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Met de Multipor-isolatieplaat speelt 

Xella in op de aandacht voor veilig 

en duurzaam bouwen� Een belang-

rijk onderdeel daarvan zijn con-

structies die bijdragen aan ener-

giebesparing� Met andere woorden: 

constructies die goed geïsoleerd 

zijn� 

Multipor is een mineraalhoudend 

isolatiemateriaal dat het moge-

lijk maakt de muren en plafonds 

in parkeergarages en kelders op 

een eenvoudige manier doeltref-

fend te isoleren� Van grote garage 

tot kleine hoekige kelderruimte� 

Eenvoudig, snel en met alleen de    

speciale Multipor-lijmmortel als 

bevestigingsmiddel�

Multipor: de doeltreffende  
minerale isolatieplaat

Multipor bundelt:

■■ hoge warmte-isolatie

■■ optimale brandveiligheid

■■ goede geluidsabsorptie

■■ eenvoudige verwerking

■■ geen afwerking nodig

■■ esthetisch fraai

Parkeergarages, (ondergrondse) passages en kelders zijn vaak slecht of hele-

maal niet geïsoleerd� Vrijwel alle aanwezige warmte gaat verloren via de muren, 

vloeren en plafonds� Via koudebruggen ontstaat ook in woningen en kantoor-

ruimten erbóven een koud en onbehaaglijk klimaat� De oplossing is doeltref-

fende isolatie, als het even kan in combinatie met brandveiligheid� Exact wat 

Multipor biedt�

Kwalitatief uitstekend 

Multipor  is CE-gemarkeerd 

en beschikt over de Europese 

Tech nische Goedkeuring ETA-

05/0093� De kenmerken en 

eigenschappen van het isolatie-

materiaal zijn dus vastgesteld 

volgens Europese normen�
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Comfortvoordelen
 
Multipor is best te vergelijken 

met cellenbeton� Het heeft nóg 

meer cellen met opgesloten lucht, 

waardoor het erg licht van gewicht 

en superisolerend is� Tegelijkertijd 

is Multipor massief en steenachtig� 

Daardoor combineert het materiaal 

een aantal unieke voordelen, o�a� 

brandveiligheid en isolatie� 

Brandveiligheid

Naast warmte-isolatie speelt 

brandveiligheid in kelders, car-

ports en parkeergarages een 

belangrijke rol� Eigenlijk logisch: 

gebruikers moeten bij brand veilig 

weg kunnen komen� Isolatiema-

Multipor: superieur isoleren en  
beveiligen tegen brand tegelijkertijd

teriaal dat in deze ruimtes wordt 

gebruikt, moet daarom aan strikte 

eisen voldoen� 

Geen probleem met Multipor� Het 

materiaal:

■■ is onbrandbaar, 

■■ veroorzaakt geen rook of scha-

delijke gassen,

■■ behoort tot de hoogste bouw-

materialenklasse A1 conform 

EN-13501-1,

■■ draagt niet bij aan de uitbreiding 

van brand, 

■■ kan worden gebruikt op plaatsen 

waar andere isolatiemate rialen 

niet zijn toegestaan�

Warmte-isolatie

Multipor is een prima thermisch 

isolerend materiaal� 

De minerale isolatieplaten hebben 

een warmtegeleidingscoëfficiënt 

λUi 0,043 W/mK�

Het oog wil ook wat

Parkeergarages kille, obscure bun-

kers? Niet met Multipor! Het lichte 

uiterlijk van de minerale isolatie-

platen zorgt juist voor een heldere, 

vriendelijke uitstraling�
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Verwerkings- en 
gebruiksvoordelen 

