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Technische eigenschappen

Mechanische eigenschapen  Waarde   Referentie

Isolatiewaarde hellend dak  2,70 m2K/W  EN16012

Isolatiewaarde plat dak 2,50 m2K/W  EN16012

Isolatiewaarde wand  3,00 m2K/W  EN16012

Isolatiewaarde vloer  6,10 m2K/W  EN16012

Brandwerendheid  klasse E   EN 13501-1

Waterdampdiffusie weerstandsgetal 75000  

Emissie coëfficiënt van de toplagen  0.02   EN 16012

Maximale treksterkte  142 KPA   EN 1608

Verpakking  15 m2

Breedte  1.5 m

Lengte  10 m

Dikte  Ca. 40 mm

Gewicht  13.5 kg

Besteksomschrijving (plat dak) Reflecterende dakisolatie (multifoil)
 Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd.
 Type : SuperQuilt 19
 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm
 Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken
 conform BDA Agrément® BAR 13-012/01/A

Besteksomschrijving (hellend dak) Reflecterende dakisolatie (multifoil)
 Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd.
 Type : SuperQuilt 19
 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm
 Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken
 conform BDA Agrément® BAR 13-011/01/A

Besteksomschrijving (wand) Reflecterende dakisolatie (multifoil)
 Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd.
 Type : SuperQuilt 19
 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm
 Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken
 conform BDA Agrément® BAR 13-015/01/A

Besteksomschrijving (vloer) Reflecterende dakisolatie (multifoil)
 Fabrikant : Yorkshire Building Services (Whitwell) Ltd.
 Type : SuperQuilt 19
 Nominale afmetingen: dikte 40 mm, lengte 10 m1, breedte 1500 mm
 Reflecterende dakisolatie leveren, toepassen en verwerken
 conform BDA Agrément® BAR 13-013/01/A



www.ybsinsulation.com

Installatierichtlijnen
Meerlaagse reflectiefolie toegepast op of onder hellende daken/platte daken

• Voor renovatie en nieuwbouw

• Voorzien van BDA Agrément

• Voorzien van ISSO

• R=4,81 m²K/W mogelijk bij 2-lagen

• Onder- en/of bovendaks toepasbaar

• Eenvoudig, schoon en snel monteren

• Effectief in de winter maar vooral 
 in de zomer, door reflectie

• Licht van gewicht, dun en flexibel

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW
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BAF13-013 vloer, BAW13-015 wand
BAR13-011 hellend dak

BAR13-012 plat dak

BDA Agrément Nr.



YBS SuperQuilt

SuperQuilt van YBS Insulation is de
nieuwe isolatiestandaard. De meerlaagse
isolatiedeken onderscheidt zich door zijn
uitstekende prestaties en verwerkingsgemak.
Het is daardoor goed toepasbaar als naisolatie
en bij nieuwbouw. SuperQuilt is voorzien van het BDA 
Agrément en geschikt voor spouwmuren, binnenmuren, 
voorzetwanden en daken.

SuperQuilt op of onder de dakspanten

SuperQuilt kan zowel onder- als bovendaks worden 
toegepast in renovatie of nieuwbouwprojecten. Het is 
zeer gebruiksvriendelijk door het lage gewicht, de grote 
rolafmeting en de eenvoudige, schone verwerkings- 
wijze; simpel vastnieten en op maat snijden of knippen. 
Er is geen beschermende kleding of mondkapje nodig.

SuperQuilt onder platte daken

SuperQuilt is ook toepasbaar onder of tussen dak-
balken in platte daken van woningen en gebouwen 
met een vergelijkbaar binnenklimaat, in nieuwbouw en 
renovatie.

Gereedschap

Het op maat maken van SuperQuilt kan met een schaar, 
het SuperQuilt mes of met een Multi Cutter van bijvoor-
beeld Bosch. Het bevestigen van SuperQuilt op houten 
balken kan met een 14 mm hand-nietapparaat, of een 
elektrisch nietapparaat.

Richtlijnen voor het verwerken

• SuperQuilt moet met een onderlinge overlap van 
 tenminste 50 mm worden aangebracht en daarna   
 worden dichtgeplakt met YBS Foil Tape.

• Wanneer het product pas gesneden of geknipt wordt rond  
 openingen of doorvoeren, moeten aansluitopeningen en  
 kieren worden dichtgeplakt met YBS FoilTape zodat er geen  
 koudebrug of ongewenste ventilatie ontstaat.

• De aluminium toplagen van SuperQuilt zijn dampdicht, bij  
 goed dichtplakken van de naden is dus geen dampscherm  
 nodig.

• SuperQuilt kan eenvoudig op regelmatige afstand   
 worden vast geniet met 14 mm nietjes.

