
Na-isolatie op bestaand dakbeschot voor een
comfortabel woonklimaat
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Reno Exterieur, het dampopen reno-
vatie-element voor na-isolatie op het 
bestaande dakbeschot is de nieuwste 
innovatie van Isovlas. (We spreken hier 
over na-isoleren zonder de woning te 
moeten ontruimen.)

Isovlas Reno Exterieur is optimaal vocht-

regulerend, uniek verwerkingsvriendelijk, 

zeer efficiënt energiebesparend, sterk 

geluidwerend en verrassend betaalbaar!

-   Standaard voor dragend dakbeschot, 

met of zonder tengels 

-   Geen condensatie in het dakbeschot, 

zelfs niet als aan de binnenkant al is 

nageïsoleerd: Reno Exterieur is vocht-

regulerend

-   Ook voor rieten dakbedekking    

 (Reno Exterieur Riet)

-  Licht van gewicht, lengte tot 6500 mm

-   Zeer hoge geluidsverbetering t.o.v. 

  bestaand dakbeschot, van minimaal 

6-10 dB(A)

-   Met 20 mm tengel. Hierdoor 

 is verstellen eenvoudig en is goede  

  ventilatie onder de pannen gegaran-

deerd. (Garantie pannenleverancier in 

 de meeste gevallen vanaf 20 mm tengel!)

Voordeel bij seriematige 
renovatie van bestaande 
woningen
Ook voor de na-isolatie van bestaande 

woningen heeft Isovlas een praktische, 

snelle en voordelige oplossing. 

Door een slimme combinatie van 

panlatten, scharnieren en overstekken 

is een steiger niet nodig.
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PRINCIPE DOORSNEDE RENO EXTERIEUR

bestaand dakbeschot

1 : waterkerende dampopen folie
2 : houten rib 20 mm breed
3 : ISOVLAS isolatie
4 : waterkerende dampopen folie
5 : tengel 20 x 20 mm

nok en/of gootafschuining volgens opgave

Producten Na-isolatie buiten
Dé na-isolatie voor buiten

Isovlas 
Reno Exterieur 

-   Op maat te bestellen (een- of   

tweezijdig gratis afgeschuind)

-  Eenvoudig en snel te monteren

-   Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

-  Met gootplank en randhout voor  

het makkelijk uittimmeren van 

 boeiboorden en goten

-  Door de stijfheid van de elementen 

 hoeft het dak niet uitgevlakt te worden

- Geen zaagwerk op de bouw door   

 flexibele indeling