Licht van gewicht

Multipor is massief en steenachtig, 

maar bestaat voor een aanzienlijk 

deel uit cellen met daarin stilstaande 

lucht� Daardoor is het gewicht van de 

minerale isolatieplaten beperkt�

van de platen kost ook ‘boven het 

hoofd werken’ nauwelijks kracht� 

Het is steeds aan te raden een 

veiligheidsbril op te zetten�

Snel en kostenvoordelig

Multipor-isolatieplaten kunnen met 

Multipor-lijmmortel snel op muren 

en plafonds worden gelijmd – ook 

op kleinere of gecompliceerde 

oppervlakken en betonnen draag-

balken, zoals die in parkeerga rages 

vaak voorkomen� Die snelheid zorgt 

voor besparing op montage- en 

daarmee loonkosten�

Glad oppervlak in een handom-

draai

De vlakke Multipor-platen zorgen 

voor een al even glad eind resultaat� 

De Multipor-lijmmortel vangt 

kleine oneffenheden (± 3mm) op de 

ondergrond op� Uitstekende delen, 

bijvoorbeeld bij stootvoegen, hoeven 

alleen te worden gladgeschuurd� 

Esthetisch fraai

Multipor-isolatieplaten  kunnen 

als zichtplaat worden bevestigd of 

worden afgewerkt met een silicaat-

gevelverf met ademend vermogen� 

Zodoende geeft Multipor een par-

keergarage een esthetisch fraaie, 

lichte en vriendelijke uitstraling� 

Gemakkelijk bij te werken

Beschadigingen aan de Multipor-

isolatieplaten zijn heel gemakkelijk 

bij te werken met Multipor-repa-

ratie-mortel� Het is dus niet nodig 

complete platen te vervangen� 

Multipor-reparatiemortel geeft 

dezelfde oppervlaktestructuur�

Geen afvalprobleem

Afval- en reststukken van Multipor 

bevatten geen schadelijke stoffen 

en kunnen volledig worden 

hergebruikt�

Tip

Multipor op maat maken? 

Gebruik een gewone handzaag 

en schuur de zaag kanten glad�

Tip

Beschadiging aan een Multipor 

plaat? Vervang niet de hele plaat, 

maar werk de beschadiging bij 

met Multipor-reparatiemortel�

Handig formaat 

De Multipor-platen meten 60 x 

39 cm, met dikten tussen 50 en 

200 millimeter� Dikkere platen zijn 

beschikbaar op aanvraag�

Gemakkelijk op maat te maken

Multipor op maat maken, of een 

uitsparing voor bijvoorbeeld een lei-

dingdoorvoer aanbrengen, is simpel: 

dat kan met een gewone handzaag�

Gemakkelijk door één persoon te 

verwerken

De Multipor-isolatieplaten kunnen 

zonder boren, pluggen of schroe-

ven worden vastgelijmd� Tot in de 

kleinste hoekjes� Daar is slechts één 

persoon voor nodig� Door het han-

dige formaat en het geringe gewicht 
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Topklasse in alle facetten

De Multipor-isolatieplaat beschikt over een aantal unieke eigenschappen die 

het materiaal bijzonder geschikt maken voor het isoleren van parkeergarages, 

(ondergrondse) passages, kruipkelders en kelders�

Homogeen en steenachtig

Gangbare isolatiematerialen voor 

parkeergarages bestaan vaak uit 

houtwol of minerale vezels� Het 

voordeel van Multipor: het is steen-

achtig en vezelvrij� 

Hoge warmteweerstand

Multipor is enorm thermisch 

isolerend� Het materiaal heeft een 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

van 0,043 W/mK� Toepassing van 

Multipor voorkomt koude- 

bruggen�

Onbrandbaar

Multipor en de speciale 

 Multipor-lijmmortel zijn onbrand-

baar; de platen behoren tot klasse 

A1 en de lijmmortel tot klasse A2 

conform EN 13501-1� De materi-

alen verspreiden bij brand geen 

schadelijke gassen, ook niet als de 

temperatuur extreem hoog oploopt�

Vormvast en drukbestendig

Multipor-isolatieplaten behouden 

hun vorm onder alle omstandighe-

den�

Groot diffusievermogen

De open structuur van Multipor 

zorgt ervoor dat het materiaal kan 

ademen� Dit grote diffusievermo-

gen zorgt voor een goede natuur-

lijke vochtregulatie, waardoor in 

de parkeergarage of kelder een 

aangenaam, niet te vochtig klimaat 

heerst� 

Gehydrofobeerd

Multipor-isolatieplaten zijn uit- en 

inwendig waterafstotend gemaakt� 

Tijdelijke wateroverlast in een (on-

dergrondse) garage of kelder, waar 

de Multipor platen gemonteerd zijn, 

is dus geen probleem�
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Geluidsabsorberend

