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Korte omschrijving
IsoBouw PolyFort+: is een harde muurisolatie met 
een door IsoBouw ontwikkeld nieuw isolatiemate-
riaal EPSHR, een isolator met een zeer hoog iso-
lerend vermogen. Het gevolg: In vergelijking tot 
andere alternatieven isoleert IsoBouw PolyFort+ 
met EPSHR aanzienlijk beter waardoor betere 
U-waarden bereikt kunnen worden. 
Bovendien is IsoBouw PolyFort+ dankzij de han-
dige afmetingen, het lage gewicht en de hulplij-
nen makkelijker en sneller in de spouw te plaatsen. 
Hierdoor kan kostbare tijd en geld bespaard wor-
den. IsoBouw PolyFort+ is zeer attractief geprijsd.

SlimFort® is een compleet nieuw isolatiesysteem 
voor gevels die met esthetische beplating worden 
afgewerkt. 
Deze gepatenteerde innovatie onderscheidt zich 
door de toepassing van de geïntegreerde beu-
gels. Dankzij deze beugels ontstaat er een door-
lopende isolatielaag zonder onderbrekingen met 
houten latten.
De beugels maken bovendien een zeer eenvou-
dige en snelle plaatsing van de isolatieplaten 
mogelijk. Hetzelfde geldt voor het stelwerk. Deze 
kan dankzij de uitgekiende samenstelling van de 
beugels door één persoon kinderlijk simpel gere-
aliseerd worden.

Algemene intrinsieke kenmerken
Types:
IsoBouw PolyFort+ en SlimFort zijn in diverse dik-
tes verkrijgbaar.

Isolatiedikte in mm Type RD in m2K/W UC in W/(m2.K)*

110 PolyFort+ 110 3,50 0,26
127 PolyFort+ 127 4,05 0,23
146 PolyFort+ 146 4,70 0,20
180 PolyFort+ 180 5,80 0,17
214 PolyFort+ 214 6,90 0,14
95 SlimFort 2.5 2,65

130 SlimFort 3.5 3,75
147 SlimFort 4.0 4,30
163 SlimFort 4.5 4,80
181 SlimFort 5.0 5,35

* Afhankelijk van de totale gevelopbouw. Raadpleeg www.isobouw.be voor 
meer informatie.
* Andere diktes op aanvraag leverbaar.

Materiaal:
PolyFort - lichte en harde platen van EPSHR met 
een verhoogd isolerend vermogen, in brandveilige 
SE-kwaliteit.
SlimFort - lichte en harde platen EPSHR-SE met 
extreem hoge isolerende werking, ter plaatse van 
de metalen beugels oranje EPS-SE in verhoogde 
densiteit

Vorm, afmetingen, gewicht
Vorm: 
- PolyFort - rechthoekige platen, voorzien van een 

tand/groef-verbinding rondom voor een goede 
onderlinge aansluiting zonder koudebruggen. 
Platen zijn dankzij de hulplijnen op het product 
snel en gemakkelijk te verwerken.

-  SlimFort - Rechthoekige platen, voorzien van 
een tand/groef klikverbinding voor een goede 
onderlinge aansluiting zonder koudebruggen. 

Afmetingen: 
- PolyFort -1200 x 600 mm (werkende maat).
- SlimFort - 1200 x 600 mm (werkende maat)

Gewicht: 
Zeer lichte en eenvoudig hanteerbare platen.
Thermische prestaties

Warmteweerstand R: 
zie tabel bij types.

Prestaties bij brand
Brandklasse: 
Euroclasse E volgens NEN-EN 13501-1

Geschikt voor gebruik
Toepassingsgebied PolyFort: 
in alle geheel of gedeeltelijk gevulde spouwmuur-
constructies bij binnenspouwbladen van zowel tra-
ditioneel metselwerk, cellenbeton, kalkzandsteen-
blokken als gewapend beton.

IsoBouw PolyFort+ en SlimFort - EPSHR muurisolatie voor 
hoge isolatiewaarden
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Toepassingsgebied SlimFort: 
Isolatieplaten voor gesloten gevelsystemen met 
geventileerde droge gevelbekleding, horizontaal 
en verticaal verwerkbaar bij nieuwbouw en reno-
vatiewerken. Toepasbaar op draagstructuren van 
beton en massief of geperforeerd metselwerk. 
Toepassing in kustgebieden in overleg met Iso-
Bouw.

Bruikbaar, economisch: 
PolyFort - zeer dunne, lichte en harde platen met 
hoge isolatiewaarden, daardoor eenvoudige mon-
tage, makkelijk te zagen, minimale muurdikten, 
uitstekende U-waarden.

-  SlimFort - Zeer snel verwerkbaar systeem, geen 
koudebruggen, grote besparingen aan materia-
len (hout en folie)  en altijd een optimaal geven-
tileerde gevel. 

Randvoorwaarden, eisen m.b.t. de op-
bouw
Enkele aandachtspunten bij PolyFort+:
-  Binnenspouwblad vlak afwerken.
-  De platen onderling en tegen het binnenspouw-

blad goed aansluiten.
-  Platen zoveel mogelijk “liggend” aanbrengen.
-  Platen in verband aanbrengen (overlap minimaal 

20 cm).
-  Bevestigen met gangbare spouwhaken en clips 

(min. 4 stuks per m2).
-  Hoekaansluitingen koud tegen elkaar plaatsen 

en fixeren met een rechte spouwhaak.
-  Eventuele naden afdichten met isolatieschuim.

Economisch, commerciële randvoor-
waarden
Leveringsvoorwaarden: op aanvraag bij IsoBouw.
Leveringsgebied: Benelux, andere landen in over-
leg.
Leveringen: via verdelers
Technische service: technische projectondersteu-
ning op aanvraag.