• SuperQuilt is het meest effectief met aan weerszijden  
 een luchtspouw van minimaal 25 mm ter plaatse van  
 de knellat. Hierdoor ontstaat overal een luchtspouw.

Aanbevelingen

• Bescherm tijdens opslag en de werkzaamheden   
 SuperQuilt tegen regen.

• Vermijdt overvloedige condensatie in gesloten en/of  
 natte ruimtes. Zorg voor voldoende ventilatie. Lucht  
 deze ruimtes regelmatig of zorg voor mechanische   
 ventilatie.

• Gebruik bij fel zonlicht, waardoor UV-straling op de   
 folie weerkaatst kan worden, een zonnebril.

• Breng SuperQuilt niet aan in de buurt van een   
 warmtebron met een temperatuur hoger dan 80o

• Als zich al isolatie in het dak bevind en 
 SuperQuilt wordt daarop aangebracht, moet de   
 binnenzijde van het dak met een dampdichte folie   
 worden afgesloten zodat interne condensatie wordt  
 voorkomen.

Algemene richtlijnen voor installatie in daken
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Bevestiging

De bevestiging van SuperQuilt op het dakbeschot 

gebeurt op 25 x 32 mm latten waarover de isolatie wordt 

aangebracht. Hierop komen opnieuw latten van 

25 x 32 mm. Daarover een waterdicht damp-open 

membraan (dakfolie) zodat er nu aan beide zijden 

van de SuperQuilt een stilstaande luchtlaag ontstaat. 

Het gekruist aanbrengen van de latten geven 

minimale koudebruggen en daardoor het hoogste 

isolatierendement. 

Handleiding

Een luchtspouw van 25 mm aan beide zijden van de Super-
Quilt geeft een optimale reflectie van de stralingswarmte. 
Daarom moeten bij een gesloten dakvlak,  
zoals het dakbeschot, eerst latten van 25 x 32 mm worden 
bevestigd is. Zo ontstaat er een gesloten luchtcompartiment 
tussen het dakvlak en de SuperQuilt.

SuperQuilt wordt elke 10cm met 14 mm nietjes bevestigd 
op de latten. De nietjes dienen verzinkt te zijn of van roestvrij 
staal om eventuele roestvorming te voorkomen.

Installatie SuperQuilt op het dakbeschot
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R waarde

2,70 m2K/W
1 laags



Panlatten aanbrengen

Nadat SuperQuilt is bevestigd, moeten alle naden met 

YBS Foil Tape vastgeplakt worden. Hierna word een 

25 mm lat op de isolatie aangebracht, waarop een 

waterdicht dampopen membraan (dakfolie) wordt 

bevestigd. Vervolgens tengels, panlatten en dakpannen 

aanbrengen. Op deze wijze onstaat er zowel boven 

als onder de isolatie een stilstaande luchtspouw 

die een maximale isolatie garanderen. Sommige 

pannenfabrikanten schrijven 25mm ventilatieruimte 

tussen de dakfolie en de dakpannen voor.

Installatie SuperQuilt op het dakbeschot

Horizontaal 
of verticaal aan 

te brengen

Overlap

SuperQuilt moet met een overlap van  

minimaal 50 mm worden aangebracht. De onderlinge 

verbinding wordt geplakt met de hiervoor bestemde 

YBS Foil Tape. Er ontstaat zo een luchtdichte afsluit-

ing. Wrijf de tape na met een doek voor een optimale 

hechting.

Verwerking

De rollen kunnen zowel horizontaal als 

verticaal worden aangebracht. Beginnen in

de goot en eindigen bij de topgevel. De naden worden 

dichtgeplakt met YBS Foil Tape. 

SuperQuilt kan eenvoudig worden 

afgesneden met het SuperQuilt mes of 

worden afgeknipt met een schaar.

SuperQuilt moet worden aangebracht met een 
overlap van minimaal 50 mm en daarna geplakt 
met YBS Foil Tape.

SuperQuilt
Onderlinge naden 

plakken met 

YBS Foil Tape
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Bevestiging

SuperQuilt wordt elke 10cm met 14 mm nietjes bevestigd 

op de latten. Vanaf de eerste dakspant wordt SuperQuilt 

telkens tegen de zijkant van de dakspant geniet (mini-

maal 25 mm van het dakbeschot, zodat er een isolerende 

luchtruimte ontstaat). Vervolgens wordt het tegen de zij-

kant van de tegenoverliggende dakspant geniet. Daarna 

wordt SuperQuilt over de dakspant naar boven gevou-

wen en wederom tegen de zijkant vastgeniet. Dit herhaalt 

zich bij iedere volgende spant. Als het een reeds aan de 

binnenzijde gesloten dakbeschot betreft, dient Superquilt 

op circa 25mm dik raggelwerk aangebracht te worden.

