
FIRESTONE RESISTA PIR-ISOLATIE
Plat dak



DE KRACHT VAN PIR-ISOLATIE
Isoleren is de meest praktische en meest kost-efficiënte 

manier om gebouwen energiezuiniger te maken. Door 

gebouwen in de zomer koeler en in de winter warmer te 

houden, wordt aanzienlijk bespaard op energiekosten. 

Goede thermische isolatie is één van de kernvereisten voor 

het zogenoemd passief bouwen. Dit bouwconcept heeft als 

doel de algehele ecologische voetafdruk van een gebouw 

te reduceren.

Van alle isolatieproducten op de markt zijn harde 

polyisocyanuraat (PIR)-platen het meest efficiënt wat betreft 

thermische prestaties per millimeter. Dit betekent dat dunne 

en lichte PIR-platen even goed isoleren als andere dikkere 

en zwaardere isolatieproducten.

*Bron: PU Europe

MINDER IS MEER

TYPISCHE OPBOUW OP HOUTEN ONDERGROND

POLYISOCYANURAAT (PIR)

GEËXPANDEERD  
POLYSTYREEN (EPS)

GEËXTRUDEERD  
POLYSTYREEN (XPS)

MINERALE WOL (MW)

DIKTE ISOLATIEMATERIAAL  
BIJ GELIJKE THERMISCHE  
ISOLATIEWAARDE*

PIR ANDERE  
ISOLATIE 

MATERIALEN

GEWICHT ISOLATIEMATERIAAL BIJ 
GELIJKE THERMISCHE ISOLATIE-
WAARDE*



PLAT DAK ISOLATIE 
IN EENVOUD
Firestone RESISTA is een hoogwaardige PIR-isolatieplaat die aan beide zijden is 
gelamineerd met een gasdichte, meerlaagse aluminium-kraft cachering (AK) of een 
minerale glasvliescachering (MG). De platen zijn verkrijgbaar in een vlakke uitvoering of 
met afschot.

RESISTA-isolatieplaten kunnen worden geïnstalleerd op daken van hout, beton en metaal, 
zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten, ongeacht de helling van het dak. 

Ze zijn compatibel met een uitgebreid spectrum aan dakmembranen en lijmsoorten 
en zijn geschikt voor gebruik op mechanisch bevestigde, gekleefde en geballaste 
dakafdichtingssystemen. Meer informatie vindt u in de Installatierichtlijnen en de 
Technische Fiche.

SUPERIEURE THERMISCHE WEERSTAND 
dezelfde thermische prestaties als dikkere (en zwaardere) 

isolatiematerialen.

WINDWEERSTANDSPRESTATIES 
schuim en cachering zijn ontwikkeld voor een optimale 

hechting bij een verlijmde toepassing.  

HOGE DRUKSTERKTE 
goede beloopbaarheid, uitstekende keuze voor 

daktoepassingen waar bepaalde belastingen (statisch of 

dynamisch) worden verwacht.

GOEDE BRANDREACTIE 
platen smeulen, smelten of druipen niet en bevorderen 

de verspreiding van brand niet.

LICHT IN GEWICHT 
gemakkelijk te vervoeren, hijsen en installeren. Helpt 

het totale gewicht van het dak en de installatietijd te 

beperken.

VEILIGE EN GEMAKKELIJKE VERWERKING 
de platen hebben geen scherpe randen en kunnen, 

dankzij de rasteropdruk, gemakkelijk worden verzaagd 

tot verschillende maten.

DUURZAAM 
bij correcte installatie gaat het materiaal even lang mee 

als het gebouw.   

MILIEUVRIENDELIJK 
de schuimtechnologie maakt gebruik van een (H)CFK-vrij 

schuimmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen 

(GWP) en een ozonafbrekend vermogen (ODP) van 0.

TYPISCHE OPBOUW OP HOUTEN ONDERGROND TYPISCHE OPBOUW OP STAALDAK TYPISCHE OPBOUW OP BETON



600 mm X 1200 mm
(585 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 1200 mm
(1185 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 2400 mm
(1185 mm X 2385 mm) (*)

DIKTE  
(mm)

PLATEN  
PER BUNDEL 

m2  

PER BUNDEL
PLATEN  

PER BUNDEL
m2  

PER BUNDEL
PLATEN  

PER BUNDEL
m2  

PER BUNDEL

30 16 11,52 16 23,04 40 115,20

40 12 8,64 12 17,28 30 86,40

50 10 7,20 10 14,40 24 69,12

60 8 5,76 8 11,52 20 57,60

80 6 4,32 6 8,64 15 43,20

100 5 3,60 5 7,20 12 34,56

120 4 2,88 4 5,76 10 28,80

140 3 2,16 3 4,32 8 23,04

160 3 2,16 3 4,32 7 20,16

180 2 1,44 2 2,88 6 17,28

200 2 1,44 2 2,88 6 17,28

220 2 1,44 2 2,88 5 14,40

240 2 1,44 2 2,88 5 14,40

WARMTEGELEIDINGSCOËFFICIËNT (λD) 0,023 W/m.K

DRUKSTERKTE 150 kPa

DICHTHEID 30-32 kg/m³

TREKSTERKTE TR80

BRANDREACTIE Euroklasse E

 Vraag bij uw plaatselijke leverancier naar de beschikbaarheid.

