
GEÏSOLEERDE 
KANTPLANKEN

Uitstekende isolatiewaarde

Vochtbestendig

Een mooie rotvrije  afwerking

Zeer eenvoudige en snelle montage

Overschilderbaar 

Onderhoudsarm

Direct klaar zonder afval, eenvoudig te 

scheiden bij sloop

Toplaag in hoogste brandklasse (A1)



Snel te verwerken

Op maat geproduceerd

Prima isolatiewaarde

PRODUCTOMSCHRIJVING

Door gebruik te maken van kantplanken ontstaat met één product een 

rotvrije isolatie- en afwerklaag. De constructieve kantplank van Alert 

is bij uitstek geschikt om voor de gewenste isolatie te zorgen bij een 

fraaie afwerking, onder kozijnen of houten gevels. 

Kantplanken zijn gemakkelijk te monteren door verlijming of mechanische 

bevestiging op de achtergrond, wat tijdbesparend én kostenbesparend 

werkt.

PRODUCT
De kantplank bestaat uit een harde XPS- isolatie, waarop een plaat MGO 

(9 mm dik) is verlijmd. De Alert kantplank kan op elke gewenste RAL-kleur 

uitgevoerd worden. Daarbij is het mogelijk de kantplanken te leveren met 

rechte kanten of met een liplas verbinding, zodat deze makkelijk verwerkt 

kan worden. De kantplank wordt in de gewenste vorm (evt. volgens teke-

ning) geleverd,

MONTAGE

MANIER VAN MONTAGE
De Alert Kantplank kan zowel verlijmd als mechanisch bevestigd worden. 

Kastplanken die meer dan 35% boven het maaiveld 

uitsteken, tevens mechanisch bevestigen!



MAATVOERING ISOLATIEWAARDEN

max
240 CM

vanaf 
3 CM

De Alert kantplanken zijn verkrijgbaar in nagenoeg elke gewenste afmetingen.

max
120 CM

Buitentoepassing tegen gevel, gedeeltelijk onder het maaiveld

Harde MGO brandklasse A1

XPS met lambda waarde: 20 -60 mm 0,034 W/mk / 80 – 180 mm 0,035 W / mk / 200 

– 320 mm 0,036 W/mk

Tussen 14 en 20 kg/m2 (afhankelijk van dikte isolatie)

Vlak en droog bewaren. Ingepakt op de pallet laten staan. Niet in de zon zetten. Be-

scherm ze tegen alle weersinvloeden.

Toepassing

Opbouw

Isolatiewaarde

Gewicht

Opslag

EIGENSCHAPPEN

Dikte XPS 
in mm

Rd-waarde

20 0,60

30 0,90

40 1,20

50 1,50

60 1,80

80 2,30

100 2,60

120 3,45

140 4,05

160 4,60

180 5,15

200 5,60



ONZE MOGELIJKHEDEN

 Op maat zagen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass- 

 Frezen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass- 

 Isolatie  verlijmen op glasdoek, glasvlies, of andere bekleding;

 Isolatie verlijmen op hout, gips, of ander plaatmateriaal;

 Isolatie sealen in zwarte of witte p.e.-folie;

 Isolatie sealen in dampremmende folie;

 Op maat aanleveren van vacuümisolatie;

 Produceren van:

 kantplanken, sandwichpanelen, brandschotjes (kaal en bekleed),

 cannelurevullin gen, mastiekhoeken / mastiekschroten, steenwolproppen, brandsuskappen, 

	 geluidsbaffels,	pijpschalen	(kaal	en	bekleed).

ONS MACHINEPARK 
 

 CNC machines

 3D freesmachines

 Freesmachines

 Lintzagen

 Kliefbanken

 Schuurmachines

 Vacumeermachines

 Lijmstraten

 Cirkelzagen

WIJ ZIJN STERK IN 

 

 Het op maat aanleveren van elk type isolatie;

 Het apart verpakken per fase of per verdieping is geen probleem;

 Alle leveringen worden duidelijk gelabeld, zodat op de bouw of in  

 de fabriek alle items makkelijk terug te vinden zijn;

 Samen met de klant zoeken naar de juiste en goedkoopste 

 oplossingen;

 Tijdsleveringen en/of een vrachtwagen met losmogelijkheden  

 behoort tot te mogelijkheden;

 Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in isolatie.
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