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ISOBOOSTER HDS

Montagerichtlijn (1/2)

Uitgangspunt: 

Gordingen liggen op ca. 120 cm (hart op hart) uit elkaar. Indien de gordingen 
minder dan 90 cm uit elkaar liggen zijn stap 4 t/m 6 niet nodig.

Montage

1. Bevestig de hoeklijnen door middel van schroeven of nieten rondom op 
de gordingen van het te isoleren dakvlak op ca. 9 centimeter van het dak-
beschot (gebruik een Isostud voor maatvoering). 

2. Meet de lengte en breedte van het dakbeschot vlak tussen gordingen en 
verticale afscheidingen van het te isoleren vlak. Snijd de Isobooster op de 
maat van het te isoleren vlak met een overlap van ongeveer drie tot vijf 
centimeter op alle zijden. 

3. Plaats de Isobooster tegen de bovenste gording, vouw de helft van de 
vellen terug en bevestig deze tegen de gording doormiddel van nieten 
of schroeven. Doe hetzelfde met de onderste gording. Tape rondom de 
Isobooster tegen de gordingen. 

4. Meet tussen de twee horizontale hoeklijnen de helft van het dakbeschot-
vlak uit. Maak daar parallel aan de horizontale hoeklijnen om de 1,5 meter 
een inkeping van ca. 5 cm lengte door de Isobooster heen. Plaats in deze 
inkepingen de Iso-studs (met de lange kant uitstekend boven de Isoboos-
ter) en bevestig ze met korte schroeven aan het dakbeschot vlak. Tape de 
inkepingen af. 

5. Plaats een op maat gemaakte hoeklijn op deze stutten en bevestig deze 
aan elke stut met HDS schroeven. Draag hierbij zorg dat de hoeklijn op de 
zelfde hoogte ligt als de hoeklijnen aan de gordingen. 

6. Bevestig op de zojuist geplaatste (midden) hoeklijn de dubbelzijdige tape. 
Verwijder de beschermlaag nog niet. 

7. Maak de afwerkplaten op maat zodat de mes-groef verbindingen exact 
verticaal lopen. Verwijder de beschermlaag van de dubbelzijdige tape per 
plaat (insnijden met stanleymes).  

8. Bevestig de eerste afwerkplaat in het vlak en hou rondom drie mm vrij. 
Druk de plaat tegen de tape aan. Bevestig de afwerkplaat rondom tegen 
de gordingen rondom op de hoeklijnen (let op: binnen de lijn van de 
afwerkplint blijven). Zorg dat deze netjes in de plaat wegvallen. Eventu-
eel kunt u dit iets voorboren. Gebruik de HDS schroeven om het mes van 
de plaats te zekeren aan de hoeklijnen. Zeker de plaat aan de boven en 
onderzijde met drie HDS schroeven aan de bovenste en onderste hoeklijn. 
Draag daarbij zorg dat u de schroeven zo dicht mogelijk bij de gording 
plaatst zodat deze later met de plint afgedekt kan worden.   

Onderdelen van het HDS

Het HDS bestaat uit: 
•	 Isobooster hoeklijnen;
•	 Isobooster stuts;
•	 Isobooster T5;
•	 Isobooster tape;
•	 dubbelzijdig tape; 
•	 HDS schroeven;
•	 afwerkplaten en plint (evt. extra 

Isobooster hoeklijn voor dakra-
men).

Benodigdheden

Benodigd kleinmateriaal:
•	 Grove spoedschroeven (35 mm) of
•	 40 mm roestvrijstalen nieten 

(voor bevestiging van de Iso-
booster). 

Benodigd gereedschap:
•	 Zaag;
•	 hamer;
•	 stanleymes;
•	 beugelzaag of kniptang;
•	 schroefmachine (of nietapparaat);
•	 cirkelzaag.

Voordat u begint /  Let op!

 - Controleer altijd geldende wet- en regelgeving 
alvorens u wijzigingen aan een woning uitvoert.

