
Carrierpaneel Kies Promisol S® Hybrid
•  Zeer snelle en eenvoudige montage
•  De uitstekende lucht- en waterdichtheid versnelt het  

montageproces.
•  Hoogwaardige thermische en akoestische isolatie 
•  Ruime keuze uit gevelbekledingen
•  Geometrie, kleuren en bekledingen op maat.
•  Installatie van de buitenhuid kan gebeuren na voltooiing van 

andere werkzaamheden om vlekken op de buitenhuid tijdens de 
bouw te voorkomen.

•  Eenvoudige vervanging van de gevel in geval van onderhoud of 
toekomstige renovatie

Promisol® S Hybrid technische 
eigenschappen
Ondersteunend paneel
•  Kan horizontaal gemonteerd worden wanneer bevestigd aan 

structurele kolommen of verticaal wanneer bevestigd op de 
vloer.

•  Werkende breedte van 1000 mm
•  Verkrijgbaar in diktes van 50 mm - 140 mm
•  Isolatiemateriaal : PIR
•  Brandreactie: B-s1;d0. Op aanvraag, B-s1;d0 volgens EN 13501- 1
•  Uc-waarde: tot 0,15 W/m2-K
•  Luchtdichtheid:
 - Overdruk: 0,0057 m3/(h-m2)
 - Aanzuiging: 0,0071 m3/(h-m2)
 - Volgens EN 12114

Railsysteem onderstructuur
•  Direct bevestigd aan het carrierpaneel en speciaal ontworpen 

om de belastingen te dragen.
•  Kan worden gebruikt op droge of geventileerde gevels 

(gelieve contact op te nemen voor montage advies)
•  1,0 mm en meer (gelieve contact op te nemen om uw behoeften 

te bespreken)
•  Gemaakt van gegalvaniseerd staal. Verzinking: min. 275 gr/m2

•  Raadpleeg ons voor advies over compatibele bevestigings-
middelen - niet alle bevestigingsmiddelen zijn geschikt

•  Bij geperforeerde buitenafwerking moet een zelfklevende 
afdichting worden aangebracht tussen de onderconstructie en 
de buitenzijde van het steunpaneel.

•  Voor vlakke bekledingen wordt aanbevolen een verstelbare 
onderconstructie te gebruiken om de vlakheid te kunnen 
waarborgen.

Buitenste huid
•  De buitenhuid is rechtstreeks bevestigd aan het omega profi el.
•  Een breed scala van gevelprofi elen, evenals custom made 

profi elen.
•  Andere bekledingsmaterialen zoals minerale of metalen 

producten kunnen worden gebruikt (Neem contact op voor meer 
informatie).

•  Het maximaal toelaatbare gewicht, met inbegrip van de 
onderstructuur, is 30 kg/m2.

Promisol® S Hybrid

Overspanningstabel volgens normen Eurocode 

*  Gewicht berekend voor stalen oppervlakken met diktes van 0,75 mm en 0,50 mm.

Geel (BE)

Technische eigenschappen
(mm)

Technische eigenschappen van het steunpaneel

Gewicht* (kg/m2) Uc waarde (W/m2K)

50 13,24 0,481

60 13,64 0,384

80 14,44 0,285

100 15,24 0,228

120 16,04 0,190

140 16,84 0,15


