Atlas

Perfecte vloerplaatisolatie voor elk huistype.
Totaalsysteem
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Verwerkingsinstructies

Verarbeitungshinweise JACKODUR® Atlas – totaalsysteem

JACKODUR® Atlas - totaalsysteem
Algemene aanwijzingen
Met JACKODUR® Atlas kiest u voor een tijd- en
kostenbesparend isolatiesysteem voor de vloerplaat,
dat geschikt is voor zeer uiteenlopende oppervlakken.
JACKODUR® Atlas bestaat uit verschillende elementen, die
individueel gecombineerd kunnen worden.

Dankzij de innovatieve verbindingstechniek worden
koudebruggen systematisch uitgesloten en voldoet
de isolatie aan alle actuele gebruiksstandaards.
JACKODUR® Atlas is vervaardigd van geëxtrudeerd
polystyreenhardschuim (XPS) volgens EN 13164.

JACKODUR® Atlas elementen:

Hoekelement

Zijelement

Oppervlakte-element

U ontvangt een montageschema, waarop te zien is
hoe de op maat gemaakte isolatie-elementen (speciale
elementen) geplaatst moeten worden.
Allgemeines
Der Aufbau und die Art des Unterbaues und Planum ist gemäß
Bodengutachten/Statischer Berechnung bzw. nach Vorgabe der Bauleitung
herzustellen. Der Untergrund für die Verlegung der JACKODUR Atlas Elemente
ist eben, abgezogen herzustellen. Der JACKODUR Atlas Verlegeplan ist mit
den Ausführungsplänen des Bauvorhabens auf Übereinstimmung zu prüfen.
Die fachgerechte Verlegung des JACKODUR Atlas Systems obliegt der
ausführenden Baufirma bzw. Bauleitung.
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Detail
Druckfestigkeit Schalungselement: 300 kPa
Druckfestigkeit Dämmung unter Bodenplatte: 300 kPa bzw.
130 kPa (50 Jahre, Stauchung <2%)

Hinweis: Auf der Wärmedämmung ist eine
Trennlage (z.B. PE-Folie) anzuordnen

1. Verlegereihe

3.

Nach dem Verlegen des Startelementes werden die Seitenelemente bis zum
nächsten Eckelement verlegt (1. Verlegereihe). Hiernach erfolgt die Verlegung
weiterer Seitenelemente bis zum dritten Eckelement (2. Verlegereihe). Die
Schalungselemente werden in die dafür vorgesehene Nut gesteckt und
nachfolgend werden die Flächenelemente verlegt (3. Flächenverlegung).

ng

gu

le
er

Legende

Startelement
Eckelement

Seitenelement

Flächenelement

Schalungselement

blaue Bemaßung = Betonaussenkante

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Str. 8
D-33803 Steinhagen
Fon: +49-5204-9955-0
Fax: +49-5204-9955-400
www.jackon-insulation.com

Stufenfalz-Richtung
beachten

Bekistingselement

Op de bijgeleverde paklijst staat vermeld op welke pallet
zich de speciale elementen bevinden.
JACKODUR® Atlas

Objekt: D_3369
Auftragsnummer: A400245592

Packliste:
Palette 01

48 Stck.

Flächenelement

Palette 02

48 Stck.

Flächenelement

Palette 03

48 Stck.

Flächenelement

Palette 04
(48)

35 Stck.
13 Stck.

Flächenelement
Seitenelement

Palette 05
(48)

20
4
1
4
1
1
9
1
1
1
1
1

Seitenelement
Sonderelement Nr.3
Sonderelement Nr.30
Sonderelement Nr.1
Sonderelement Nr.21
Sonderelement Nr.32
Sonderelement Nr.9
Sonderelement Nr.8
Sonderelement Nr.36
Sonderelement Nr.14
Sonderelement Nr.31
Sonderelement Nr.16

Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.

JACKODUR Atlas
Wärmedämm- und Schalungssystem für Bodenplatten
Bauvorhaben

Datum

Objekt Nr.

Hubert
Maßstab

09.06.2017 nicht maßstäblich

D_3675
Einheit

mm

Gezeichnet

MPa.

1. Voorbereiding ondergrond en bouwraam
In principe moet de fundering vorstvrij gelegd worden
volgens de voorschriften van de planner/staticus. Het
aanbrengen van de elementen gebeurt op een vlakke,
gladgestreken werkvloer van doorgaans 5 cm dikte, bijv.
van split, beton C8/10 of een zandbedding. Het meest
geschikt zijn split 2/5 of 4/8 als vlakke egalisatielaag.
Als aanbeveling voor een goed passende montage van
het isolatiesysteem zou de ondergrond een tolerantie van
+/- 1 cm op 5 mtr. moeten hebben. De werkvloer zou
ca. 40 cm breder dan de buitenkant van de vloerplaat
moeten worden aangebracht. Voor zover mogelijk dient het
bouwraam op een afstand van ca. 80 cm van de buitenkant
van de vloerplaat te worden opgesteld. Voor de verdere
voorbereiding worden de richtdraden op de buitenkant van
de vloerplaat (zonder warmte-isolatie) gespannen.

Verarbeitungshinweise JACKODUR® Atlas – totaalsysteem

2. Er wordt begonnen met het startelement
In het montageschema ziet u op welke hoek het leggen
begint. Het startelement moet volgens het montageschema
gelegd worden (houd rekening met de sponningrichting!).
Met behulp van het opgestelde bouwraam wordt het
startelement aan de hand van de gespannen draad
(buitenkant vloerplaat) uitgelijnd. De zijelementen worden
vervolgens richting ‘1. montagerij’ gelegd, waarna er
richting de ‘2. montagerij’ wordt gelegd.

3. Bekistingselementen
Aansluitend worden de bekistingselementen met
verspringende stootvoegen stuk voor stuk in de groef
gestoken tot men het volgende hoekelement bereikt. De
bekistingselementen moeten op lengte (bijv. met handzaag,
gloeidraadsnijder) worden gesneden.
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4. Oppervlakte-elementen
Het leggen van de oppervlakte-elementen gebeurt volgens
het montageschema in richting ‘3. oppervlakmontage’.
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5. Doorvoeringen (bijv. voor drainageleidingen, loze
leidingen, ventilatieleidingen) moeten ter plaatse op
maat worden uitgesneden, bijv. met een handzaag of
decoupeerzaag. Sluit doorvoeringen evenals open voegen
in de isolatielaag met JACKODUR® constructieschuim (λ
0,0354).

6. Na de plaatsing
Aansluitend wordt een scheidingslaag aangebracht, bijv.
een PE-folie op de thermische isolatieplaten. Deze wordt
los en naadoverlappend gelegd.

Belangrijk
De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen
geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de
bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch
en bouwrechtelijk opzicht.
Toepassingsvideo
JACKODUR® Atlas
JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen
Telefon +49 (0) 5204 9955-499 | Telefax +49 (0) 5204 9955-400 | atlas@jackodur.com | www.jackon-insulation.com
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