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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 
 
THERMO BREAK Type 100 is een hoogwaardige thermische isolator dat gebruikt kan worden tussen binnen-en 
buitenelementen, zowel horizontaal als verticaal, om het warmteverlies ter hoogte van de bouwknoop te 
verminderen. Dit thermische onderbrekingselement heeft een hoge ontwerpbelasting.  
 
 

Toepassingsgebied 
 
De vier primaire verbindingen waar THERMO BREAK gebruikt wordt, zijn: 

- Staal-staal 
- Staal-beton/metselwerk 
- Staal-hout 
- Beton-beton 

 
THERMO BREAK wordt gebruikt in nieuwbouw- en renovatieprojecten in onderstaande gebouwelementen:  

- Balkons en balustrades  
- Zonwering 
- Buitentrappen 
- Gevelsystemen 
- Interne/externe primaire structuurverbindingen 
- Mansafe systemen 
- Substructuren en kelders 
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Eigenschappen 
 
Het materiaal combineert de eigenschappen van een hoge belastingsweerstand met een excellente thermische 
isolatie. Het composietmateriaal is weerbestendig. Zelfs in een chemisch agressieve omgeving heeft het 
materiaal een uitstekende duurzaamheid. De THERMO BREAK platen worden in het algemeen gebruikt op 
locaties waar geen brandweerstand nodig is.  
  

Eigenschappen 
Karakteristieke druksterkte, fck  89 N/mm² 
Max. ontwerpbelasting, fcd 70 N/mm² 
Elasticiteitsmodulus  2586 N/mm² 
Dichtheid 1137 kg/m³ 
Waterabsorptie 0.48% 
Warmtegeleidingscoëfficiënt, λ 0.292 W/mK 
Kleur Zwart (kan variëren)  

 

                                                       
Staal Constructie Instituut (SCI) – Kwaliteitskeurmerk                           Kwaliteitsgarantie – ISO 9001:2008  

 
 

Dimensies 
 
 

Afmetingen 
Dikte 5, 10, 15, 20 & 25 mm* 
Max. lengte 250 cm 
Max. breedte 125 cm 

*Op plaatsen waar een grotere dikte dan 25 mm vereist is, kunnen meerdere plaatjes worden aangebracht. 
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