Luchtspouw

Bij de bevestiging van SuperQuilt dient rekening te worden 
gehouden met een luchtspouw van 25 mm om de  
stralingswarmte optimaal te kunnen reflecteren. Daarom 
moet bij een gesloten dakvlak eerst een raggel van 25 mm 
dik worden bevestigd zodat er een luchtlaag ontstaat tussen 
SuperQuilt en het gesloten vlak.

SuperQuilt wordt elke 10cm met 14 mm nietjes bevestigd 
op de latten. De nietjes dienen verzinkt te zijn of van roestvrij 
staal om roestvorming te voorkomen.

SuperQuilt onder het dakbeschot

R waarde

4,81 m2K/W
2 laags

R waarde

2,70 m2K/W
1 laags
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SuperQuilt onder het dakbeschot

SuperQuilt in een rieten kap

 

Panlatten aanbrengen

Nadat SuperQuilt is bevestigd, 

moeten alle naden met YBS 

Foil Tape dicht geplakt worden. 

Hierna kan bijvoorbeeld een 

gipsplaat of andere afwerking 

worden aangebracht op een 25 

mm dikke lat. Hierdoor ontstaat 

een stilstaande luchtspouw die 

een maximaal isolatierendement 

garandeert.

SuperQuilt
Makkelijk 

met tape te 
verbinden

Overlap

SuperQuilt moet met een 

overlap van minimaal 50 mm 

worden aangebracht. De 

onderlinge verbinding wordt 

geplakt met de hiervoor 

bestemde YBS Foil Tape.

Er ontstaat zo een 

luchtdichte afsluiting. Wrijf 

de tape na met een doek 

voor een optimale hechting.

Verwerking

De rollen kunnen zowel 

horizontaal als verticaal worden 

aangebracht. De naden worden 

dichtgeplakt met YBS Foil 

Tape. SuperQuilt kan eenvoudig 

worden afgesneden met het 

SuperQuilt mes of worden 

geknipt met een scherpe schaar.

SuperQuilt moet worden aangebracht met 
een overlap van minimaal 50 mm en daarna 
worden dichtgeplakt met YBS Foil Tape.
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Gecombineerde R waarde (W/m2K)

Dikte
(mm)

Weerstand R
(m2K/W)

Underlayment

Latten 25 mm

SuperQuilt

Latten 25 mm

Underlayment

Riet

Totale Rc waarde

19

25

14

25

19

280

0.133

0.490

1.520

0.490

0.133

1,40

4,16

Horizontaal 
of verticaal aan 

te brengen

Riet

Underlayment
25mm lat

25mm lat
Underlayment

Balklaag



HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW
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HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW

Installatierichtlijnen
Meerlaagse reflectiefolie toegepast in wanden

• Voor diverse geveltoepassingen

• High performance isolatie

• Voorzien van BDA Agrément

• Voorzien van ISSO

• Ideaal voor nieuwbouw en renovatie

• Een 80mm voorzetwand met 
 R=3,00 m²K/W

• Met slechts 66mm spouw   
 R=2,50 m2K/W mogelijk

• Effectief in zomer en winter

• Licht van gewicht, dun en flexibel

• Snelle en simpele installatie

• Dampscherm en isolatie in 1 product

www.ybsinsulation.com

BAF13-013 vloer, BAW13-015 wand
BAR13-011 hellend dak

BAR13-012 plat dak

BDA Agrément Nr.



Voordelen

• Voorzien van BDA Agrément

• Voorzien van ISSO

• Hoge thermische weerstand R=3,00 m2K/W

• Ideaal voor nieuwbouw of renovatie

• Snelle en simpele montage

• Dampscherm en isolatie in 1 product

• Dunne, 76 mm isolerende (R=2,50 m2K/W)   
 voorzetwand mogelijk

• Lichtgewicht, dun en flexibel

SuperQuilt is een flexibele, schone meerlaagse  
isolatiedeken op reflectie basis. Het heeft in een 
verticale spouw een hoge isolatiewaarde van 
3,00 m2K/W, BDA gekeurd. In deze test is een 
luchtspouw aan beide zijden van 20 mm meegerekend. 
Er is dus met een minimaal ruimteverlies hoogwaardig 
te isoleren of na te isoleren.

Hoe werkt SuperQuilt?

Door het gebruik van meerdere, onder andere 
reflecterende, isolatielagen rekent SuperQuilt effectief af 
met alle vormen (conductie, convectie en straling) van 
energieverlies. Circa 75% van alle warmteoverdracht 
vindt plaats door straling. Dit verlies wordt door de 
aluminium toplagen van SuperQuilt zeer effectief 
gereduceerd, waardoor u een flinke besparing op uw 
energierekening realiseert. Daarnaast is SuperQuilt 
nagenoeg damp dicht zodat een extra dampscherm in 
de wand niet nodig is. 

