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Er zijn appartementen 
waar je alles hoort. 
En er zijn appartementen 
met ISOBET-PLUS
Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel als onderlaag van uw 
vloeren. Isobet combineert de thermische isolatie met de uitvulling van alle 
leidingen. Isobet is samengesteld uit EPS-korrels, vermiculiet en cement (met 
de nodige hulpstoffen om verbeterde eigenschappen te bekomen).

Thermofl oor Silence is een contactgeluidsisolerende folie. De folie 
bestaat uit 2 lagen: geprofi leerd EPS en PET. De profi leringen in het EPS 
(piepschuim) zorgen voor de bijzondere akoestische kwaliteit.

Isobet vormt samen met Thermofl oor Silence een perfect duo 
voor uw verdiepingsvloeren: de combinatie heet dan ook Isobet-plus. 

Q
quality

Q
quality

Q
quality

Q
quality

Een perfecte vloerisolatie
Koudebruggen zijn met het Isobet-Plus-systeem uitgesloten.  
De isolerende mortel Isobet wordt namelijk naadloos en zonder onder-
breking aangebracht.  Ook de afwerking tegen muren, rond buizen, ... 
is perfect uit te voeren.
Elke gewenste isolatiewaarde is zonder problemen te realiseren.

Een perfecte geluidsisolatie 
Het Isobet-Plus-systeem is een perfecte vertaling naar de praktijk 
van het principe van zwevende dekvloeren. Isobet-Plus reduceert 
de contactgeluiden met 27 dB (∆Lw = 27 dB volgens EN ISO 717).

 

 

Een dunne oplossing
Een performante thermische, een zeer goede akoestische isolatie 
én gelijktijdige uitvulling van de leidingen, met een dikte van slechts 5 cm:  
dunner is gewoon onmogelijk!

Uw kwaliteitsgarantie
Om U te garanderen dat elke vloer perfect wordt uitgevoerd, wordt 
het Isobet-Plus-systeem exclusief door erkende uitvoeringsfi rma’s 
geplaatst. Bij contactgeluidsisolatie zijn het immers de details 
die de isolatiekwaliteit maken.



Isolerende mortel 
en contactgeluidsfolie.

● De draagvloer wordt proper geborsteld. Als de ondergrond beton is, 
wordt die eerst bevochtigd en eventueel ingestrooid met cement. 
Op een houten draagvloer wordt eerst een kunststoffolie geplaatst. 

● Isobet wordt geleverd in zakken (±130 liter) waaraan 25kg cement en 
water toegevoegd worden op de werf. De mengeling wordt intensief 
gemengd met een chapemachine of speciale mortelpomp. Isobet kan 
ook gemengd, geleverd en gepompt worden met een Mega-MaxiMixer.

● Op de draagvloer wordt Isobet gelijkmatig verdeeld en glad gestreken. 
Isobet laat zich zeer gemakkelijk verwerken dankzij de speciale samen-
stelling: een mengeling van gerecycleerde EPS-korrels, vermiculiet, 
cement als bindmiddel en toeslagstoffen om de isolatiewaarde, 
verwerkbaarheid en mechanische eigenschappen te verbeteren.

● De isolerende mortel wordt uitgestreken op elke gewenste dikte 
 (met een minimum van 4cm).
 Deze laag bedekt ineens alle buizen van elektriciteit, verwarming, 

waterleiding enz.

● Na enkele dagen drogen kan de akoestische folie 
Thermofl oor Silence geplaatst worden. 
• Eerst wordt tegen de wanden en rond alle verticale doorvoeringen 

de speciale tweezijdig gecacheerde plint geplaatst. 
 De verzorgde uitvoering van deze details is essentieel 

om de vereiste contactgeluids isolatie te garanderen. 
• Op de Isobet wordt de Thermofl oor Silence folie geplaatst. 

De banen folie overlappen elkaar en de voet van de plinten 
over een afstand van telkens 10cm. 



Verdere afwerking

● Op de folie  wordt als afwerking 
een gewapende zwevende dekvloer 
geplaatst. Bij plaatsing van de dekvloer 
wordt bijzondere aandacht besteed 
aan het voorkomen van mechanische 
beschadiging door de pompinrichting.

● Door de verzorgde plaatsing 
en goede eigen schappen van 
Thermofl oor Silence kan de chapist 
zijn werk perfect verzorgen.  

 De Thermofl oor Silence 
gaat immers niet kruipen tijdens 
het plaatsen van de chape.

● Op de Thermofl oor Silence 
kunnen ook probleemloos meer 
geavanceerde vloer afwerkingen 
komen: vloer verwarmingssystemen 
of zelfnivellerende dekvloeren. 

