
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

M/103EN 13168
Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol 

 

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
houtwol, met of zonder deklaag of afwerkingslaag, 
gebruikt voor de thermische isolatie van 

      
     

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van houtwol voor 

 

M/103

M/103

M/103

M/103

EN 13167

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair 
glas (CG) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair 
glas (CG), met of zonder deklaag of 
afwerkingslaag, gebruikt voor de thermische 
isolatie van gebouwen. Deze producten worden 
vervaardigd in de vorm van panelen of platen. 
Deze producten worden ook gebruikt in thermische 
isolatiesystemen en in geprefabriceerde 
composietpanelen.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van cellulair glas voor 
thermische isolatie

M/103

EN 13165

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PUR) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PU), met of zonder parement 
of afwerklaag, gebruikt voor de thermische isolatie 
van gebouwen. Deze producten worden 
vervaardigd in de vorm van panelen. PU omvat 
PIR- en PUR-producten.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van hard 
polyurethaanschuim voor 
thermische isolatie

EN 13166

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
fenolschuim 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
fenolschuim, met of zonder deklaag of 
afwerkingslaag, gebruikt voor de thermische 
isolatie van gebouwen. Deze producten worden 
vervaardigd in de vorm van panelen en 
gelamineerde producten. Deze producten worden 
ook gebruikt in thermische isolatiesystemen en in 
geprefabriceerde composietpanelen.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van fenolschuim voor 
thermische isolatie

EN 13163

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd polystyreen, met of zonder stijve of 
flexibele bekledingen of afwerklagen, gebruikt voor 
de thermische isolatie van gebouwen. Deze 
producten hebben de vorm van panelen of rollen of 
elk ander voorgevormd product (op bepaalde wijze 
afgeschuinde of geprofileerde plaat).

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxpandeerd 
polystyreenschuim voor 
thermische isolatie

EN 13164

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxtrudeerd polystyreenschuim, met of zonder 
stijve of flexibele bekledingen of afwerklagen, 
gebruikt voor de thermische isolatie van 
gebouwen. Deze producten hebben de vorm van 
panelen en zijn ook verkrijgbaar met een speciale 
behandeling van randen en oppervlakken.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim voor 
thermische isolatie

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 04: PRODUCTEN VOOR THERMISCHE ISOLATIE

SAMENGESTELDE ISOLATIEKITS/-SYSTEMEN

EN 13162

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale 
wol (MW) 
— Specificaties

Uit minerale wol fabrieksmatig vervaardigde 
producten, met of zonder parement of 
afwerkingslaag, gebruikt voor de thermische 
isolatie van gebouwen. Deze producten hebben de 
vorm van dekens, panelen of platen.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van minerale wol 
voor thermische isolatie

M/103



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

M/103

M/103

EN 14303

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale 
wol (MW) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
minerale wol die worden gebruikt voor thermische 
isolatie van gebouw- en industriële installaties met 
een bedrijfstemperatuurbereik van ongeveer 0 °C 
tot + 800 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van minerale wol 
voor thermische isolatie

EN 14304

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van flexibel 
elastomeerschuim (FEF) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van flexibel 
elastomeerschuim die worden gebruikt voor 
thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties met een bedrijfstemperatuurbereik van 
ongeveer -200 °C tot + 175 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van flexibel 
elastomeerschuim voor 
thermische isolatie

EN 14064-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 
— In-situ gevormde los gestorte minerale wol producten 
— Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór 
de installatie

Los gestorte minerale wol producten voor in-situ 
installatie op zolders, dubbelwandige metselmuren 
en geraamten van gebouwen

In-situ gevormde los gestorte 
minerale wol producten 

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

EN 14063-1

Materialen voor de thermische isolatie en producten 
— In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht 
kleiproducten (LWA) 
— Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór 
de installatie

Los gestorte producten van in-situ gevormde 
geëxpandeerde lichtgewicht kleiproducten bedoeld 
voor installatie in daken, plafonds, vloeren en 
begane grond

In-situ gevormde geëxpandeerd 
lichtgewicht kleiproducten voor 
thermische isolatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerde kurk gebruikt voor de thermische 
isolatie van gebouwen. De producten worden 
gemaakt met gegranuleerde kurk zonder extra 
bindmiddelen en worden geleverd als platen met of 
zonder deklaag of afwerkingslaag.
Deze producten worden ook gebruikt in thermische 
isolatiesystemen en in geprefabriceerde 
composietpanelen.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxpandeerde 
kurk voor thermische isolatie

EN 13171

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van 
houtvezel 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
houtvezel, met of zonder deklaag of 
afwerkingslaag, gebruikt voor de thermische 
isolatie van gebouwen. Deze producten worden 
vervaardigd in de vorm van rollen, stroken, vilt, 
panelen of platen. Deze producten worden ook 
gebruikt in thermische isolatiesystemen en in 
geprefabriceerde composietpanelen.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van houtvezel voor 
thermische isolatie

EN 13170

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerde kurk (ICB) 
— Specificatie

 
      

      
— Specificatie

    
       
      

gebouwen. Deze producten worden vervaardigd in 
de vorm van panelen of platen.

