
Standaard-Drager
(deelbaar)

Tegeldrager voor tegels van beton  
en keramiek op balkons, terrassen  
en groendaken zonder hoogteverschil



Toepassing/uiTvoering

EEnvoudig En voordElig tEgEls lEggEn

Voor het leggen van tegelvloeren op platdakbedekking of beton 
ZONDER hoogteverschil. Deze tegeldragers moeten gelegd worden 
op een beschermingslaag van glasvezelfolie van minstens 200 g/m².

standaard-dragers hebben een oppervlakhoogte van 10 mm  
en zijn in voegbreedtes van 4 mm en 6 mm verkrijgbaar.  
Ze zijn leverbaar met of zonder lip van 10 of 20 mm hoogte. 
Het labyrint aan de binnenkant zorgt voor een optimale wa-
terafvoer. Alle standaard-dragers zijn deelbaar in 2 helften 
of 4 hoeken, maar zijn ook in de vorm van randstukjes  
verkrijgbaar. om kleine hoogteverschillen te vereffenen  
is er de standaard-vereffeningsschijf in 2,6 mm.

Omdat Standaard-dragers uit zacht pvc bestaan, moet op 
de aanwezige dakbedekking een beschermingslaag van 
glasvezelfolie van minstens 200 g/m2 totaalgewicht worden 
aangebracht om de zogenaamde migratie van weekmakers 
te voorkomen.

4/20 mm
4022514123309
 60 stuks

4/20 mm
4022514123316
 60 stuks

Ø 120 mm, 2,6 mm hoog
4022514114444
 60 stuks

6/20 mm
4022514123408
 60 stuks

6/20 mm
4022514123415
 60 stuks

4/10 mm
4022514123200
 60 stuks

4/10 mm
4022514123217
 60 stuks

zonder lip
4022514123101
 60 stuks

zonder lip
4022514123118
 60 stuks

Standaard-drager (deelbaar) oppervlak: Ø 120 mm,10 mm hoog, onderzijde glad 
(indien voorzien van lip: breedte/hoogte in mm)

Standaard-randstukje (deelbaar) oppervlak: Ø 120 mm, 10 mm hoog, onderzijde glad
(indien voorzien van lip: breedte/hoogte in mm)

Standaard-vereffeningsschijf
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Benodigd 
aantal: Formaat tegel (cm)

tegeldragers 
nodig per m2

80 x 80 1,56

60 x 60 2,77
40 x 120 2,08
40 x 80 3,13
40 x 60 4,16

Formaat tegel (cm)
tegeldragers 
nodig per m2

30 x 60 5,55

50 x 50 4
40 x 40 6,25
30 x 30 11,11
25 x 25 16

voordelen/Technische specificaTies

EEnvoudig En voordElig tEgEls lEggEn

let op: er zijn meer hele tegeldragers nodig aan de randen van het tegeloppervlak!

Materiaal:
Polyvinylchloride – zacht pvc-P (P = plasticized)

droge dichtheid: 1,20 – 1,35 g/cm³

van -10 tot +105°C vormvast 

Draagkracht/belastbaarheid: *
50,0 kn per kwart deel × 4 = 200,00 kn per drager 
(getest bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

vlamverdovendheid volgens ul-norm 94 = HB  
overeenkomend met B2

Afmetingen:
Ø 120 mm 
totaal oppervlak 113 cm² (oppervlak  
voor berekeningen isolatie-drukvastheid: 109 cm²)

oppervlak: hoogte 10 mm

deelbaar

Alle dragers ook als randstukjes verkrijgbaar 

te gebruiken voor beton- en keramiektegels 

te combineren met standaard-vereffeningsschijf,  
dikte 2,6 mm (artikelnr. 4022514114444)

Voordelen

 ■ Eenvoudig en voordelig tegels leggen

 ■ geen lijm nodig

 ■ geluiddempend en drukvast  
bij belasting

 ■ de bodem wordt niet afgedicht

 ■ directe waterafvoer: geen waterplassen

 ■ vereffeningsschijf voor kleine hoogteverschillen

 ■ Weerbestendig

 ■ vriest niet op, trekt niet krom

 ■ regelmatig voegenbeeld

 ■ Milieuvriendelijk

 ■ deelbaar in rand- en/of hoekstukjes  
(onder bepaalde voorwaarden, zie p. 17)

 ■ gemaakt van 100% gerecycled zacht pvc

 ■ ideaal voor balkons, looppaden of  
platte daken

* getest door laboratorium voor plastic materialen F+E ing. gmbH op 24-6-2015

Standaard-Drager 
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 ■ omdat voor plaveisel met open voegen op tegeldragers een stabiele ondergrond nodig is, mag 
hierbij volgens din En 1991-1 (voorheen din 1055/3: Belastingen voor gebouwen: balkons en 
terrassen) alleen een geschikt isolatiemateriaal met zeer hoge belastbaarheid (XPs) gebruikt 
worden als warmte-isolatie, omdat het isolatiemateriaal de last moet dragen die de betontegels 
vormen.

