
Snelle montage
Dun en lichtgewicht
Optimale isolatiewaarde
Klimaatvriendelijk 

Isobooster Hellend Dak Systeem 
DE PROFESSIONELE OPLOSSING VOOR HET ISOLEREN VAN ZOLDERS

Goedgekeurd voor 
ISDE-subsidie!



Isobooster vastgezet achter hoeklijn

Isobooster HDS (Hellend Dak Systeem) is een compleet 
dakisolatiesysteem dat je snel en eenvoudig tussen de 
gordingen monteert. Het systeem komt met een volledige 
afwerking van nokbalk tot en met knieschot. Zo isoleer je een 
dak aan de binnenzijde sneller, schoner en dunner. 

Isobooster HDS wordt veelvuldig gebruikt door woningcor-
poraties voor het renoveren van zolders. Het systeem kent 
een door BCRG-gecertificeerde RC-waarde van minimaal 
3,74 bij een dikte van 14 centimeter inclusief afwerking. 

DUN EN LICHTGEWICHT

Er zijn verschillende manieren om de binnenzijde van een 
(woon)zolder na te isoleren. Vaak is het een hoop werk en 
is het materiaal zwaar. Met Isobooster heb je dat probleem 
niet. Het materiaal is licht en dus veel makkelijker te verwer-
ken. Bij een traditioneel geïsoleerde en afgewerkte zolder 
wordt gemiddeld 19 kg/m2 aan de constructie bevestigd. 
Isobooster HDS weegt inclusief afwerking 10,2 kg/m2. Dit 
scheelt aanzienlijk in belasting van de constructie en impact 
voor de bewoner. Het eindresultaat is een mooi egaal vlak  
en een optimale isolatiewaarde. Een win-win situatie voor  
de opdrachtgever, de monteur en de bewoner.

SNELLE MONTAGE

Isobooster HDS kan met nieten of schroeven gemonteerd 
worden. Isobooster en alle bijgeleverde benodigde tapes 
zijn gewoon te snijden met een mes. De hoeklijnen knip je 
met een blikschaar of kort je in met elke willekeurige zaag. 
De platen zijn met een cirkelzaag op maat te maken. In veel 
gevallen is het mogelijk om de materialen op een locatie 
buiten de woning op maat te maken en voor te bereiden. 
Hierdoor wordt de overlast in de woning beperkt tot slechts 
de montage en is er nog meer tijdwinst.

Een van de aandachtspunten van dakisolatie is het voorko-
men van koudebruggen die de isolatie grotendeels teniet-
doen. Veel materialen kunnen verzakken na verloop van tijd. 
Door Isobooster HDS op de juiste wijze te monteren kunnen 
koudebruggen op gordingen en muren worden voorkomen. 

Compleet systeem 
voor dakisolatie

Plinten geven een strakke afwerking

Snel te verwerken bij dakdoorvoer
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BINNEN TWEE DAGEN KLAAR

Vaak is het aan de binnenzijde 
isoleren en afwerken van een dak een 
arbeidsintensief proces:  materialen 
moeten naar zolder en vervolgens 
begint het proces van isoleren, 
monteren, voegen, afwerken en 
schilderen. Dit kost gemiddeld drie 
tot vier dagen per woning. 

De onderdelen van Isobooster HDS 
zijn geselecteerd op montagesnel-
heid en gebruiksgemak. Van hoeklijn 
of montageschroef tot afwerkplaat: 
alles is op elkaar afgestemd. Hierdoor 
kan met een ervaren team van twee 
monteurs een gemiddelde zolder 
van 60 m2 in twee dagen worden 
opgeleverd. 

De afwerkplaten van Isobooster HDS 
staan garant voor een directe afwer-
king. Na montage kan de bewoner 
direct gebruik maken van de ruimte. 

De afwerkplaten worden standaard 
geleverd in het wit, met bijbehorende 
plinten en/of kniklijsten voor knie-
schotten. Maar ook kan de klant tegen 
meerprijs kiezen uit een breed palet 
aan kleuren en patronen.

DUURZAAM EN RECYCLEBAAR

Alle onderdelen van Isobooster HDS 
zijn volledig recyclebaar. Isobooster 
resten voer je af met het kunststof 
afval, de hoeklijnen gaan mee met 
papier en zaagresten met het hout. 
Alle onderdelen kunnen ook worden 
hergebruikt.

HET HDS BESTAAT UIT:  

• Isobooster hoeklijnen
• Isobooster7 Professional R 4.7
• Isobooster tape
• Dubbelzijdig tape
• HDS schroeven
• Afwerkplaten en plint  
 

BENODIGDHEDEN: 

Benodigd kleinmateriaal:

• Grove spoedschroeven of
• Roestvrijstalen nieten (voor bevestiging van  
 de Isobooster) 

Benodigd gereedschap:

• Hamer
• Stanleymes 
• Beugelzaag of kniptang 
• Cirkelzaag
• Schroefmachine of nietapparaat

Download de montagerichtlijnen 
op isobooster.nl/downloads
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Makkelijke montage tussen gordingen en rond dakramen 

RC-waarde 

van min. 3,74 

bij een 

montagedikte 

van 14 cm. 



Meer weten?
Wil je weten wat Isobooster HDS 
voor jouw project kan betekenen?

Neem contact op via 030 6666963 
of met één van onze partners.

Wilhelminalaan 10k, 3451 HJ Vleuten  •  030 666 6963  •  info@isobooster.nl  •  isobooster.nl
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INTERIOR HOUSE B.V.
info@interiorhousebv.nl
088 200 3970

Isobooster HDS is ontwikkeld 
in samenwerking met:

VAN WIJNGAARDEN + CO B.V.
info@vanwijngaardenenco.com 
010 428 1444