Ondergrond 

Isobet mortel

Thermofl oor Silence-folie

Gewapende dekvloer

Tegels, parket, laminaat, tapijt, … 

Vloeropbouw met ISOBET-PLUS



Technische gegevens

ISOBET ● warmtegeleidingscoëffi ciënt :  0,085 W/mK (rekenwaarde)
 ● druksterkte :  > 0,3 N/mm2

 ● volumegewicht :  ± 240 kg/m3 (droog)
 ● brandreactie : A1 (NBN S 21-203)
  MO (NF P 92-507).
 ● puntlast diam 80 mm : > 550 kPa (NBN EN 12430)
 ● vermoeiing (15000 cycli tot 6 kN/m2): < 0,04 mm (WTCB TV 189 §8.2.3.)

Thermofl oor  ● volumegewicht :  15-20 kg/m3

Silence Folie ● warmtegeleidingscoëffi ciënt : 0,036 W/mK
 ● weerstand tegen vermoeiing :  15.000 cycli (2 kN/m2 - 6 kN/m2)
 ● gebruikstemperatuur :  van –30 tot +70°C

Akoestische prestaties voor contactgeluidsisolatie 
met het systeem ISOBET - THERMOFLOOR SILENCE 
(proefverslag WTCB DE 631X852)

Volgens NBN-SO1-400 contactgeluidsisolatie voor een naakte dekvloer : 
 klasse Ia
Volgens EN-ISO 717 contactgeluidsverbeteringsindex 
 ∆Lw = 27 dB

Thermische prestaties 
van het systeem ISOBET - THERMOFLOOR SILENCE

Dikte ISOBET U-waarde*

4 cm 1,00 W/m2K

5 cm 0,88 W/m2K

6 cm 0,79 W/m2K

7 cm 0,72 W/m2K

8 cm 0,65 W/m2K

9 cm 0,60 W/m2K

10 cm 0,56 W/m2K

ISOBET - Uw kwaliteitsgarantie
Isobet is reeds meer dan 20 jaar prominent in de bouwsector aanwezig. 
Dankzij deze enorme ervaring kunnen wij u de beste oplossing voorstellen.  
Isobet draagt bovendien als bevestiging van de kwaliteit het 
ATG-kwaliteitslabel.

Om u te garanderen dat elke plaatsing perfect wordt uitgevoerd, 
wordt het Isobet-Plus-systeem exclusief door erkende 
uitvoeringsfi rma’s geplaatst.

(*: berekening volgens NBN EN ISO 6949; de juiste U-waarde is afhankelijk van de 
 draagvloer en afwerkingslagen)

          



Aanverwante producten

PIROMIX is een isolerende mortel op basis van gerecycleerde EPS-korrels, 
vermiculiet, toeslagstoffen en cement als bindmiddel. 
Piromix is kant-en-klaar verpakt (nuttig volume 50 liter) en moet enkel nog 

met water vermengd worden. PIROMIX is bestemd voor het isoleren en in helling brengen 
van kleine platte daken door aannemers, dakwerkers of handige doe-het-zelvers. 
Om een betere isolatiewaarde te bekomen, kunnen EPS-plaatjes in de PIROMIX-mortel 
ingebed worden. Na enkele dagen drogen, kan op de verharde PIROMIX de waterdichting 
aangebracht worden. 

G-08 is een systeem voor het creëren van brandveilige 
industriële daken (RF 1h). 
De basis zijn standaard geprofi leerde staalplaten. 
Daarop wordt een speciaal wapenings geheel 
geplaatst. 

Op dit geheel wordt de Pirotherm G08 mortel gepompt en vlak af-
gestreken. Een waterdichting en desgewenst extra isolatie, maakt 
het werk af. De mortel Pirotherm G08 bestaat uit vermiculiet, gere-
cycleerde EPS-korrels, additieven en cement als bindmiddel.

STYROBET is een isolerende mortel op basis van 
gerecycleerde EPS-korrels, vermiculiet, toeslag -
stoffen en cement als bindmiddel. 
STYROBET is een kant-en-klare zak (nuttig volume 
62,5 liter) die enkel met water gemengd moet 
worden. STYROBET is een isolerende mortel voor het 

isoleren van vloeren en uitvlakken van de leidingen. 
Na enkele dagen drogen kan op de verharde STYROBET 
de chape geplaatst worden.

PIROTHERM is een lichte isolerende mortel, 
samengesteld uit gerecycleerde EPS-korrels, 
vermiculiet, cement als bindmiddel en toeslag-

stoffen voor het verkrijgen van betere eigen schappen. 
Het Pirotherm-systeem combineert de Pirotherm-isolerende mortel 
met EPS- en PUR-platen tot een sterk isolerende afschotlaag voor  
platte daken, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Het is de ideale 
ondergrond voor iedere dakdichting.

vermiculiet, toeslagstoffen en cement als bindmiddel. 

Eltherm nv

Kerkhofl aan 6 - 8
1910 Berg (Kampenhout)

Tel: +32 (0)16 65 51 80
Fax: +32 (0)16 65 78 10

eltherm@cobonet.be
www.eltherm.be

Contacteer ons:

WWW.ISOBET-PLUS.COM


