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Product 
ISO-TOP WINFRAMER TYPE 1 bestaat uit een systeem van 
thermische en akoestische isolatie in de vorm van een 
voorgevormd L-profiel uit Purenit® en een isolerende kern. 
Deze extra isolerende kern is verbonden op het hoekprofiel 
met een inklapbaar mechanisme.  
Het voordeel hiervan is een eenvoudige montage en een 
perfect isolerende afwerking. 
 
Toepassingsvoorbeelden 

 ter ondersteuning van schrijnwerk in overloop 
 als isolatie 
 als steunmateriaal (ondersteuning) 

 
ISO-TOP WINFRAMER TYPE 1 is beschikbaar in een 
standaardlengte van 1.200 mm en kan worden aangepast 
op de lengte volgens de behoeften van de werf. 
Buiten de vereiste mechanische bevestiging van de ISO-TOP 
WINFRAMER met aangepaste 
schroeven (niet in ons gamma), 
verbetert de dichtings- en 
verlijmingskit ISO-TOP FLEXKLEBER WF 
de hechting op minerale oppervlakken.  
 
Afmetingen: 

• 80 x 80 mm 
• 90 x 80 mm  
• 140 x 90 mm  
• 160 x 110 mm  
• 180 x 110 mm 
• 200 x 110 mm  

 
De deuren en ramen worden direct gemonteerd op of in 
het isolerend systeem. De schroeven worden vervolgens 
bedekt door de thermische isolatie. De kern van deze 
geïntegreerde isolatie zorgt voor een optimalisatie van de 
Ψ-waarde in combinatie met het L-profiel. 
 
Eigenschappen 

 grote draagkracht : >200 kg per lopende meter 
 veelzijdige afwerkingen mogelijk met dichtings-

producten tegen lucht, water, regen, … 
 goede weerstand tegen samendruk 
 uitzonderlijke thermische isolatie 
 eenvoudig te verlijmen met de dichtings- en 

verlijmingskit  ISO-TOP FLEXKLEBER WF 
 goede weerstand tegen chemische producten 
 eenvoudig te snijden, frezen, doorboren, verlijmen  
 biologisch en eco-biologisch  
 vormstabiel 
 rotbestendig 
 recycleerbaar 
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Technische eigenschappen 
Karakteristiek L-profiel Waarde + eenheid 

Basis isolatiesysteem 
Kleur beige 
Brandclassificatie (DIN 4102) B1 
Goedkeuring Z-23.11-1819 
Thermische geleidbaarheid 
(DIN EN 12667) λ=0,096 W/(m·K)  

gemiddelde U-waarde  
Type 80/80 
Type 140/90 
Type 200/110 

 
0,51 W/(m²·K) 
0,27 W/(m²·K) 
0,20 W/(m²·K) 

Akoestische demping 

tot 50dBA 
(volgens de classificering van de 
elementen in de bouw en 
schrijnwerkerij) 

Temperatuurbestendigheid van -50°C tot +100°C 
Verouderingsweerstand rotbestendig 

Vochtweerstand 

hoge weerstand tegen 
vocht en behandeld met 
antischimmel en anti-
termiet 

Dimensionele stabiliteit hoge vormstabiliteit 
Draagkracht 200 kg/m  
Maximum opslagtijd 24 maanden 
Karakteristiek  
isolerende kern Waarde + eenheid 

Basis PU 
Brandclassificatie (DIN 4102) B1 
Thermische geleidbaarheid 
(DIN EN 12667) λ=0,034 W/(m.K) 

Classificatie 

gemeenschappelijke 
bouwmaterialen, met 
uitzondering van 
oplosmiddelen 

Temperatuurweerstand  
(DIN EN 53423) van -50°C tot +100°C 
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ISO-TOP WINFRAMER TYPE 1 
 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en 
correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden 
waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee 
dit gebeurt. 
Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant 
zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig 
en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. 
het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om 
inbreuk te maken op welk patent dan ook. 
De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet 
aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het 
moment van verzending. 
Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische gegevens van de leverancier: 12-2014. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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