Draaiende motoren, piepende ban-

den en geluid van in- en uitrijdende 

auto’s zorgen in parkeergarages 

vaak voor geluidsoverlast� Ten 

opzichte van beton, dat bijna het 

totale geluid terugkaatst, absor-

beert Multipor 35 procent van de 

geluidsenergie (αw= 0,35)� De po-

reuze structuur zorgt dus voor een 

effectieve geluidsreductie�

Gemakkelijk te verwerken

De Multipor-platen zijn licht van 

gewicht en zijn met de afmetingen 

van 600x390 millimeter bijzonder 

handig� Met een handzaag zijn de 

platen op maat te maken�

CE

Multipor is CE-gemarkeerd� De 

kenmerken en eigenschappen van 

het materiaal zijn dus vastgelegd 

volgens de Europese normen�

Heldere kleur

Multipor is een witte minerale 

isolatie die men zonder afwerking 

kan laten aan het plafond� De witte 

kleur zorgt voor een helder, fris en 

aangenaam comfortgevoel in onder-

grondse vertrekken�

Natuurlijk en volledig  

te hergebruiken

De minerale Multipor- 

isolatieplaten bestaan uitsluitend 

uit de natuurlijke en ruim voor-

radige grondstoffen kalk, cement, 

zand en water� Het materiaal kan 

volledig worden hergebruikt�

Eigenschappen Multipor

■■  homogeen en steenachtig

■■ hoge warmteweerstand

■■ onbrandbaar

■■  vormvast en drukbestendig

■■ groot diffusievermogen

■■ gehydrofobeerd

■■  geluidsabsorberend 

■■ geen koudebruggen

■■  natuurlijk bouwmateriaal

■■ volledig te hergebruiken
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Parkeergarage isoleren in stappen

Controleer of de ondergrond 

voldoende vlak , zuiver, droog, 

hechtend en draagkrachtig is� 

Teken de rijen met rechte lijnen af� 

Respecteer constructieve voegen in 

de ondergrond�

Aanmaken Multipor lijmmortel� 

Zak van 20 kg Multipor lijm ver-

mengen met 8 liter water� Meng 

in 2 tijden (zie verwerkingsvoor-

schriften)�

Breng de Multipor lijmmortel  

aan en strijk deze met een tand-

spaan (lijmkam in functie van dikte 

Multipor) gelijkmatig over het hele 

oppervlakte uit� 

De opkamrichting van de aange-

brachte lijm is loodrecht op de 

richting van de schuifbeweging� 

Laagdikte van de lijm ca� 8-10mm� 

Zodoende kunnen oneffenheden tot 

3mm op de ondergrond uitgevlakt 

worden�

Breng de plaat op een afstand van 

ongeveer 20 mm in lijn met de vo-

rige plaat� Monteer in plaatverband 

met verspringende voegen� Voeg 

vrijhouden tussen Multipor en aan-

grenzende bouwdelen (bijv� wand)

Druk de plaat verder aan en schuif 

hem tegen de al bevestigde plaat� 

Verwijder uitpuilende lijm� 

Schuur uitstekende delen glad na 

het uitharden van de lijm�

Bevestiging van de Multipor isolatieplaat
Als de draagkracht van de ondergrond slechts gedeeltelijk kan 

beoordeeld worden, of in geval van dynamische belastingen, moeten 

de Multipor platen aanvullend mechanisch bevestigd te worden� 

Ook bij een isolatiedikte > 140 mm (1 of 2 lagen) moet de isolatie 

bijkomend worden bevestigd�

MET eisen naar brandwerendheid :

Betonschroef met drukverdeel-

plaatje�

ZONDER eisen naar brandweren-

heid: Multipor schroefplug
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Afwerking-en bevestigingsmogelijkheden

Afwerking

Het Multipor plafondisolatiesys-

teem wordt in de meeste geval-

len niet afgewerkt� Er zijn echter 

verschillende mogelijkheden om de 

Multipor platen toch af te werken�

OPTIE 1 : Afwerking met een  

dampopen silikaatverf.

OPTIE 2 : Dunne afwerklaag met 

Multipor lijmmortel. 

Laagdikte 2 à 3 mm� Lijmverbruik 

2 tot 2,5 kg/m²� Haarscheuren ter 

hoogte van de stootvoegen zijn in 

geval van een dunne lijmlaag niet 

uit te sluiten�

OPTIE 3: Volwaardige pleisterlaag. 