  
    

thermische isolatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd perliet, met of zonder deklaag of 
afwerkingslaag, gebruikt voor de thermische 
isolatie van gebouwen. Deze producten worden 
vervaardigd in de vorm van panelen, meerlaagse 
isolatie of composiet isolatieproducten.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxpandeerd 
perliet voor thermische isolatie

EN 13169

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd perliet (EPB) 
— Specificatie



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

1
3

3 (met 4 voor 
brandreactie)

Alles 3

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

EN 14314

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
fenolschuim (PF) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
fenolschuim die worden gebruikt voor thermische 
isolatie van gebouw- en industriële installaties met 
een bedrijfstemperatuurbereik van ongeveer -200 
°C tot + 120 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van fenolschuim voor 
thermische isolatie

EN 14315-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 
— In-situ gevormde producten van gespoten hard 
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanurate- (PIR) schuim 
— Deel 1: Specificatie voor het gespoten 
hardschuimsysteem vóór installatie

In-situ gevormde producten van gespoten hard 
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanurate- (PIR) 
schuim wanneer gebruikt op muren, plafonds, 
daken, verlaagde plafonds en vloeren

In-situ gevormde producten van 
gespoten hard polyurethaan- en 
polyisocyanurate- schuim voor 
thermische isolatie

EN 14309

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd polystyreenschuim die worden 
gebruikt voor thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties met een 
bedrijfstemperatuurbereik van ongeveer -180 °C 
tot + 80 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxpandeerd 
polystyreenschuim voor 
thermische isolatie

EN 14313

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
polyethyleenschuim (PEF) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
polyethyleenschuim die worden gebruikt voor 
thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties met een bedrijfstemperatuurbereik van 
ongeveer -80 °C tot + 150 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van 
polyethyleenschuim voor 
thermische isolatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxtrudeerd polystyreenschuim die worden 
gebruikt voor thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties met een 
bedrijfstemperatuurbereik van ongeveer -180 °C 
tot + 75 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim voor 
thermische isolatie

EN 14308

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim 
(PIR) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PUR) en 
polyisocyanuraatschuim (PIR), met ten minste 90% 
gesloten cellen, met of zonder bekleding, die 
worden gebruikt voor thermische isolatie van 
gebouw- en industriële installaties met een 
bedrijfstemperatuurbereik van ongeveer -200 °C 
tot + 200 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van hard 
polyurethaanschuim en 
polyisocyanuraatschuim voor 
thermische isolatie

EN 14305

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair 
glas (CG) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair 
glas die worden gebruikt voor thermische isolatie 
van gebouw- en industriële installaties met een 
bedrijfstemperatuurbereik van ongeveer -265 °C 
tot + 430 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van cellulair glas voor 
thermische isolatie

EN 14306

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
calciumsilicaat (CS) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
calciumsilicaat die worden gebruikt voor 
thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties met een bedrijfstemperatuurbereik van 
ongeveer -170 °C tot + 1100 °C

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van calciumsilicaat 
voor thermische isolatie

EN 14307

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) 
— Specificatie



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

Brandreactie 4 
andere 

karakteristieken 3

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

Brandreactie 4 
andere 

karakteristieken 3

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

1
3

3 (met 4 voor 
brandreactie)

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

1
3

3 (met 4 voor 
brandreactie)

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

EN 14934

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- 
en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele 
techniek 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxtrodeerd polystyreen schuim (XPS) 
— Specificatie

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vul- 
en isolatieproducten voor toepassingen in de civiele 
techniek 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd polystyreen (EPS) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerd polystyreen (EPS), gebruikt voor 
thermische isolatie van wegen, spoorwegen, 
gebieden met veel verkeer, lichtgewicht vulling 
voor het verminderen van horizontale en verticale 
gronddruk en andere civieltechnische 
toepassingen. De producten worden vervaardigd in 
de vorm van platen of blokken

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxpandeerd 
polystyreen voor thermische 
isolatie en lichtgewicht vul- en 
isolatieproducten

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

M/103

EN 14318-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 
— In-situ gevormde producten van gegoten hard 
polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraat schuim 
(PIR) 
— Deel 1: Specificatie voor het gegoten hard 
polyurethaansysteem vóór installatie

In-situ gevormde producten van gegoten hard 
polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraat 
schuim (PIR) bij gebruik in spouwmuren

In-situ gevormde  thermische 
isolatieproducten van gegoten 
hard polyurethaanschuim en 
polyisocyanuraat schuim

EN 14319-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— In-situ gevormde producten van gegoten hard 
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) schuim 
— Deel 1: Specificatie voor het gegoten 
hardschuimsysteem vóór installatie

In-situ gevormde producten van gegoten hard 
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) 
schuim en gebruikt voor isolatie van apparatuur in 
gebouwen en industriële installaties (industriële 
opslagtanks, pijpen en leidingen gebruikt voor 
brandstoftoevoer ....)