 ■ dakbedekking met tegels uit niet-brandbare materialen voldoen volgens de richtlijnen aan  
de verplichte eisen voor 'harde dakbedekking'. 

 ■ de dakbedekking onder de beloopbare laag moet bij het gebruik van standaard-dragers  
voorzien worden van een geschikte scheidingslaag. Hierbij moeten de fabrikantvoorschriften van 
de dakbedekkingsbanen en de tegeldragers in acht worden genomen.

 ■ leg de randen en aansluitingen van tegelvloeren zo aan dat er niet op den duur mechanische 
beschadigingen in de dakbedekking ontstaan. daarnaast moet de tegellaag stabiel worden aan-
gelegd, zodat hij rondom stevig ligt en de tegels in combinatie met de gebruikte tegeldragers  
niet kunnen verschuiven wanneer de tegelvloer belopen wordt.

 ■ de aansluiting op verticale structurele elementen moet zich minstens 15 cm boven de bovenkant 
van de tegelvloer of groendak bevinden in verband met opspattend water en bescherming tegen 
overstromingen. de aansluiting moet bestand zijn tegen verzakkingen en lekkages en beschermd 
worden tegen mechanische beschadigingen, bijvoorbeeld met een metalen tussenlaag.

 ■ ook aansluitingen van de vloer op deuren moeten 15 cm hoog zijn en uitgevoerd worden zoals  
aansluitingen op verticale structurele elementen. de hoogte van deze aansluitingen kan tot 5 cm  
worden teruggebracht, maar alleen als water rond de deur probleemloos weg kan lopen en  
opspattend water zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. dit is bijvoorbeeld het geval wanneer  
direct rondom de deur een kuipvormig afwateringsrooster met directe aansluiting op de afwatering  
is gemonteerd.

advies over planning en uiTvoering

Met de Standaard-drager kunt u geheel volgens de geldende 
normen en richtlijnen uw tegelvloer op balkon, terras of groen-
dak vakkundig aanleggen, waterpas op de ondergrond plaatsen 
(als u geen afloop wilt), en tegelijkertijd kleine hoogteverschillen 
vereffenen. 

Voor balkons, terrassen en groendaken gelden de dakbedekkersvakrichtlijnen voor  
afdichtingen (beloopbare daken) en in het bijzonder de richtlijnen voor platte daken en de 
DIN-norm 18195 (Afdichting gebouwen) deel 5 en 9 voor het verblijf van personen op daken.

Alle adviezen die u hieronder vindt, zijn gebaseerd op de hierboven genoemde richtlijnen!

stABilitEit En BAlAns oP BAlkon En dAktErrAs
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 ■ voor drempelloze overgangen zijn dakbedekkingstechnische oplossingen op maat nodig die 
overeengekomen moeten worden tussen de planner, fabrikant van de deur en het uitvoerende 
vakbedrijf. Meer informatie vindt u in de regelgeving voor dakbedekking van beloopbare daken. 

 ■ de afdichting aan de dakrand (bij bijvoorbeeld dakopbouwen) moet zich minstens 10 cm boven 
de bovenkant van de tegelvloer of groendak bevinden.

 ■ dakranden in de buurt bij dakgoten moeten zo worden aangelegd dat een zware en stevige rand 
gebruikt kan worden als stootrand voor de tegellaag, zonder dat daarbij de afwatering van de 
dakbedekking wordt gehinderd.

 ■ Bij balkons, terrassen en groendaken moeten boven dakgoten, noodafvoeren of noodoverlopen 
uitneembare roosters worden gemonteerd. (deze zijn als deel van een compleet afwaterings-
systeem bij vele fabrikanten verkrijgbaar.)

 ■ voor het behoud van de dakbedekking moet op de juiste manier verzorging en onderhoud wor-
den uitgevoerd. dit is tot in detail na te gaan in de regelgeving voor dakbedekking.

 ■ Bij onoverdekte balkons en terrassen moeten tegelvloeren door middel van voegen in kleinere 
onderdelen worden verdeeld om scheurvorming door temperatuurwisselingen te voorkomen. 
toch werkt deze aanpak op den duur niet altijd even goed. Als de scheuren eenmaal zijn ont-
staan, dringt er vocht in de openingen, waardoor de tegels opvriezen en scheef komen te liggen.

 ■ om zulke schade te voorkomen, is het beter om tegellagen op balkons, terrassen en groen-
daken te liggen met open voegen van verschillende breedtes, bij voorkeur van 4 of 6 mm, zodat 
het hemelwater via de open voegen onder de tegellaag weg kan lopen. Bovendien kan zo het  
neergedaalde fijnstof met het water wegspoelen, met als resultaat een schoon oppervlak. 