 - Controleer het gebied dat u wenst te isoleren en 
voer eerst nodige reparaties uit.

 - Zorg altijd dat u in goed verlichte en geventi-
leerde ruimten werkt.

 - Zorg dat u weet waar leidingen en elektriciteit 
loopt. Voorkom altijd dat u in leidingen boort of 
monteert.

 - Wees voorzichtig als u buiten werkt met grote 
stukken Isobooster op winderige dagen.

 - Op zonnige dagen dient u bij buiten werken met 
Isobooster altijd een zonnebril te dragen.

 - Werk niet met Isobooster in ruimten als deze een 
te hoge temperatuur hebben.

 - Zorg dat alle gereedschap op de zolder aanwezig 
is om onnodig heen en weer lopen te voorko-
men.

 - Zaag de plafondplaten buiten of in goed geventi-
leerde ruimten in verband met het stof. 

 - Zorg voor extra verlichting indien de zolder niet 
goed verlicht is.

 - Hanteer alle veiligheidsvoorschriften van gereed-
schap en materiaal.
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9. Als er een schuining is, dan eerst de schuine aansluiting maken en daar 
vanuit wegwerken. 

10.  Verwijder het volgende stuk van de bescherming van de dubbelzijdige 
tape. Steek van de volgende plaat het mes in de groef, en breng deze plaat 
zorgvuldig op dezelfde wijze aan als voorgaand.   

11.  Bevestig alle platen op deze wijze.  

12. Bevestig rondom de plint voor de volledige afwerking, waarbij u er zorg 
voor draagt dat de gebruikte schroeven wegvallen achter de plint. 

13.  Werk de plint eventueel af met acrylaat kit om één aansluitend geheel te 
krijgen. 

Montagerichtlijn (2/2)

ISOBOOSTER HDS



PXA Nederland   •   030 666 6963   •   info@pxanederland.nl   •   www.pxanederland.nl

ISOBOOSTER HDS

Montagerichtlijn (1/2)

Uitgangspunt: 

Gordingen liggen op ca. 120 cm (hart op hart) uit elkaar. Indien de gordingen 
minder dan 90 cm uit elkaar liggen zijn stap 4 t/m 6 niet nodig.

Montage

1. Bevestig de hoeklijnen door middel van schroeven of nieten rondom op 
de gordingen van het te isoleren dakvlak op ca. 9 centimeter van het dak-
beschot (gebruik een Isostud voor maatvoering). 

2. Meet de lengte en breedte van het dakbeschot vlak tussen gordingen en 
verticale afscheidingen van het te isoleren vlak. Snijd de Isobooster op de 
maat van het te isoleren vlak met een overlap van ongeveer drie tot vijf 
centimeter op alle zijden. 

3. Plaats de Isobooster tegen de bovenste gording, vouw de helft van de 
vellen terug en bevestig deze tegen de gording doormiddel van nieten 
of schroeven. Doe hetzelfde met de onderste gording. Tape rondom de 
Isobooster tegen de gordingen. 

4. Meet tussen de twee horizontale hoeklijnen de helft van het dakbeschot-
vlak uit. Maak daar parallel aan de horizontale hoeklijnen om de 1,5 meter 
een inkeping van ca. 5 cm lengte door de Isobooster heen. Plaats in deze 
inkepingen de Iso-studs (met de lange kant uitstekend boven de Isoboos-
ter) en bevestig ze met korte schroeven aan het dakbeschot vlak. Tape de 
inkepingen af. 

5. Plaats een op maat gemaakte hoeklijn op deze stutten en bevestig deze 
aan elke stut met HDS schroeven. Draag hierbij zorg dat de hoeklijn op de 
zelfde hoogte ligt als de hoeklijnen aan de gordingen. 