Voor een volwaardige afwerking 

brengt men in eerste instantie een 

wapeningslaag (Multipor lijmlaag 

met wapeningsnet) aan in een dikte 

van 5mm� Voorzie bevestigingen 

(4 stuks/m²) doorheen de natte 

wapeningslaag en isolatie in de 

dragende ondergrond� Snij hiervoor 

met een cuttermes doorheen het 

wapeningsnet op de positie waar 

de plug moet komen� Deze wape-

ningslaag kan nu afgewerkt worden 

met een dunne afwerklaag (ca� 

3mm) van Multipor lijmmortel of 

Multipor gladde kalkpleister�

Bevestiging van  
lasten
Lichte voorwerpen

Lichte voorwerpen (tot 6 kg) kunnen 

in Multipor isolatieplaten bevestigd 

worden� Er wordt maximum 

1 bevestiging per plaat voorzien�

Zware voorwerpen en dynamische 

lasten

Zware lasten zoals consoles, 

kabelgoten, enz� moeten steeds 

mechanisch doorheen de Multipor 

isolatieplaat tot in de dragende 

ondergrond bevestigd worden�
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Materiaaleigenschappen Multipor 

Optimale brandveiligheid gecombineerd met minimale warmtegeleiding

Volumieke massa ca� 115 kg/m3

Warmtegeleidingscoëfficiënt λUi 0,043 W/(mK)

Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ = 3

Brandreactieklasse
A1 (onbrandbaar) conform EN 

13501-1

Vormvast

Druksterkte gemiddeld 0,30 N/mm2

Treksterkte 0,08 N/mm2

Materiaaleigenschappen

Materiaaleigenschappen Multipor lijmmortel

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 10,dry = 0,18 W/(mK)

Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ ≤ 10

Brandreactieklasse 
brandklasse A2 (onbrandbaar) 

conform EN 13501-1

Druksterkte 1,5-5,0 N/mm2 (CSII)

Plaatformaten1)

Lengte x breedte 600 x 390 mm2)

Dikte2) gewicht 
per plaat 

m²  
per palet

50 mm 1,35 kg 33,70

60 mm 1,61 kg 28,08

80 mm 2,15 kg 21,06

100 mm 2,69 kg 16,85

120 mm 3,23 kg 14,04

140 mm 3,77 kg 11,23

160 mm 4,30 kg 9,83

180 mm 4,84 kg 8,42

200 mm 5,38 kg 8,42

1) Afwijkende formaten op aanvraag�
2) Maattolerantie ± 2 mm�

Warmteweerstand

Dikte (mm) R (m2K)/W 

50 mm 1,15

60 mm 1,35

80 mm 1,85

100 mm 2,30

120 mm 2,75

140 mm 3,25

160 mm 3,70

180 mm 4,15

200 mm 4,65

Multipor wig voor retour isolatie

Afmetingen 500 x 390 mm

Dikte afgaand van 60 tot 20 mm
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Gereedschappen

■■ kunstof speciekuip, emmer en 

water voor aanmaken lijmmortel

■■ boormachine met roerstang of 

mixer voor mengen lijmmortel; 

■■ handzaag (fijngetand) voor het 

op maat zagen van platen

■■ tandspaan 

■■ tanden 12mm bij Multipor 

dikte tot en met 140 mm 

■■ tanden 15mm bij Multipor 

dikte vanaf 160 mm (tot 200 

mm éénlagig) 

■■ schuurbord

■■ stucadoorsgereedschap (spaan 

en spons) voor het aanbrengen 

en afwerken van de wape-

ningslaag en eindafwerkingslaag

■■ …�

Multipor lijmmortel

Eigenschappen 

■■  licht van kleur

■■ gemakkelijk te verwerken

■■ groot hechtvermogen

■■ efficiënt verbruik

■■ onbrandbaar

■■ waterafstotend

■■ diffusie-open

■■ vorstbestendig

Verwerkingsvoorschriften 

■■ 20 kilo lijmmortel (inhoud één 

zak) met 8 liter wáter mengen 

tot 30 liter lijm

■■ lijm mixen in 2 tijden met een 

tussentijd van 5 minuten

■■ verwerkingstijd ongeveer 1,5 uur

■■ verwerkingstemperatuur ≥ 5°C 

■■ verbruik bij verlijming op 

ondergrond:

■■ ca 3,5kg/m² bij Multipor dikte 

tot en met 140 mm

■■ ca  4,5 kg/m² bij Multipor 

dikte vanaf 160 mm

■■ verbruik voor Multipor wape-

ningslaag: ca 3,5 kg/m²

■■ verbruik voor Multipor eindaf-

werkingslaag: ca 2,5 kg/m²

■■ droogtijd lijm bedraagt 1mm/dag

■■ opslag mortel droog op pallet,  

12 maanden

Voor de verwerking van Multipor minerale isolatieplaten zijn – naast de platen – 

een aantal andere producten en gereedschappen nodig� Een overzicht�

Multipor lijmmortel en toebehoren
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MULTIPOR - PLAFONDISOLATIE

Toebehoren

4  Multipor reparatie- en vulmortel 

 voor herstellen van 

 beschadigingen
5  Multipor gladde kalkpleister
6  Multipor wapeningsgaas
7  Multipor wig

8  Schuurplank
9  Multipor schroefplug (geen  

 brandeis)
10 Montagetool schroefplug
11 Betonschroef met  

 drukverdeelplaatje (brandeis)

1  Multipor lijmkam (plakspaan  

 RVS getand)
2  Multipor rasp met open   

 structuur
3  Multipor lijmmortel voor 

  verlijming, wapeningslaag en  

 afwerkingslaag
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Details

Bekleding onderzijde met Multipor, montageschema
Belangrijk : vermijdt lijmmortel op uitstekende plaatdelen

Bekleding onderzijde met Multipor, verspringing vloer-
plaat, stopprofiel

Bekleding onderzijde met Multipor, verspringing vloerplaat, 
rechte hoek

Bekleding onderzijde met Multipor, elastische voeg 

Bekleding onderzijde met Multipor, 
verspringing vloerplaat, afgeschuinde hoek 

Plaatsing in verband, zonder verankering

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_04

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding onderzijde met Multipor, verspringing in betonnen vloerplaat,
              stopprofiel

SCHAAL:

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_05

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding onderzijde met Multipor, elastische voeg

SCHAAL:

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_03

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding onderzijde met Multipor, verspringing in betonnen vloerplaat,
              afgeschuinde hoek

SCHAAL:

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_02

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding onderzijde met Multipor, verspringing in betonnen vloerpaat,
              rechte hoek

SCHAAL:

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_01

DATUM: 1/6/2016

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding onderzijde met Multipor, montageschema

SCHAAL:

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_06

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Plaatsing in verband, zonder verankering

SCHAAL:

1

4

2

5 6

3

6

1  2  3  Montage volgorde
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Plaatsing in verband, met verankering

Bekleding verticale wand met Multipor, rechte hoek, stop-
profiel

Bekleding verticale wand met Multipor, rechte hoek

Bekleding verticale wand met Multipor, Multipor wig

Bekleding verticale wand met Multipor, rechte hoek, 
verankering

Bevestiging doorheen Multipor

007 Gewapende betonplaat

011 Metalen profiel (stopprofiel)

044 Voeg (geen Multipor lijmmortel)

130 Elastische voeg

168 Bestaand metselwerk

173 Multipor lijmmortel 

178  Verankering

179 Draadstang

180 Kraag met verdeelplaat diam 30mm

251 Multipor plafondisolatie 

254 Multipor wig

323 Bevestiging Multipor

* Platen aansluiten zonder druk (geen lijm)� Open voeg afwerken  

 met elastische kit�

** Verankering

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_10

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding verticale wand met Multipor, rechte hoek, stopprofiel

SCHAAL:

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_11

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding verticale wand met Multipor, Multipor wig

SCHAAL:
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TEK. NR.: DI_09

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding verticale wand met Multipor, rechte hoek, verankering

SCHAAL:

Xella BE nv/sa - Kruibeeksesteenweg 24  B-2070  Burcht              Tel. +32 (0)3 250 47 00 - Fax +32 (0)3 250 47 06 - www.xella.be

TEK. NR.: DI_08

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bekleding verticale wand met Multipor, rechte hoek

SCHAAL:
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TEK. NR.: DI_07

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Plaatsing in verband, met verankering

SCHAAL:
R:\Public\stagiair\logo\multipor-300dpi-CMYK_klein.jpg
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TEK. NR.: DI_12

DATUM: 1/4/2015

REV. :

DETAIL: PLAFONDISOLATIE MET MULTIPOR
              Bevestiging doorheen Multipor

SCHAAL:
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