 ■ tegelvloeren op balkons en terrassen verminderen het effect van temperatuurwisselingen  
door zon, regen of sneeuw op de dakbedekking.

In het kort

 ■ Het resultaat is een droge, schone en  
beloopbare tegelvloer met open voegen  
(in de regel 4 mm of 6 mm).

 ■ de dakbedekking kan verzorgd worden met  
bitumenbanen of kunststof banen.

 ■ Er ontstaat geen vorstschade of kleurverschil  
in de tegellaag, omdat er geen voegmortel  
gebruikt is die kalk of cement kan afgeven.

 ■ de voegen slibben niet dicht, omdat met het  
regenwater ook fijnstof wordt weggespoeld.

 ■ loopgeluiden worden beter geïsoleerd.

 ■ Met extra tegeldragers van verschillende hoogtes 
kan de tegelvloer op een precieze hoogte gelijk 
worden gelegd.

 ■ Zo kunnen kabels en andere leidingen, zoals 
waterslangen, onzichtbaar onder de tegelvloer 
worden gelegd.

 ■ voor later onderhoud of eventuele reparaties  
kunnen de tegels dan moeiteloos verwijderd 
worden en als het werk gedaan is net zo makkelijk 
weer teruggeplaatst worden.

Standaard-Drager stABilitEit En BAlAns oP BAlkon En dAktErrAs
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1. Controle van de omstandigheden

legrichTlijn

Met het blote oog herkenbare of anderszins aantoonbare constructiefouten die 
in het verleden gemaakt zijn kunnen de uitvoer en het slagen van daarop volgende  
werkzaamheden hinderen en moeten vóór het begin van de nieuwe werkzaamheden 
 schriftelijk worden vastgelegd (geconstateerde gebreken) volgens de verdingungsordnung  
Bauleistung (voB-richtlijnen) deel B, §4, nr. 3.

2.  Randvoorwaarden voor het vakkundig leggen  
van tegelvloeren op tegeldragers

 ■ toestand van bestaand dak en dakbedekking

 ■ geschiktheid van de aanwezige of aan te leggen warmte-isolatie

 ■ Maximale belasting (bouwkundig onderzocht en goedgekeurd)  
van de betonlagen op het dak

 ■ Controle op in het verleden gemaakte constructiefouten

 ■ Bij het leggen van tegelvloeren op hoge of lage tegeldragers op balkons en terrassen moet 
er DRINGEND op gelet worden dat er warmte-isolatie gebruikt wordt die bestand is tegen 
hoge druk. Een lijst van isolatieplaten die hiervoor geschikt zijn, zoals van XPS of schuimglas, 
vindt u in de tabel op pagina 16-17. 

!

tEgEls lEggEn volgEns PlAn

Afmetingen en gewicht stenen tegels 
(Belasting eigen gewicht volgens din En 1991-1-1/nA)

Type tegel Afmetingen 
L x B x H [cm] 

Eigen gewicht 
[kN]

Betontegels 
50 x 50 x 4,1 0,26 

40 x 40 x 4,1 0,16

keramische 
tegels 

60 x 60 x 2,0 0,16

80 x 40 x 2,0 0,14

Gebruiksbelasting loodrecht
(gebruiksbelasting volgens din En 1991-1-1/nA)

Categorie Gebruik Voorbeelden Vlaklast 
[kN/m²] 

Puntlast  
[kN] 

t2
trappen  
en over-
lopen 

trappen en overlopen van 
categorie B1*) met aanzienlijk 
voetverkeer, B2 tot E*) en alle 
trappen die als vluchtweg 
dienen

5,0 2,0

Z 
toegangen, 
balkons en  
soortgelijk 

dakterrassen, loopgangen, 
loggia's etc., balkons,  
opstapjes

4,0 2,0

* gebouwcategorieën vgl. din En 1991-1-1/nA
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3.  Stapsgewijs leggen van onderdelen op de voorbereide  
bitumineuze dakbedekking of dakbedekking van kunststof banen  
(al naar gelang voorschrift van de fabrikant)

Alle punten waar de tegels op aansluiten (zoals wanden en deuren) moeten goed beschermd zijn 
tegen beschadigingen. ook moet er zijn gezorgd voor een vaste omranding rondom de tegelvloer, 
zodat hij in geen enkele richting kan verschuiven.

Een gewone kiezelstrook is hiervoor niet voldoende!  Er dient een stevige begrenzing 
(bijvoorbeeld een betonnen muurtje) aangelegd te worden als scheiding en als vaste aanslag. Een 
andere optie is een stabiele en stijve stalen rand langs de dakgoot, ofwel in een hoekprofiel, ofwel 
als plaatstaal.

deze stevige, vaste begrenzing moet individueel op de situatie en de aanleg van het balkon  
of terras worden afgestemd! 

