




IN LEIDING 

Firestone Building Products biedt met de RESISTA isolatieplaten en de ISOGARD™ HD afdekplaten een 

uitgebreid gamma van producten v。。r toepassingen in platte daken (daken waarvan de helling kleiner dan 

20° is) 

De voorliggende handleiding is geschreven voor de professionele plaatser en geeft informatie over de wijze 

waarop de RESISTA en ISOGARD™ HD platen moeten 。pgeslagen, behandeld en geplaatst worden. 

Thermische isolatie heeft meer dan een functie in de dakopbouw. Op de eerste plaats wordt het gebruikt om 

het thermisch comfort van het gebouw te verzekeren. In combinatie met een correct gekozen en geplaatst 

dampscherm dient het ook om de productie van inwendige condensatie te beperken. 1飞吉n sl。忧e kan het

bijdragen tot de brandbester叫igheid van het dak en dient het te zorgen v。。r een stevige, vlakke en stabiele 

。ndergr，。nd voor de dakafdichting.

Omdat er een grate wisselwerking bestaat tussen enerzijds de isolatie en anderzijds de andere dakelementen 

zijn een juiste dakopbouw en een correcte plaatsing van groot belang voor de prestatie van het dak. 

De informatie in dit document is 。pgesteld als een algemene richtlijn vo。r de professionele plaatser en 

moet hem helpen om het juiste product en de meest aangewezen plaatsingsmethode te kiezen. Het 

geeft aan op welke punten de plaatser bij de keuze, behandeling en verwerking van de RESISTA en 

ISOGARD™ HD producten moet letten en vormt z。doer、de de basis v。or een duurzame dakopbouw en een 

correcte uitvoering. 

。it sluit niet uit dat de plaatser uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de gemaakte keuzes. Hij dient steeds 

na te gaan of de geplande dakopbouw technisch uitv。erbaar is en of deze beantw。ordt aan de plaatselijke 

bouwvoorschriften en aan de eisen die gesteld worden v。。r wind- en brandbestendigheid. Firestone beveelt

daarom aan om naast de informatie in deze handleiding ook steeds rekening te houden met de testresultaten 

van windproeven en de technische goedkeuring van de desbetreffende dakafdichting. 

lndien u ten slotte na het raadplegen van deze ve附erkingsrich创ijnen bijk。mend advies nodig heeft, raden 

we aan om rechtstreeks c。ntact te nemen met de technische afdeling van Firestone 。f met een technieker 

die Firestone 。仔icieel vertegenwo。rdigt. 。it kan nuttig zijn bij rarningen, thermische berekeningen, het 

uitwerken van een legplan voor afschotisolatie of bij toepassingen of situaties waar de omstandigheden 

duidelijk verschillen van de informatie in deze handleiding. 
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