Algemene installatierichtlijnen

SuperQuilt is, naast een uitstekend isolatiemateriaal, ook 
een nagenoeg dampdichte laag. Hierdoor is inwendige 
condensatie, bij juiste montage, uitgesloten. De belangrijkste 
maatregel om excessieve condensatie in de ruimte achter de 
isolatie te voorkomen, is het zorgvuldig luchtdicht uitvoeren 
van het binnenblad van de spouwconstructie.

SuperQuilt kan op maat worden gesneden met het SuperQuilt 
mes, of worden geknipt met een schaar. Indien SuperQuilt 
wordt bevestigd tegen stijlen, regels of latten gebruikt men 
hiervoor gegalvaniseerde of RVS nieten met een lengte van 
tenminste 14 mm.

De breedte van de overlappen moet ten minste 50mm  
bedragen en worden over de volle lengte afgeplakt met YBS 
foil tape. Deze tape is namelijk van 100% aluminium en dus 
nagenoeg dampdicht. Aansluitopeningen en kieren moeten 
tot een minimum worden beperkt; alle gesneden kanten 
moeten worden afgedicht met de YBS Foil tape, hiermee 
kunnen ook eventuele beschadigingen in SuperQuilt lucht- en 
dampdicht worden gerepareerd.

Algemene richtlijnen voor installatie in wanden
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Montage

SuperQuilt wordt direct van de rol horizontaal of verticaal 
(afhankelijk van de muurhoogte) op de staanders 
aangebracht. Het wordt strak getrokken en vervolgens 
met 14 mm nietjes (rvs of gegalvaniseerd), 300 mm uit 
elkaar, op de staanders geniet.

SuperQuilt heeft bij naden een overlap van ten minste 50 
mm. De naden moeten worden dicht getaped met YBS 
Foil tape 75 mm.

Op de SuperQuilt worden nu, haaks op de 
achterliggende staanders, houten latten van ca 25 mm 
dik aangebracht, ca 400 mm hart op hart. Ook worden 
de boven en onderkant van de muur en de omtrek van 
ramen of deuren voorzien van latten van dezelfde dikte.

Vanwege de dampdichtheid van SuperQuilt, hoeft er 
geen aanvullend dampscherm worden aangebracht.

Als afwerking kan bijvoorbeeld gipsplaat op de 
gebruikelijke manier worden aangebracht.

Houtskelet

Omschrijving Rc waarde

SuperQuilt en YBS BreatherFoil 4.17 m2K/W

SuperQuilt, standaard membraan en 25 mm PUR 4.30 m2K/W

SuperQuilt, YBS BreatherFoil en 25 mm PUR 4.90 m2K/W

SuperQuilt, YBS BreatherFoil en 50 mm glaswol 5.22 m2K/W

SuperQuilt, YBS BreatherFoil en 50 mm PUR 5.67 m2K/W

SuperQuilt, YBS BreatherFoil en 80 mm glaswol 5.89 m2K/W

SuperQuilt, 2 lagen met luchtspouwen en YBS BreatherFoil 6.30 m2K/W

SuperQuilt, YBS BreatherFoil en 100 mm glaswol 6.32 m2K/W

SuperQuilt, YBS BreatherFoil en 100 mm PUR 7.21 m2K/W

Gecombineerde R waarde (W/m2K)

Dikte
(mm)

Weerstand R
(m2K/W)

-

100.00

50.00

4.00

9.50

96.00

40.00

38.00

12.50

-

Buitenzijde

Gevelsteen

Spouw

BreatherFoil FR

Houtachtig plaatmateriaal

Staander/spouw

SuperQuilt

Regel/spouw

Gipsplaat

Binnenzijde

Rc waarde

Buitenzijde

Gevelsteen

Spouw

BreatherFoil FR

Plaatmateriaal

Staander/spouw

Regel/spouw

Gipsplaat

Binnenzijde

0,06

0,13

0,66

0,12

0,06

3,00

0,06

0,12

4,21
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HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW
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Installatierichtlijnen
Meerlaagse reflectiefolie toegepast op of onder beganegrond vloeren

• Voor kruipruimte toepassing onder 
 beton of hout

• Voorzien van BDA Agrément voor   
 vloeren

• Voorzien van ISSO

• Rc= 3,74* m²K/W bij kruipruimte  
 isolatie

• Eenvoudige montage

• Ideaal voor renovatie, na-isolatie 
 of nieuwbouw

• Effectief in zomer en winter

• Licht van gewicht, dun en flexibel

• Snelle en simpele instalatie

www.ybsinsulation.com

*onder een houten vloer met 5cm spouw boven en mini-
maal 30cm spouw onder de SuperQuilt laag. 

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW
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BAF13-013 vloer, BAW13-015 wand
BAR13-011 hellend dak

BAR13-012 plat dak

BDA Agrément Nr.