In-situ gevormde thermische 
isolatieproducten van gegoten 
hard polyurethaan- en 
polyisocyanuraat schuim 

EN 14320-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— In-situ gevormde producten van gespoten hard 
polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraat schuim 
(PIR) 
— Deel 1: Specificatie voor het gespoten 
hardschuimsysteem vóór de installatie

In-situ gevormde producten van gespoten hard 
polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraat 
schuim (PIR) en gebruikt voor isolatie van 
apparatuur in gebouwen en industriële installaties 
(industriële opslagtanks, pijpen en leidingen 
gebruikt voor brandstoftoevoer ....)

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxtrodeerd polystyreen schuim (XPS) , gebruikt 
voor thermische isolatie van wegen, spoorwegen, 
gebieden met veel verkeer, lichtgewicht vulling 
voor het verminderen van horizontale en verticale 
gronddruk en andere civieltechnische 
toepassingen. De producten worden vervaardigd in 
de vorm van platen

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxtrodeerd 
polystyreen schuim voor 
thermische isolatie en 
lichtgewicht vul- en 
isolatieproducten

EN 15501

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— Fabrieksmatig geëxpandeerde perliet (EP) en 

    
 

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
geëxpandeerde perliet (EP) en geëxfolieerd 
vermiculiet (EV) die worden gebruikt voor 
thermische isolatie van gebouw- en industriële 

     
      

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van geëxpandeerde 
perliet en geëxfolieerd 

   

In-situ gevormde thermische 
isolatieproducten van gespoten 
hard polyurethaanschuim en 
polyisocyanuraat schuim

EN 14933

EN 14316-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 
— In-situ gevormde thermische isolatie producten van 
geëxpandeerd perliet (EP) 
— Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte 
producten vóór de installatie

Producten van geëxpandeerd perliet : Perlite 
Aggregate (EPA), Coated Perlite (EPC), 
Hydrophobic Perlite (EPH) en Premixed Perlite 
(EPM) voor in-situ isolatie van daken, plafonds, 
wanden en vloeren

In-situ gevormde thermische 
isolatie producten van 
geëxpandeerd perliet 

M/103

EN 14317-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 
— In-situ gevormde thermische isolatieproducten van 
geëxfolieerd vermiculiet (EV) 
— Deel 1: Specificatie voor gelijmde en los gestorte 
producten vóór de installatie

Producten van geëxfolieerd vermiculiet: 
vermiculietkorrels (VAS), gecoat vermiculiet (VCA), 
hydrofoob vermiculiet (EVH) en voorgemengd 
vermiculiet (EVM) voor de in situ isolatie van 
daken, plafonds, wanden en vloeren

In-situ gevormde thermische 
isolatieproducten van 
geëxfolieerd vermiculiet



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

Brandreactie 4 
andere 

karakteristieken 3

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

Brandreactie 4 
andere 

karakteristieken 3

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

1
3

3 (met 4 voor 
brandreactie)

Alles 3

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Alles 3

In-situ gevormde thermische 
isolatieproducten van 
geëxfolieerd vermiculiet

M/103

EN 15732
Lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen 
in de civiele techniek (CEA) 
— Geëxpandeerde lichtgewicht kleiproducten (LWA)

Los gestorte geëxpandeerde lichtgewicht 
kleiproducten voor civieltechnische toepassingen

Lichtgewicht vul- en 
isolatieproducten

EN 15599-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— In-situ gevormde thermische isolatie van 
geëxpandeerd perliet (EP) producten 
— Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte 
producten vóór installatie

In-situ gevormde producten van geëxpandeerde 
perliet (EP) die worden gebruikt voor thermische 
isolatie van gebouw- en industriële installaties met 
een bedrijfstemperatuurbereik van ongeveer -270 
°C tot + 650 °C

In-situ gevormde thermische 
isolatieproducten van 
geëxpandeerde perliet

EN 15600-1

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en 
industriële installaties 
— In-situ gevormde geëxfolieerd vermiculiet (EV) 
producten 
— Deel 1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte 
producten vóór installatie

In-situ gevormde producten van geëxfolieerd 
vermiculiet (EV) die worden gebruikt voor 
thermische isolatie van gebouw- en industriële 
installaties met een bedrijfstemperatuurbereik van 
ongeveer -40 °C tot + 1050 °C

M/103

M/103

M/103

EN 16069

Producten voor thermische isolatie van gebouwen 
— Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
polyetheenschuim (PEF) 
— Specificatie

Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
polyetheenschuim (PEF), met of zonder deklaag of 
afwerkingslaag, gebruikt voor de thermische 
isolatie van gebouwen. Deze producten worden 
vervaardigd in de vorm van panelen, rollen of 
andere voorgevormde producten.

Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van 
polyetheenschuim voor 
thermische isolatie en 
lichtgewicht vul- en 
isolatieproducten

 

        
  

      
geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten 
— Specificatie

    
     

      
thermische isolatie van gebouw  en industriële 
installaties met een bedrijfstemperatuurbereik van 
ongeveer -0 °C tot + 1100 °C

  
   

   
vermiculiet voor thermische 
isolatie
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