Bij het gebruik van de standaard-dragers van pvc die hier beschreven staan moet op de 
aanwezige dakbedekking altijd een beschermingslaag van glasvezelfolie van minstens 
200 g/m2 worden aangebracht.

!

1 beschermlaag

2
standaard-drager, eventueel in combinatie 
met standaard-vereffeningsschijven

3 tegellaag

Standaard-Drager 
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Het is aan te bevelen om eerst het hoogste stuk van het oppervlak met geschikt gereedschap en 
de juiste apparatuur uit te meten, zodat u weet welk hoogteverschil u moet vereffenen met extra
vereffeningsschijven.

daarna moet een korte en lange kant worden gekozen om daarop de rechte hoek te baseren van 
waaruit u begint met het leggen van de tegels. Het is aan te raden om twee buitenranden te ge-
bruiken (dakgoot/dakopbouw o.i.d.) en vanuit daar met het leggen van hele tegels in een rechte 
hoek te beginnen.

A  de tegels liggen altijd met minstens één hoek op een kwart van de tegeldrager. Aan de 
buitenkant B  gebruikt u daarnaast een hele tegeldrager waar op beide helften een tegel op rust. 
C  ook in de hoeken gebruikt u in verband met de juiste drukverdeling (volgens din) een hele 

tegeldrager. Hiervoor gebruikt u standaard-dragers zonder voegenlip.

4. Tegels leggen

C
B

B A

ControlErEn, PlAnnEn, lEggEn

legrichTlijn

Tegellaag rondom tegen zijwaarts verschuiven beveiligen!

Breedte: 
min. 

19 cm
Standaard-drager 
120 mm
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Het gereedschap dat u nodig hebt bij het leggen van de tegels zijn een waterpas/richtlat en 
eventueel een stanleymes. de waterpas en richtlat hebt u nodig om de tegels waterpas  
of recht te leggen. Het stanleymes hebt u nodig om de dragers eventueel door te snijden. 

nadat de eerste tegelhoek in een rechte hoek en langs een rechte lijn gelegd is, werkt u steeds in 
een raster van vier tegels tegelijk verder.

de tegels langs de buitenkant moeten rondom zonder voeg en zonder speling gelegd worden, 
want dan is volgens de richtlijnen voor platte daken de bestendigheid van de aansluitingen 
zo groot mogelijk. ook horizontaal moeten de tegels zonder speling en alleen met behulp van  
de juiste voegkruisjes als afstandshulp gelegd worden.

de tegels dienen op zo'n manier te worden opgedeeld, dat geen enkel stuk kleiner dan 19 cm is.

gebruik de ACHT voegenlipjes op de tegeldrager als zethulp en tegelijkertijd als 
voegkruisje, zodat u de tegels altijd in rechte hoeken en vlak legt.

!

standaard-drager 4/10  
onder een keramische tegel

Aan de randen en in de hoeken 
gebruikt u standaard-dragers zonder 
voegenlip.

Standaard-Drager 

Benodigd gereedschap

9



Aansluiting op terrasdeur met trapprofiel op plat dak

voorbeeld (slechts ter illustratie) van wandbescherming met een metalen tussenlaag (zie )

versie 2013

1 standaard-/Maxi-drager (Plattenfix)

2 standaard-drager (Plattenfix) zonder lip

3 tegellaag, zelfdragend

4 Beschermplaat

5 Afstandhouder (in lijnen gelijmd)

6 Beschermingslaag van glasvezelfolie min. 200 g/m²

7 dakbedekking volgens din 18195 deel 5 en 9 en de richtlijnen voor  
platte daken

8 Aflopende zandcementvloer of aflopende isolatie met min. 2%  
hoogteverschil per meter

9 Warmte-isolatie, hoog drukbelastbaar XPs

10 dampremmer

11 gewapend beton volgens din En 1991-1 (voorheen din 1055-3)

Toepassingsvoorbeelden

Standaard-Drager 

Opmerking: 
Bij het gebruik van standaard- en Maxi- 
dragers moet op de dakbedekking altijd  
een beschermingslaag van glasvezelfolie 
met een gewicht van minstens 200 g/m²  
worden aangebracht.

Let op de tabel met drukvastheidbe- 
rekeningen van XPS-isolatiematerialen  
(zie hoofdstuk Rekenbasis op pagina 16)!
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Randafwerking van staal op balkonoppervlak van gewapend beton

voorbeeld (slechts ter illustratie) van aansluiting op de dakgoot met een stalen hoek (zie )

versie 2013

Opmerking: 
Bij het gebruik van standaard- en Maxi- 
dragers moet op de dakbedekking altijd  
een beschermingslaag van glasvezelfolie 
met een gewicht van minstens 200 g/m²  
worden aangebracht.

