien van 
een witgelakte hardboard plaat van 3,2 mm. 
De platen dienen tussen de gordingen m.b.v. 
(glas)latjes(niet meegeleverd) gemonteerd te 
worden. Verticale naad afwerken met 
kunststof T-profiel (niet meegeleverd)  
Toepassing: PIR-Board is ideaal voor het 
(na)isoleren aan de binnenzijde van (schuine) 
dakconstructies. 

 
Temperatuurbestendigheid PIR: -50 tot + 110 
graden Celsius.  
Densiteit: minimaal 30 Kg/m3  
Druksterkte: bij 10% vervorming minimaal 150 KPa  
 
PIR-Board platen zijn (H)CFK/HFK vrij met ODP = 0. (Zero Ozone Depletion Potential)  
CE-Designation Code: PIR-EN 13165-T2-DS(TH)8-DLT(2)5-CS(10\Y)150-TR50-WL(T)2  
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Tabel 1: Product leveringsgegevens PIR- Board 
 

Eigenschap Bepalingsmethode Waarde 

Warmte geleidings 
coëfficiënt 

NEN-EN 13165 dN λ D 

30 – 180 mm 0,023 W/(m.K) 

Lengte x breedte NEN-EN 13165 1200x600 / 2400mm x 120 
 

Brandklasse (PIR-schuim) EN 13501-1 Euroklasse E 

 
Verpakking: Zolderplaten PIR- Board worden geleverd op pallets. De pallets met PIR- Board dienen 
met zorg opgeslagen te worden en los van de grond. Indien buiten opgeslagen, dienen de platen 
en/of verpakkingen tegen de weersomstandigheden afgeschermd te worden, bijvoorbeeld door 
een dekkleed. De PIR-Board platen dienen door 2 personen gedragen te worden. 
 

 
 

Verwerking 
De platen dienen tussen de gordingen m.b.v. (glas)latjes(niet meegeleverd) gemonteerd te 
worden. Eerst dienen er latten van minimaal 10 mm tegen het dakbeschot en de gordingen te 
worden gemonteerd. Hier tegenaan kunnen de PIR- Board platen gedrukt worden. Om de platen op 
hun plaats te houden plaatst u de glaslaten langs de randen van de PIR-Board op de gordingen. Als 
afwerking kunt u de Verticale naad afwerken met kunststof T-profiel (los verkrijgbaar). Wij raden u 
aan om alle naden met kit of pressband luchtdicht af te dichten. 

 
Weston Utherm Roof L 
isolatieplaten 
Weston Utherm Pir isolatieplaten zijn 
speciaal ontwikkeld om een maximale 
isolatiewaarde te realiseren met een 
minimale dikte voor muur, dak en vloer 
isolatie. 
 
Toepassing: Vlakke isolatieplaat voor 
toepassing in (éénlaagse) mechanisch 
bevestigde en geballaste 
dakbedekkingsystemen.  
Weston Utherm Roof L is een hoog 
rendement polyisocyanuraat (PIR) hardschuim isolatieplaat voor platte daken met een gasdichte, 
gelamineerde Alu folie cachering.  
Daarnaast wordt deze plaat geadviseerd voor HSB-wanden en als vloerisolatieplaat. 
 
Hoge isolatie waarde; eenvoudig te snijden/zagen; snelle verwerking; beperkt de dakopstand; 
afschotplaten beschikbaar; verlijmen van dakbedekking mogelijk 
Geschikt voor dak, HSB wanden, verlijmen van dakbedekking mogelijk. 
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Prijzen PIR Platen Weston 
 

Prijzen PIR platen Weston 2021 (deze prijzen staan vast tot 20-12-2021) 

 
Weston PirBoard (afname per plaat) 10 mm MDF-afwerkplaat. 
De 10 mm MDF-plaat heeft een randafwerking met een kliksysteem, hierdoor is een T- of 

stoelprofiel niet meer nodig. 

1200x600x60+10mm Rd 2,70   (€ 38,48/m2 excl. btw)  Incl. 9% btw € 41,94 
1200x600x80+10mm Rd 3,60  € 41,25/m2 excl. btw)  Incl. 9% btw € 44,96 
1200x600x100+10mm Rd 4,50   € 46,07/m2 excl. btw)  Incl. 9% btw € 50,90 
 
Weston Utherm Roof L (afname per pak) 
1200x600x60mm Rd 2,70   € 14,32/m2 excl. btw)  Incl. 9% btw € 15,61 (Pak = 5,76m2)  
1200x600x80mm Rd 3,60   € 18,02/m2 excl. btw)  Incl. 9% btw € 19,64 (Pak = 4,32m2)  
1200x600x100mm Rd 4,50   € 22,30/m2 excl. btw)  Incl. 9% btw € 24,31 (Pak = 3,60m2) 
 
 
HMS 060 kit – 290ml/koker  €   5,05/st. excl. btw)  Incl. 9% btw €   5,50 
Semi professioneel Kitpistool   € 21,92/st excl. btw)  Incl. 9% btw € 23,89 
 
PUG 640 elastisch pur 750ml/koker  € 7,40/st excl. btw)  Incl. 9% btw €   8,07 
Pistoolreiniger   € 4,88/st excl. btw)  Incl. 9% btw €   5,32 
Purpistool    € 14,23/st excl. btw)  Incl. 9% btw € 15,51 
 
Franco geleverd per adres, gelost 
Prijsvast voor levering tot 20-12-2021! 
 
 
 

Subsidie / leningen 

Zie hiervoor de afzonderlijke informatiefolder van Verbuursamen ‘Subsidies en leningen 

energiemaatregelen’. 

 

Aanvraag 
Indien u gebruik wilt maken van deze actie dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen 

naar het Energieteam Verbuursamen Dieren N-O verbuursamen@dierennoordoost.nl. 

Het Energieteam meldt u dan aan bij de leverancier.  
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