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Productbeschrijving 
 
THERMO BREAK RF is een hoogwaardige thermische isolator die 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. THERMO BREAK RF is 
ook ontworpen om zijn structurele prestaties te behouden in geval van brand. 
THERMO BREAK RF voldoet met zijn intrinsieke eigenschappen aan zowel brandgerelateerde eisen als die van 
warmteverlies en energieprestaties in gebouwen. 
 
 

Toepassingsgebied 
 
De vier voornaamste verbindingen waar THERMO BREAK RF 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  
- Valbeveiligingssystemen 
- Ondergrondse bouwelementen 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.  
In het geval van brand of hitte in een structurele toepassing, ontvlamt of brandt de THERMO BREAK RF niet. Het 
fungeert niet als ondersteuning voor verbranding en geeft geen ontvlambare damp af. 
THERMO BREAK RF is onafhankelijk getest op brand en geverifieerd volgens de volgende industriële normen : 

• A2, s1, d0 Brandclassificatie volgens EN 13501-1. 
• Behoudt zeer hoge structurele prestaties en druksterkte tot 500 ° C onder EN ISO 604. 
• Voldoet voor gebruik voor gebouwen boven 18 m. 

 
Mechanische eigenschappen 

 Norm Gebruikstemperatuur 
20°C 

Gebruikstemperatuur 
500°C 

Karakteristieke druksterkte, fck EN ISO 604 400 N/mm² 200 N/mm² 
Ontwerpdruksterkte, fcd EN ISO 604 320 N/mm² 160 N/mm² 
Elasticiteitsmodulus EN ISO 604 6800 N/mm² 4200 N/mm² 
Brandprestatieklasse EN 13501-1 A2,s1,d0 Beperkte brandbaarheid 
Warmtegeleidingscoëfficiënt, λ DIN 52 612 0,2 W/m.K 
Dichtheid EN 1602 2100 kg/m³ 
Kleur  Grijs 
Calorische waarde PCS EN ISO 1716 1,44 MJ/kg 
Tolerantie op de dikte  +/- 0,5 mm (dikte 5mm) 

+/- 0,7 mm (dikte 10mm) 
+/- 1,05 mm (dikte 15mm) 
+/- 1,4 mm (dikte 20mm) 

+/- 1,75 mm (dikte 25mm) 
 
 

Dimensies 
 

Afmetingen 
Dikte 5, 10, 15, 20 & 25 mm* 
Max. lengte 240 cm 
Max. breedte 120 cm 

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