Let op de tabel met drukvastheidbe- 
rekeningen van XPS-isolatiematerialen  
(zie hoofdstuk Rekenbasis op pagina 16)!

1 standaard-drager (Plattenfix)

2 standaard-drager (Plattenfix) zonder lip

3 tegellaag, zelfdragend

4 stalen/rvs Z-profiel van min. 5 mm dik als vaste  
rand aan de dakgootkant

5 dakgoot met goothaken

6 gewapend beton volgens din En 1991-1 (voorheen din 1055-3)

7 Aflopende zandcementvloer of aflopende isolatie met min. 2%  
hoogteverschil per meter

8 Beschermingslaag van glasvezelfolie min. 200 g/m²

9 dakbedekking volgens din 18195 deel 5 en 9 en de richtlijnen voor  
platte daken

10 Balkonspijlen van staal of rvs
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Tegelvloer met Vario- en Multidragers op een warm dak 
met aflopende isolatie 

Advies voor de uitvoering (slechts ter illustratie)

versie 2013

1 variodrager 2, in hoogte verstelbaar

2 tegellaag, zelfdragend

3 dakbedekking volgens din 18195 deel 5 en 9 en de richtlijnen voor  
platte daken

4 Aflopende isolatie met verhoogde drukvastheid i.v.m. puntlast

5 dampremmer

6 gewapend beton volgens din En 1991-1 (voorheen din 1055-3)

Toepassingsvoorbeelden

Standaard-Drager 

Opmerking: 
Bij het gebruik van tegeldragers van poly-
amide met glasvezel, zoals variodrager 2,  
Multidrager of Multidrager+Plus, hoeft 
geen scheidings- of beschermingslaag op 
de dakbedekking te worden aangebracht!

Let op de tabel met drukvastheidbe- 
rekeningen van XPS-isolatiematerialen  
(zie hoofdstuk Rekenbasis op pagina 16)!
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Aansluiting op terrasdeur drempelloos met afvoergoot

voorbeeld (slechts ter illustratie) van een drempelloze overgang  
naar de terrasdeur (zie )

versie 2013

1 variodrager 2, in hoogte verstelbaar

2 tegellaag, zelfdragend

3 Afvoergoot, in hoogte verstelbaar, met rooster

4 Aansluiting op terrasdeur bestaande uit dakbedekking en  
beschermplaat

5 gewapend beton volgens din 1991-1 (voorheen din 1055-3)

6 Aflopende zandcementvloer met min. 2% hoogteverschil per meter

7 Alternatief: Aflopende isolatie met min. 2% hoogteverschil per meter

8 dakbedekking volgens din 18195 deel 5 en 9 en de richtlijnen voor 
platte daken

9 isokorb als onderbreking van koudebrug

Opmerking: 
Bij het gebruik van tegeldragers van poly-
amide met glasvezel, zoals variodrager 2, 
Multidrager of Multidrager+Plus, hoeft 
geen scheidings- of beschermingslaag op 
de dakbedekking te worden aangebracht!

volgens zowel din 18195-5 als de richt-
lijnen voor platte daken zijn drempel-
loze overgangen bijzondere constructies  
of dakbedekkingstechnische oplossingen 
op maat. Ze moeten overeengekomen wor-
den tussen de planner, fabrikant van de 
deur en het uitvoerende vakbedrijf. Meer 
informatie vindt u in de regelgeving voor 
dakbedekking van beloopbare daken.

Let op de tabel met drukvastheidbe- 
rekeningen van XPS-isolatiematerialen  
(zie hoofdstuk Rekenbasis op pagina 16)!
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Bronnen voor de rekenbasis voor geschikt warmte- 
isolatiemateriaal van XPS of schuimglas 

DIN 4108, deel 10: gebruikstoepassingen

DAA = externe isolatie van dak of terras, weerbestendig, 
  isolatie of dakbedekking

DUK = externe isolatie van het dak, blootgesteld aan het weer (omkeerdak)

dh = hoge drukbelastbaarheid – beloopbare daken en terrassen

ds = zeer hoge drukbelastbaarheid – gelijk aan dh plus industriële vloeren en parkeergarages

dx  = extreem hoge drukbelastbaarheid – gelijk aan dh en ds 
  plus zwaar belaste industriële vloeren en parkeergarages 

Welk warmte-isolatiemateriaal u het best kunt gebruiken hangt af van het doel,  
de toepassing en de benodigde drukbelastbaarheid. 

