Ecolor en isolatie
onder de gording
Isolatieconcept met Ecolor golfplaten

Ecolor golfplaten en isolatie, de perfecte combinatie voor dakbedekking
van Eternit voor de agrarische bouw.

De Ecolor golfplaat is een product van Eternit. En dat is voor gebruikers
goed om te weten, want de naam Eternit staat al 100 jaar voor kwaliteit,
zekerheid en betrouwbaarheid. Onze adviseurs ondersteunen u met
praktische adviezen en informeren u graag over de eigenschappen en
vele mogelijkheden van onze Ecolor golfplaten.
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Belangrijke eigenschappen van de
Ecolor zijn:
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1. H-profiel
2. Isolatie
3. Gording
4. Ophangbeugel

- Roestvrij
- Brandklasse A2-s1, d0
- Geluidsarm
- Duurzaam - al 75 jaar bewezen kwaliteit in het agrarische klimaat
- Optimaal vochtregulerend en ventilerend
Eternit golfplaten zijn gemaakt van
vezelcement, een groot voordeel
ten opzichte van bijvoorbeeld stalen
sandwich panelen die zeker als er
sprake is van beschadiging of perforatie
kunnen gaan roesten. Ook zijn de verschillende combinatie toepassingen
van golfplaten en aparte isolatie een
belangrijk voordeel.

Ecolor & isolatie onder de gording
Dit concept is een combinatie van
Ecolor golfplaten en isolatiemateriaal.
De golfplaten worden hierbij boven op
de gording gemonteerd (zoals normaal)
en de isolatie panelen worden aan de
onderkant van de gording gemonteerd.
Dit systeem wordt veelal gebruikt bij
varkens-, pluimvee, kalver- en geitenstallen maar ook bij aardappel en
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bewaarloodsen waar optimale conditionering en luchtstroom van groot
belang zijn. Doordat de isolatie aan de
onderkant van de gordingen zit is er
een optimale luchtstroom naar de nok,
waarbij de lucht niet tegen een gording
aan botst en naar beneden valt.
De dikte en de uitvoering, respectievelijk afwerking, van het toe te passen
isolatiemateriaal zal afhankelijk zijn
van de toepassing en de gevraagde
eisen met betrekking tot afwerking,
afdichting, hygiëne, reflectie, luchtgeleiding en isolerend vermogen.

Meer informatie?
Neem contact op met Eternit of kijk
op www.eternit.nl

