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DE LICHTGEWICHT OPLOSSING VOOR KOUDEBRUGGEN
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Maximale lengte Inncempro® Kantplank uit één deel 3000 mm
Lichtgewicht element
Onderhoudsarm
Leverbaar in diverse isolatiediktes
Rot- en schimmelbestendig
Leverbaar in diverse oppervlakte structuren
Leverbaar als maatwerk
Leverbaar met ECO-EPS isolatie
Ecologisch
Eenvoudig te bewerken en snel te monteren

inncempro

INNCEMPRO® KANTPLANKEN
UITVOERINGEN

en bij overgangen van de muur naar ramen en deuren. Door de niet
geventileerde toepassing van de Inncempro® Kantplank bestaat er een
kans op kalkuitbloeiing.

De lichtgewicht, geïsoleerde Inncempro® Kantplank kan geleverd
worden in onderstaande uitvoeringen:
• Standaard: 10 of 14 mm cementgrijze houtvezelcementplaat

MONTAGE & OPSLAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

De lichtgewicht Inncempro® Kantplank is een samengesteld product.
De samenstelling bestaat uit een 10 of 14 mm onbehandelde houtvezelcement verlijmd op een isolatieplaat XPS of ECO-EPS. De onbehandelde houtvezelcement dekplaat kan onder invloed van weersinvloeden lichter of donkerder kleuren. De kopse kanten zijn standaard
voorzien van een liplasverbinding.

Hiervoor verwijzen wij u naar onze verwerkingsvoorschriften welke
te downloaden zijn via onze website, www.inncempro.nl, of op te
vragen zijn per e-mail, info@inncempro.nl, of per telefoon
074 – 250 13 94.

TOEPASSING

De Inncempro® Kantplank wordt daar toegepast waar een koudebrug
ontstaat. Een koudebrug is een directe, niet-isolerende verbinding
tussen twee constructie elementen waarlangs warmte verloren kan
gaan. Hierdoor kunnen vochtproblemen optreden. Een koudebrug kan
ontstaan bij overgangen van een geïsoleerde muur met een vloerconstructie waarbij de muurisolatie niet overgaat in de vloerisolatie
100% PEFC conform certificaatnummer NC-PEFC/COC-029615-DD

STANDAARD AFMETINGEN (maatwerk op aanvraag)

Vraag naar de mogelijkheden in afwijkende maatvoeringen, plaatdiktes, kleuren en en isolatiediktes

Inncempro® Kantplanken

10 of 14mm + 50 mm XPS (Rc 1,45)
10 of 14 mm + 100 mm XPS (Rc 2,85)

LxB
1250 x 150 mm
1250 x 200 mm
1250 x 250 mm
1250 x 300 mm
1250 x 350 mm
1250 x 400 mm
1250 x 450 mm
1250 x 500 mm
1250 x 600 mm

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie raadpleeg onze website www.inncempro.nl of neem telefonisch contact op via +31 (0)74 250 13 94 of per e-mail via info@inncempro.nl
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