Installatie richtlijnen
▶

Het aanbrengen van BreatherQuilt op zadeldaken en het
gebruik van aanvullende isolatieproducten dient te gebeuren
conform het certificaat van de fabrikant, de meegeleverde
bevestigingsinstructies en de huidige bouwstandaarden.

▶

Plaats verticale latten van 50mm x 50mm direct op het dakbeschot.
Begin aan de onderkant van het dak horizontaal de BreatherQuilt over
de latten aan te brengen met 14mm RVS- of gegalvaniseerde nietjes.
De grijze membraan-zijde boven. Iedere volgende rol moet direct
aansluiten op de eerder geplaatste rol. Eventuele verticale naden
worden stuitend aangebracht en getapet met YBS waterproof voegtape
75mm. Bevestig een strook dubbelzijdig tape van YBS over de bovenste
rand van het materiaal.

▶

Plaats vervolgens de volgende laag BreatherQuilt en zorg
ervoor dat het materiaal met ongeveer 100mm overlapt. Niet
het geheel vast zoals hierboven aangegeven en werk het af met
het dubbelzijdige tape. Als laatste plaatst u de panlatten en
dakpannen.

▶

Bij de dakranden dient BreatherQuilt af te lopen in de dakgoot.

▶

U kunt BreatherQuilt op maat snijden met een stanleymes of een
scherpe schaar. Bevestig de nietjes op regelmatige afstand van
elkaar. Beschermende kleding/veiligheidsmaterialen zijn niet
vereist.
BreatherQuilt kan ook rechtstreeks op het dakbeschot worden
aangebracht zonder schadelijke gevolgen.

▶

YBS Insulation biedt een uitgebreid assortiment isolatieproducten.
Bezoek voor meer informatie onze website: www.ybsinsulation.com
Rc- Waarden
Voorbeeld 2 - Rc = 4,17 m2k/W

Voorbeeld 1 - Rc = 1,25 m2k/W
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Voorbeeld 3 - Rc = 5,15 m2k/W
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Rc waarde tabel
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(Daksporen 600mm HOH)
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BreatherQuilt direkt op dakbeschot

1,25 m2k/W

BreatherQuilt met luchtlaag

1,8 m2k/W

BreatherQuilt en SuperQuilt

4,17 m2k/W

BreatherQuilt en 70mm PIR

5,15 m2k/W

BreatherQuilt en 95mm PIR

6,01 m2k/W
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Voor R- waarde calculaties mail: technical@ybsinsulation.com