RESISTA AK-RF
Firestone RESISTA AK-RF bestaat uit een kern van PIR-schuim met een gesloten celstructuur, aan beide zijden 
gelamineerd met een gasdicht meerlaags aluminium-complex. Het is geschikt voor gebruik met volledig 
verkleefde, geballaste en mechanisch bevestigde éénlaags dakafdichtingssystemen (geen vlam). 

De facer van RESISTA AK-RF-platen heeft een gridraster, wat verzagen vergemakkelijkt en de installatie snel en 
eenvoudig laat verlopen. Platen zijn verkrijgbaar met rechte kanten of sponning (*).

PRODUCTAANBOD

SPONNING

RECHTE KANT



AFSCHOTPLATEN         
Een goede afvoer van water is van essentieel belang voor platte daken. 
De afgewerkte ondergrond moet ontworpen zijn met voldoende 
helling, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, om 
plasvorming bij afvoeren en dakdetails te voorkomen. Het gebruik 
van isolatieplaten met afschot kan een oplossing zijn wanneer de 
dakstructuur onvoldoende helling biedt.

Firestone RESISTA-platen met afschot zorgen voor een helling van 
2% en zijn verkrijgbaar met zowel AK- als MG-facers.

DIKTE  
(mm)

PLATEN 
PER BUNDEL

m2

PER BUNDEL

30–55 10 14,40

55–80 6 8,64

80–105 4 5,76

105–130 4 5,76

130–155 4 5,76

600 mm X 1200 mm
(585 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 1200 mm
(1185 mm X 1185 mm) (*)

1200 mm X 2400 mm
(1185 mm X 2385 mm) (*)

DIKTE  
(mm)

PLATEN  
PER BUNDEL 

m2  

PER BUNDEL
PLATEN  

PER BUNDEL
m2  

PER BUNDEL
PLATEN  

PER BUNDEL
m2  

PER BUNDEL

30 16 11,52 16 23,04 40 115,20

40 12 8,64 12 17,28 30 86,40

50 10 7,20 10 14,40 24 69,12

60 8 5,76 8 11,52 20 57,60

80 6 4,32 6 8,64 15 43,20

100 5 3,60 5 7,20 12 34,56

120 4 2,88 4 5,76 10 28,80

140 3 2,16 3 4,32 8 23,04

160 3 2,16 3 4,32 7 20,16

180 2 1,44 2 2,88 6 17,28

200 2 1,44 2 2,88 6 17,28

220 2 1,44 2 2,88 5 14,40

240 2 1,44 2 2,88 5 14,40

WARMTEGELEIDINGSCOËFFICIËNT  (λD) 0,025-0,027 W/m.K

DRUKSTERKTE 150 kPa

DICHTHEID 30-32 kg/m³

TREKSTERKTE TR80

BRANDREACTIE Euroklasse E

 Vraag bij uw plaatselijke leverancier naar de beschikbaarheid.

RESISTA MG-RF
Firestone RESISTA MG-RF bestaat uit een kern van PIR-schuim met gesloten celstructuur, aan beide zijden 
gelamineerd met een mineraal glasvliescachering. Het is geschikt voor gebruik met gelijmde, geballaste en 
mechanisch bevestigde dakafdichtingssystemen.

RESISTA MG-RF isolatieplaten zijn verkrijgbaar met rechte kanten of sponning (*).

SPONNING

RECHTE KANT



INSTALLATIE

Firestone RESISTA-isolatieplaten moeten worden geïnstalleerd met goedgekeurde bevestigingsmiddelen  
en plaatjes of met lijm. Gedetailleerde informatie over de installatie vindt u in de Installatierichtlijnen en de 
Technische Fiche.

De ondergrond moet droog, proper, glad, effen en voldoende sterk zijn voor het bevestigen van de 
dakopbouw. Aanvaardbare type ondergronden zijn: ter plaatse gestort beton, voorgefabriceerde 
betonelementen met of zonder druklaag, lichte betonplaten, ondergronden van profielstaal, sandwichplaten 
en houten ondergronden (massief hout, multiplex, OSB). Op een stalen ondergrond moet de dikte van 
de platen minimaal 1/3 van de overspanning bedragen. Platen dikker dan 50 mm kunnen tot 110 mm 
overhangen. 

De platen moeten tijdens opslag en totdat het dakmembraan wordt aangebracht worden beschermd tegen 
vocht.

MECHANISCH BEVESTIGDE ÉÉNLAAGSE SYSTEMEN

Firestone RESISTA-platen kunnen worden bevestigd met schroeven en geschikte bevestigingsplaatjes. De platen 
moeten altijd onafhankelijk van het dakafdichtingsmembraan worden bevestigd. Hieronder vindt u informatie 
over het minimale aantal bevestigers en plaatjes per plaat:

In gebieden met hoge winddruk en/of in de randzone van het dak kunnen meer bevestigers vereist zijn. Raadpleeg 
hiervoor de lokale richtlijnen m.b.t. windbelasting en/of neem contact op met de technische afdeling van Firestone.

