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Espace Noppenplaatsysteem 25 mm

Noppenplaatsysteem
Het noppenplaatsysteem is opgebouwd uit een isolatieplaat 
aan de onderzijde met daarop een noppenplaat. Dit systeem 
wordt toegepast in situaties waarbij de ondervloer niet - of 
onvoldoende - geïsoleerd is. Omdat de leidingen in de noppen-
platen gedrukt worden, is de montagetijd kort. 

De 25 mm dikke noppenplaten zijn speciaal voor de Espace PE-X 
leidingen 10,5 x 1,25 mm. Voor de Espace leidingen 16 x 2 mm 
leidingen zijn andere isolatiedikten beschikbaar. Het noppen-
plaatsysteem wordt, evenals het infreessysteem en droog-
bouwsysteem, veel toegepast als renovatiesysteem. In het Espace 
noppenplaatsysteem met 25mm dikke isolatieplaten kunnen 
Espace PE-X 10,5 x 1,25 mm leidingen gemonteerd. Voor de Espace 
leidingen 16 x 2 mm zijn andere isolatiedikten leverbaar.

De Espace profielisolatieplaten hebben een drie functies namelijk; 
• isoleren
• montagegemak en 
• scheiding onder- van bovenvloer

Artikelnr. Omschrijving Dikte Oppervlak

mm m2

1301010 EPS / leiding Ø 10,5 mm 25 10,0

Artikelnr. Omschrijving Afm. Eenheid

mm
1400040 Randisolatie 150 x 8 rol 25 m

1400046 Randisolatie vloeivloer 100 x 8 rol 50 m

1400090 Toevoegmiddel flacon 1 liter

Artikelnummer  1301010 
Functie    Montage leidingen, scheiding van vloeren, 

beperken van massa, isoleren van de onder 
vloer, geluidsdemping, dampremming 

Toepasbare  leiding Ø Espace PE-X 10 x 1,25 mm 
Hartafstand  6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 cm 
Puntbelasting  50 kilo (4 x 4 cm), minimaal 25 mm afwerkvloer 
Belasting  200 kilo per m2 minimaal 25 mm afwerkvloer 
Afmetingen  1050 x 840 x 25 mm 
Verpakking   12 platen per doos (=10.6m2) 0,88 m2 per plaat 7 

dozen per pallet 
Gewicht   ca. 16 kilo per doos - 1265 gram per plaat EPS 

laag 640 gram - PS folielaag 625 gram 
Materiaal  EPS200 (30gr/l) 
Folielaag  PS, kleur groen 
Warmteweerstand  R-waarde 0,.29 m2.K/W 
U-waarde  3.45 W/m2.K 
Contactgeluid reductie n.v.t.