6. Bevestig op de zojuist geplaatste (midden) hoeklijn de dubbelzijdige tape. 
Verwijder de beschermlaag nog niet. 

7. Maak de afwerkplaten op maat zodat de mes-groef verbindingen exact 
verticaal lopen. Verwijder de beschermlaag van de dubbelzijdige tape per 
plaat (insnijden met stanleymes).  

8. Bevestig de eerste afwerkplaat in het vlak en hou rondom drie mm vrij. 
Druk de plaat tegen de tape aan. Bevestig de afwerkplaat rondom tegen 
de gordingen rondom op de hoeklijnen (let op: binnen de lijn van de 
afwerkplint blijven). Zorg dat deze netjes in de plaat wegvallen. Eventu-
eel kunt u dit iets voorboren. Gebruik de HDS schroeven om het mes van 
de plaats te zekeren aan de hoeklijnen. Zeker de plaat aan de boven en 
onderzijde met drie HDS schroeven aan de bovenste en onderste hoeklijn. 
Draag daarbij zorg dat u de schroeven zo dicht mogelijk bij de gording 
plaatst zodat deze later met de plint afgedekt kan worden.   

Onderdelen van het HDS

Het HDS bestaat uit: 
•	 Isobooster hoeklijnen;
•	 Isobooster stuts;
•	 Isobooster T5;
•	 Isobooster tape;
•	 dubbelzijdig tape; 
•	 HDS schroeven;
•	 afwerkplaten en plint (evt. extra 

Isobooster hoeklijn voor dakra-
men).

Benodigdheden

Benodigd kleinmateriaal:
•	 Grove spoedschroeven (35 mm) of
•	 40 mm roestvrijstalen nieten 

(voor bevestiging van de Iso-
booster). 

Benodigd gereedschap:
•	 Zaag;
•	 hamer;
•	 stanleymes;
•	 beugelzaag of kniptang;
•	 schroefmachine (of nietapparaat);
•	 cirkelzaag.



PXA Nederland   •   030 666 6963   •   info@pxanederland.nl   •   www.pxanederland.nl

9. Als er een schuining is, dan eerst de schuine aansluiting maken en daar 
vanuit wegwerken. 

10.  Verwijder het volgende stuk van de bescherming van de dubbelzijdige 
tape. Steek van de volgende plaat het mes in de groef, en breng deze plaat 
zorgvuldig op dezelfde wijze aan als voorgaand.   

11.  Bevestig alle platen op deze wijze.  

12. Bevestig rondom de plint voor de volledige afwerking, waarbij u er zorg 
voor draagt dat de gebruikte schroeven wegvallen achter de plint. 

13.  Werk de plint eventueel af met acrylaat kit om één aansluitend geheel te 
krijgen. 

Montagerichtlijn (2/2)

ISOBOOSTER HDS

Voordat u begint /  Let op!

 - Controleer altijd geldende wet- en regelgeving 
alvorens u wijzigingen aan een woning uitvoert.

 - Controleer het gebied dat u wenst te isoleren en 
voer eerst nodige reparaties uit.

 - Zorg altijd dat u in goed verlichte en geventi-
leerde ruimten werkt.

 - Zorg dat u weet waar leidingen en elektriciteit 
loopt. Voorkom altijd dat u in leidingen boort of 
monteert.

 - Wees voorzichtig als u buiten werkt met grote 
stukken Isobooster op winderige dagen.

 - Op zonnige dagen dient u bij buiten werken met 
Isobooster altijd een zonnebril te dragen.

 - Werk niet met Isobooster in ruimten als deze een 
te hoge temperatuur hebben.

 - Zorg dat alle gereedschap op de zolder aanwezig 
is om onnodig heen en weer lopen te voorko-
men.

 - Zaag de plafondplaten buiten of in goed geventi-
leerde ruimten in verband met het stof. 

 - Zorg voor extra verlichting indien de zolder niet 
goed verlicht is.

 - Hanteer alle veiligheidsvoorschriften van gereed-
schap en materiaal.


