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Verkorte Besteksbeschrijving

Waterslagen
Voor aanvang van de isolatiewerkzaamheden dienen de waterslagen gemonteerd te zijn. Waterslagen bij montage ruim in
de kit wellen. Openstaande naden tussen kopschotje en waterslag waterdicht maken d.m.v. kit c.q. drainagestukjes.

Steiger
Steiger dient aan de bovenzijde voorzien te zijn van witte kappen tot op het bovenste slag, verder voorzien van regenwerende 
netten. Slagen om de 2 meter, muurafstand in overleg met applicateur i.v.m. maatvoering van de isolatie.

Ondergrond
Het systeem is ondergrond volgend. De vlakheid van de ondergrond dient binnen 3 mm te liggen. Eventueel ondergrond uitvlak-
ken. Alle gevelopeningen zoals kozijnen en deuren dienen waterdicht in de gevels gemonteerd te zijn d.m.v. �berband voor 
aanvang aanbrengen isolatie. Dakrandaansluitingen dienen eveneens waterdicht aangesloten te zijn. Bouwkundige dilataties 
worden altijd gevolgd.

Verlijmen isolatieplaten
EasylationWall isolatieplaten verlijmen met Insta Stick op de ondergrond. Onderling volledig verbinden met Insta Stik in de 
sponning. Uitrichten van de platen met maatlatten in de groeven voor de lagenmaat. Waar nodig starten op een RVS sokkelpro-
�el. Alle aansluitingen met niet te isoleren (ge)bouwdelen waterdicht aansluiten middels Compriband 15/2.

Mechanisch bevestigen
De EasylationWall isolatieplaten dienen mechanisch bevestigd te worden op de ondergrond door middel van, voor de onder-
grond geschikte, (slag)pluggen met thermische onderbreking. Minimaal 5 pluggen per vierkante meter toepassen. Voor toepas-
sing boven de 18 meter gebouwhoogte kan een windbelastingberekening voorschrijven dat meer moeten worden toegepast.

Aanbrengen maatlatten
De meegeleverde maatlatten voorzien van koppenmaten en in de groeven steken van de isolatieplaat. Na aanbrengen steen-
strips deze minimaal 30 minuten laten zitten, daarna kunt u de latten doorschuiven in de groef.

Aanbrengen Steenstrips
Steenstrips met een harde borstel schoonvegen of gebruik een luchtpistool om ze schoon te blazen. Steenstrips dienen voor 
verlijming schoongemaakt te zijn. Lijm ril aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant (met spuitmond 2 maal 9x9mm 
Driehoeks ril verticaal per steenstrip). Bij voorkeur hiervoor de EasylationWall lijmmachine gebruiken. In verband met huidvor-
ming op de lijm verwerken binnen 10 minuten. Steenstip zachtjes op maatlat laten rusten en in positie brengen. Daarna stevig 
aandrukken totdat een lijmrildikte van 2 mm verkregen is.

Voegen Steenstrips
Voegspecie klaarmaken volgens voorschrift leverancier en voegen op gewenste variant (elke variant is mogelijk, standaard, 
terug liggend of bijv. knip voeg). Let op bij het voegen dat de voegspecie vol en zat ook in de groef terecht komt. Dit bevorderd 
de sterkte van de voeg. Afborstelen van de voeg na voldoende droogtijd. Volg hiervoor voorschrift fabrikant.
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Toegepaste materialen:
Isolatie: EasylationWall XPS op 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 of 200 mm.
Verlijming isolatie op ondergrond en onderling: DOW Insta Stik MP of Insta Stik STD
Verlijming steenstrips: lijmsysteem

Diverse steenstrips o.a. keramisch, baksteen of leisteen.
Voegmiddel bijpassend bij steenstrips.
Cellenband 15/2 of gelijkwaardig
Fiberband
RVS Sokkelpro�elen

HSB element 
vezelcementplaat 6 mm 

�berband
hardsteen / beton onderdorpel
Dow XPS isolatie 120 mm 
compriband
steenstrips

compriband

vensterbank

stalen hoeklijn  70 x 70 

Detaillering EasylationWall op HSB
Kozijn onderdorpel steenachtig 
Schaal 1:5
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HSB element 
vezelcementplaat 6 mm 

alu waterslag met kopschootjes
Dow insta Stick
Dow XPS isolatie 120 mm 
steenstrips

compriband

vensterbank

�berband

Detaillering EasylationWall op HSB
Kozijn aluminium waterslag 
Schaal 1:5
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Detaillering EasylationWall op HSB
Kozijn bovendorpel
Schaal 1:5

HSB element 
vezelcementplaat 6 mm 
�berband
Dow XPS isolatie 120 mm 
compriband
steenstrips
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Detaillering EasylationWall op HSB
Dakrand
Schaal 1:5

HSB element 
vezelcementplaat 6 mm 
�berband
Dow XPS isolatie 120 mm 
compriband

aluminium daktrim 
steenstrips
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Detaillering EasylationWall op HSB
Vloeraansluiting
Schaal 1:5

HSB element 
vezelcementplaat 6 mm 
�berband
Dow XPS isolatie 120 mm 
compriband

steenstrips
RVS voetpro�el 

betonvloer
bitumen
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Detaillering EasylationWall op HSB
Kozijn horizontaal
Schaal 1:5

houten kozijn 67 x 114  
compriband
Dow XPS isolatie 120 mm 
�berband
steenstrips
HSB element 