VOLLEDIG VERKLEEFDE ÉÉNLAAGSE SYSTEMEN

Het aantal bevestigers per plaat moet in overeenstemming met de plaatselijke bouwvoorschriften worden 
bepaald op grond van een windweerstandsberekening. RESISTA AK-platen moeten worden geïnstalleerd met 
de van het merk voorziene cachering omhoog en RESISTA MG-platen met de bedrukte zijde omlaag om een 
optimale windweerstand te verkrijgen. 

GEBALLASTE ÉÉNLAAGSE SYSTEMEN

Firestone RESISTA-platen kunnen los worden gelegd, mits ze onmiddellijk worden afgedekt met een 
dakafdichtingsmembraan en een geschikte ballast (grind of betontegels). Als de dakopbouw niet onmiddellijk 
wordt bedekt met ballast, moet het systeem van een tijdelijke bevestiging worden voorzien.   
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Minimaal  
2 goedgekeurde 
bevestigers en 

plaatjes per plaat.

Minimaal  
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bevestigers en  

plaatjes per plaat.

Minimaal  
6 goedgekeurde  
bevestigers en  

plaatjes per plaat.



AFSCHOTPLATEN

RESISTA-isolatieplaten met afschot worden geleverd met een legplan en zijn genummerd. Ze kunnen worden 

geïnstalleerd in een één- of meerlaags systeem.

Typisch afschot plan
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Er zijn allerlei verschillende afschotontwerpen voor de isolatie mogelijk, zelfs bij een eenvoudig dak.  
De parameters van het project bepalen welk ontwerp het best is. Firestone levert het afschotdakontwerp op basis 
van de verstrekte informatie en met toepassing van één van volgende types afwatering:

• Afwatering met helling naar 4 kanten: regenwater wordt rechtstreeks naar de regenpijpen/goten 
geleid. Dit ontwerp geniet de voorkeur, want hierdoor wordt plasvorming op het dak voorkomen.  
Het is raadzaam om rondom de regenpijp een platte plaat (gootplaat) te installeren.

• Afwatering naar het dal: regenwater wordt niet rechtstreeks naar een afvoerpunt geleid, maar 
naar een gootzone. Dit ontwerp kan worden toegepast als dakwaterafvoer met 4 hellingen een te 
ingewikkeld ontwerp oplevert. Tussen de afvoeropeningen kunnen bijkomende afwateringgeleiders 
worden gebruikt.

Bij opstanden, dakranden, ramen, deuren en doorvoeren, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 
Het kan ook nodig zijn om bevestigers met verschillende lengten te gebruiken als isolatieplaten of het 
dakafdichtingsmembraan mechanisch moeten worden bevestigd. 

Gedetailleerde richtlijnen voor de installatie van isolatiemateriaal vindt u op www.firestone-insulation.com

Afwatering zonder gootplaat Afwatering met gootplaat

AfwateringgeleidersAfwatering naar het dal



MAAK HET VERSCHIL MET FIRESTONE
ÉÉN BRON. VELE MOGELIJKHEDEN.

Uitstekende service, geavanceerde systemen, uitgebreide lijsten met goedkeuringen 
en classificaties,expertise... Dit zijn slechts enkele redenen waarom architecten, 

bestekschrijvers, aannemers en gebouweigenaren sinds 1980 vertrouwen  
op Firestone Building Products. 

Firestone biedt consistent de twee essentiële eigenschappen waar elke eindklant om vraagt: 
uitmuntende duurzaamheid en lage levenscycluskosten. 

MILIEUBEWUST
De milieumissie van Firestone Building Products is simpel: helpen zorgen  

voor een gezond milieu voor de huidige en toekomstige generaties. 

Wij streven voortdurend naar het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten  
en processen die de weg banen naar een betere toekomst.

Deze brochure is uitsluitend bedoeld om de producten en specificaties van Firestone weer te geven. Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het gewicht en de afmetingen van alle 

producten en specificaties worden bij benadering weergegeven. Voor gedetailleerde productinformatie raadpleegt u de technische gegevens op www.firestonebpe.com. Firestone is verantwoordelijk 

voor de levering van kwaliteitsproducten die overeenstemmen met de door Firestone gepubliceerde productgegevens. Gezien noch Firestone noch zijn vertegenwoordigers specialisten in architectuur 

zijn, kan Firestone geen advies verlenen over en wijst het uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af m.b.t. de stabiliteit van constructies waarop de producten worden gebruikt. Bij vragen over de stabiliteit van 

een constructie of het draagvermogen voor de geplande werkzaamheden dient de eigenaar, voor de aanvang van de werken, het advies in te winnen van competente bouwkundige ingenieurs. Firestone 

is niet aansprakelijk voor constructiefouten of gevolgschade, en de vertegenwoordigers van Firestone zijn niet bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.

www.firestone-insulation.com
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