DIN EN 826 – Bepaling compressiespanning bij 10%
DIN EN 1606 – Bepaling van de toelaatbare compressiespanning bij duurbelasting  
gedurende 50 jaar en max. 2% samendrukking

Een belangrijk kenmerk van verschillende bouwmaterialen is de drukvastheid. die geeft aan waar 
de belastbaarheidsgrenzen van het materiaal liggen.

volgens din En 826 dient een compressietest ertoe om de stevigheid en vormvastheid van harde 
schuimstoffen bij eenassige druk te kunnen beoordelen. volgens Europese productienormen moet 
de fabrikant de drukvastheid/compressiespanning bij 10% samendrukking aangeven met een  
codering als Cs (10\Y) 300. dit betekent dat het isolatiemateriaal een nominale drukvastheid van 
300 kPa heeft. XPs heeft op een ongelijke of niet-homogene ondergrond een elastische functie.  
Het wordt niet snel broos. Zo kunnen puntlasten worden opgevangen door plaatselijke ver- 
vorming.

isolatiematerialen voor gebruik onder druk worden vaak blootgesteld aan lange statische en  
dynamische belastingen. de toelaatbare druk wordt berekend aan de hand van din En 1606. 
voor de verschillende types XPs liggen de toelaatbare drukwaarden tussen de 60 en 250 kPa. Bij 
deze drukwaardes neemt de oorspronkelijke dikte van XPs gedurende een gebruiksperiode van 
50 jaar niet meer dan 2% af. deze drukvastheid op de lange termijn geeft de fabrikant volgens de 
codering van de Europese productienormen aan als bijvoorbeeld CC (2/1,5/50)180. dat betekent 
dat het warmte-isolatiemateriaal onder een voortdurende belasting van 180 kPa ook na 50 jaar 
minder dan 2% van zijn oorspronkelijke dikte heeft verloren. daarbij bedraagt de kruipvervorming 
minder dan 1,5%.

rekenbasis

isolAtiE: stABilitEit ondEr HogE druk
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2-lagige bitumineuze  
dakbedekking volgens  
de richtlijnen 

Of als alternatief:  
Kunststofbanen,  
bijvoorbeeld pvc,  
FPO of gelijksoortig

XPS-isolatie volgens DIN EN 1991-1

XPS-isolatie volgens  
DIN EN 1991-1:

Standaard-Drager 

DIN EN 1991-1 – Belastingen op constructies (voorheen DIN 1055-3)

de principes voor belastingen op constructies van hoogbouw en civieltechnische werken en  
de geotechnische aspecten worden behandeld in din En 1991-1-Eurocode 1: Belastingen op 
constructies: algemene belastingen. de norm vervangt din v En 1991 en bestaat uit 7 delen:

din En 1991-1-1: volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelasting op gebouwen

din En 1991-1-2: Belasting bij brand

din En 1991-1-3: sneeuwbelasting

din En 1991-1-4: Windbelasting

din En 1991-1-5: thermische belasting

din En 1991-1-6: Belasting tijdens uitvoering

din En 1991-1-7: Buitengewone belastingen

XPs-warmte-isolatie met voorbeelddakbedekking bitumineus

isolAtiE: stABilitEit ondEr HogE druk
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Onderzoek drukvastheid van warmte-isolatiemateriaal

Product Isolatiemateri-
aaltype

Fabrikant Druksterkte
Compressiespanning bij 
10% vervorming [kN / m2]

Druksterkte op lange 
termijn

50 jaar lang,  
samendrukking <2% [kN / m2]

Waarde  
compressiespanning

[kN / m2]

Opmerking 
(Bron)

Austrotherm XPs top 50, d = 50 - 120 mm (eenlaags)
Austrotherm XPs top 70, d = 80 - 120 mm (eenlaags)

XPs
XPs

Austrotherm
Austrotherm

500
700

180
250

255
340

specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring

Jackodur kF 300 standard, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
Jackodur kF 300 standard, d = 140 – 300 mm (eenlaags)
Jackodur kF 500 standard, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
Jackodur kF 500 standard, d = 140 – 300 mm (eenlaags)
Jackodur kF 700 standard, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
Jackodur kF 700 standard, d = 140 – 300 mm (eenlaags)

XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs

Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation

300/390
300/390

500
500
700
700

130
130
180
180
250
250

175
140
250
210
320
255

specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring

styrodur 3000 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 3000 Cs, d = 140 – 200 mm (eenlaags)
styrodur 3000 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)
styrodur 3035 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 3035 Cs, d = 140 – 200 mm (eenlaags)
styrodur 3035 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)
styrodur 4000 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 4000 Cs, d = 140 – 160 mm (eenlaags)
styrodur 4000 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)
styrodur 5000 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 5000 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)

XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs

BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF

300
300
300
300
300
300
500
500
500
700
700

110
110
110
130
130
130
180
180
180
250
250

150
150
150
185
185
185
255
255
255
355
355

specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring

ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-iii-l, d = 140 – 160 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (meerlaags)
ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (meerlaags)
ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (meerlaags)

XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs

ursa
ursa
ursa
ursa
ursa
ursa
ursa

300
300
300
500
500
700
700

130
130
130
180
180
250
250

185
185
185
255
255
355
355

Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad

Foamglas tegels t4+
Foamglas tegels s3
Foamglas tegels F
Foamglas Floor Board t4+
Foamglas Floor Board s3
Foamglas Floor Board F

schuimglas
schuimglas
schuimglas
schuimglas
schuimglas
schuimglas

Foamglas
Foamglas
Foamglas
Foamglas
Foamglas
Foamglas

600
900
1600
600
900
1600

190
250
380
190
250
380

270
350
530
270
350
530

Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad

Aanbevolen isolatiematerialen uit XPS of schuim voor het leggen van tegels 
op tegeldragers voor balkons, terrassen en groendaken

rekenbasis

isolAtiE: stABilitEit ondEr HogE druk
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Product Isolatiemateri-
aaltype

Fabrikant Druksterkte
Compressiespanning bij 
10% vervorming [kN / m2]

Druksterkte op lange 
termijn

50 jaar lang,  
samendrukking <2% [kN / m2]

Waarde  
compressiespanning

[kN / m2]

Opmerking 
(Bron)

Austrotherm XPs top 50, d = 50 - 120 mm (eenlaags)
Austrotherm XPs top 70, d = 80 - 120 mm (eenlaags)

XPs
XPs

Austrotherm
Austrotherm

500
700

180
250

255
340

specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring

Jackodur kF 300 standard, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
Jackodur kF 300 standard, d = 140 – 300 mm (eenlaags)
Jackodur kF 500 standard, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
Jackodur kF 500 standard, d = 140 – 300 mm (eenlaags)
Jackodur kF 700 standard, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
Jackodur kF 700 standard, d = 140 – 300 mm (eenlaags)

XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs

Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation
Jackon insulation

300/390
300/390

500
500
700
700

130
130
180
180
250
250

175
140
250
210
320
255

specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring

styrodur 3000 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 3000 Cs, d = 140 – 200 mm (eenlaags)
styrodur 3000 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)
styrodur 3035 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 3035 Cs, d = 140 – 200 mm (eenlaags)
styrodur 3035 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)
styrodur 4000 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 4000 Cs, d = 140 – 160 mm (eenlaags)
styrodur 4000 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)
styrodur 5000 Cs, d = 40 – 120 mm (eenlaags)
styrodur 5000 Cs, d = 40 – 120 mm (meerlaags)

XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs

BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF
BAsF

300
300
300
300
300
300
500
500
500
700
700

110
110
110
130
130
130
180
180
180
250
250

150
150
150
185
185
185
255
255
255
355
355

specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring
specificaties/goedkeuring

ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-iii-l, d = 140 – 160 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (meerlaags)
ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (meerlaags)
ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (eenlaags)
ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (meerlaags)

XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs
XPs

ursa
ursa
ursa
ursa
ursa
ursa
ursa

300
300
300
500
500
700
700

130
130
130
180
180
250
250

185
185
185
255
255
355
355

Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad

Foamglas tegels t4+
Foamglas tegels s3
Foamglas tegels F
Foamglas Floor Board t4+
Foamglas Floor Board s3
Foamglas Floor Board F

schuimglas
schuimglas
schuimglas
schuimglas
schuimglas
schuimglas

Foamglas
Foamglas
Foamglas
Foamglas
Foamglas
Foamglas

600
900
1600
600
900
1600

190
250
380
190
250
380

270
350
530
270
350
530

Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad
Productgegevensblad

Berekening (meest ongunstig)*

Formaat tegel [cm]
gebruikte 
belasting 

Minimale drukvastheid  
warmte-isolatie [kN/m²] 

Hoekstuk 1/4  
(27,25 cm²) 

Randstuk 1/2 
(54,5 cm²) 

Hele drager 
(109 cm²) 

50 x 50 x 4,1 (beton) #3+5 1133,12 582,66 307,43

40 x 40 x 4,1 (beton) #3+5 1120,73 570,28 295,05

60 x 60 x 2,0 (keramiek) #3+5 1120,73 570,28 295,05

80 x 40 x 2,0 (keramiek) #3+5 1118,26 567,80 292,57

Onderzochte belastingen*

Belasting #1: Eigen gewicht Fg 

Belasting #2: Eigen gewicht Fg + nuttige vlaklast qk categorie Z - 4,0 kn

Belasting #3: Eigen gewicht Fg + nuttige puntlast Qk categorie Z - 2,0 kn

Belasting #4: Eigen gewicht Fg + nuttige vlaklast qk categorie t2 - 5,0 kn 

Belasting #5: Eigen gewicht Fg + nuttige puntlast Qk categorie t2 - 2,0 kn 

* Bron berekeningen: WsP ingenieurs Würzburg

Aanbevolen minimale drukvastheid  
warmte-isolatie voor Standaard-drager  
'kN' grootte = 109 cm², rond

