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Zaag de witte toplaag (ca. Ral 9010) met een cirkelzaag of een 
decoupeerzaag welke niet te diep staat.

Levering
Op alle leveringen zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Isovlas van toepassing. U dient na levering de goederen te 
controleren op kwaliteit en volledigheid. Opmerkingen dient u op de door u te tekenen afleverbon te vermelden.

Opslag
Isovlas Reno Interieur dienen droog en goed geventileerd te worden opgeslagen.

Inmeten
Voor het bepalen van de benodigde maat meten wij tussen de gordingen minus 10mm aan.

Hoekprofielen monteren

 

Zagen 
Zaag de witte toplaag (ca. RAL 9010) met een cirkelzaag of een decoupeerzaag welke niet te diep staat (zo min mogelijk in de 
vlas zagen). 

Teken de hoekprofielen af op de gordingen (dikte Reno Interieur + 
10mm)

Hoekprofielen vast schroeven of nieten, h.o.h. 300mm

optie

Het vlas is makkelijk op maat te snijden met Festool Accu-isolatiezaag 
ISC 240 Li EB met zaagbladset SG-240/W-ISC. 
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Reno Interieur plaatsen 
De flexibele onderplaat is gemakkelijk tussen de gordingen te klemmen

 
Laatste T-profiel aanbrengen 

Vullen van de nok
Het schuine stuk in de nok kan opgevuld worden met losse Isovlas. Ook kan gekozen worden om de overmaat van de Reno 
Interieur platen daarvoor te gebruiken. Zaag dan enkel de toplaag op de juiste maat, en gebruik de overmaat om tot in de punt 
te isoleren.

Nok volledig vullen met Isovlas
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Doorvoeren
Bij doorvoeren kan de toplaag worden verwijderd. Afhankelijk van de doorsnede van de doorvoer kan de vlas 
blijven zitten (kruislings insnijden en wegdrukken). Belangrijk is ook hier de vlas met overmaat rondom de doorvoer te laten. 
Aan de zichtzijde kunnen de doorvoeren worden voorzien van een manchet voor een fraaie aansluiting op de Isovlas Reno 
Interieur.

Veiligheid
Algemeen moeten bij opslag, plaatsing en bevestiging van de elementen alle nodige en gebruikelijke maatregelen
worden getroffen om de veiligheid van de aanwezige personen te garanderen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar 
het Arbo informatieblad ‘Veilig Werken op Daken’.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie raadpleeg onze internetsite www.isovlas.nl of bekijken onze video.

LET OP! DROOG OPSLAAN! DROOG VERWERKEN! DROOG HOUDEN NA MONTAGE!

groen 
bouwen is 

paars
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bouwen is 

paars

Gezond bouwen 
zit in onze vezels

Moergestelseweg 30a

5062 JW Oisterwijk

Postbus 348

5060 AH Oisterwijk

T +31(0)13 521 08 58

F +31(0)13 521 08 62

info@isovlas.nl

www.isovlas.nl