Isolatiefabrikanten
Austrotherm Dämmstoffe GmbH, Hirtenweg 15, 19322 Wittenberge, germany
www.austrotherm.de

JACKON Insulation GmbH, Carl-Benz-straße 8, 33803 steinhagen, germany
www.jackon-insulation.com

BASF SE Performance Materials, Carl-Bosch-straße 38, 67056 ludwigshafen, germany
www.styrodur.de

Ursa Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz-straße 46-48, 04509 delitzsch, germany
www.ursa.de

Deutsche Foamglas GmbH, itterpark 1, 40724 Hilden , germany
www.foamglas.de

Standaard-Drager 

op grond van het onderzoek en de berekeningen van 
WsP ingenieurs Würzburg bevelen we aan om de  
aanbevolen berekende minimale drukvastheid in de tabel 
hierboven vooral aan de randen en in de hoeken aan te 
houden of ook hier een hele drager te gebruiken!

!

isolAtiE: stABilitEit ondEr HogE druk
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showroom volkerenslagmonument leipzig, duitsland

Onzichtbaar en zwaar belastbaar: KAIM-tegeldragers in de openbare ruimte

dakterras seniorentehuis 
Burgbernheim, duitsland 

dakterrassen oelßner's Hof leipzig, 
duitsland

referenTies

tEgElvloErEn oP grotE sCHAAl
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Al meer dan 40 jaar lang is het bedrijf HAns kAiM in 
handen van dezelfde familie. ondertussen is de naam  
synoniem geworden met de hoogste kwaliteit als het gaat 
om tegeldragers en in hoogte verstelbare dragers voor 
balkons en terrassen en voor voegkruisjes voor het hove-
niers- en sierbestratingsbedrijf. geestelijk vader van het 
bedrijf Hans kaim verwisselde in 1977 de speelgoedbran-
che voor een onderneming met eigen producten. sinds-
dien leiden al drie generaties lang de vrouwen des huizes 
het bedrijf: Hans kaims vrouw veronika kaim, dochter 
Magdalena kraiß-güdü (1979-2011) en tegenwoordig zijn 
kleindochter Meryem güdü (sinds 2012).

Als specialist op het gebied van tegeldragers en voeg-
kruisjes produceert kAiM al jarenlang producten van de 
hoogste kwaliteit. Alle medewerkers van het familiebe-
drijf in het Beierse oberschwarzach werken er elke dag 
weer hard aan om deze hoge kwaliteitsstandaard nog 
verder te verbeteren. van groot belang daarbij is ook de 
kennisuitwisseling met de vakhandel en met gebruikers, 
planners en landschapsarchitecten. Zo worden ideeën en 
suggesties vanuit de praktijk verwerkt tot nieuwe produc-
ten en verbeteringen en specialistische kennis over onze  
producten en hun gebruik wordt doorgegeven.

dankzij de vakkundige en innovatieve productontwik-
keling, beproefde en volgens din En iso 9001:2008  
gecertificeerde productie en snelle, vertrouwde en stipte 
service is HAns kAiM de marktleider op het gebied van 
tegeldragers van gerecyclede kunststof.

Onzichtbaar en zwaar belastbaar: KAIM-tegeldragers in de openbare ruimte

over ons

Vernieuwende ideeën en goede raad zijn de kerncompetenties van KAIM.

tEgElvloErEn oP grotE sCHAAl dE FirMA kAiM

Ons productassortiment:

VOEGKrUISJeS 

GRASVOEGKrUISJeS 

VARIODrager 2    

MULTIDrager   

PLATTENFIX   

PLATTENFIX   

STANdAARd-Drager

MAxI-Drager
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10/2017

Gebruiksaanbevelingen 08/2015 de gebruikstechnische aanbevelingen die we in woord en geschrift geven om de koper of verwerker te ondersteu-
nen zijn gebaseerd op onze ervaringen en komen overeen met de technische inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk van dat moment. net zoals 
de externe berekeningen die we beschikbaar stellen verbinden ze ons tot niets en kunnen er geen rechten of nevenverplichtingen behorende bij de 
koopovereenkomst aan worden ontleend. de koper of verwerker heeft nog steeds de verplichting om onze producten te controleren op hun geschikt-
heid voor het beoogde gebruiksdoel.

HANS KAIM GmbH
schallfelder Weg 1 · 97516 oberschwarzach · germany
tel.: + 49 9382 99840 · fax: + 49 9382 99841
e-mail: info@plattenfix.de · www.plattenfix.de


