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Oplossingen voor de industrie.
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Al meer dan 25 jaar is JACKON Insulation GmbH in heel
Europa succesvol als producent van hoogwaardige isolatiematerialen alsmede voor bouw- en tegelelementen
van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Door de
ontwikkeling van innovatieve materialen als JACKODUR®
thermische isolatie, JACKOBOARD® bouw- en teg-elelementen en JACKOCARE® binnenisolatie heeft JACKON
Insulation GmbH zich toekomstgericht opgesteld in een
markt met veel concurrentie.
Door de permanente verbetering van de producten en de
continue ontwikkeling van innovatieve oplossingen is een
vertrouwelijke samenwerking tussen JACKON Insulation
GmbH en haar klanten ontstaan.
Tegenwoordig behoort JACKON tot de meest innovatieve
ondernemingen binnen de branche.
JACKON Insulation staat voor:
• hoogwaardige en duurzame producten – te beginnen
met de zorgvuldige selectie van de grondstoffen, via de
keuze van onze leveranciers, tot en met de ontwikkeling
van energie-efficiënte oplossingen.
• uitgebreid advies en een goede begeleiding van de klanten door de verkoopafdeling en toepassingstechniek.
Het bedrijfssegment JACKODUR® voor industriële
toepassingen is speciaal afgestemd op de behoeften van
de verwerkende industrie. JACKON Insulation ontwikkelt
voor zijn klanten individuele oplossingen voor samengestelde elementen die in het bouwsegment, de autoindustrie, de meubel- of beursopbouw worden ingezet.

JACKODUR® producten staan voor kwaliteit. Ze zijn
waterafstotend, thermisch isolerend, drukvast, maatvast
en kunnen met minimale toleranties worden verwerkt.
Hierdoor zijn ze een optimaal materiaal voor talrijke toepassingen in verschillende marktsegmenten.

Indien u graag meer wilt weten,
kunt u informatie aanvragen bij:
JACKON Insulation GmbH
Tel. +49 5204 9955 0
info@jackodur.com
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Sandwichelementen
Een verbinding die houdt.
Optimale U-waarden dankzij JACKODUR® maken
een slanke opbouw van het element mogelijk
Vanaf 8 mm plaatdikte met gefreesd oppervlak,
naargelang het eindproduct

Sandwichelementen bestaan uit een functionele kern en
twee of meerdere deklagen, bijvoorbeeld van metaal,
kunststof of hout. JACKODUR® vormt met zijn voortreffelijke mechanische eigenschappen het ideale kernmateriaal en is met zijn speciaal gegroefde oppervlak bovendien
een optimale hechtbasis voor verschillende materialen.
Dankzij de fijne, gefreesde groeven kan de aangebrachte
lijm zich gelijkmatig over de te verbinden oppervlakken
verdelen. Overtollige lijm loopt via de groeven weg en de
vorming van luchtinsluiting wordt voorkomen. De groeven
bevinden zich aan beide zijden van de plaat op een onderlinge afstand van 40 mm en hebben een geoptimaliseerde diepte en breedte van 2 mm. Zo ontstaat een op alle
niveaus stabiel element. Bovendien zorgt JACKODUR®
met zijn goede isolerende eigenschappen voor een goede
energiebalans van het gebouw.

	Verschillende oppervlaktestructuren (gegroefd,
niet-gegroefd)
	Zeer hoge thermische isolatiewaarde
	Uitstekende mechanische eigenschappen

Uitstekende treksterkte tot 1000 kPa
Ter voorkoming van koudebruggen tussen
vloerplaat en grond
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Kan individueel op maat worden gesneden
Maatvast
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Deurvullingen

JACKODUR® isolatiekern voor optimale U-waarden
Staalplaat als inbraakbeveiliging
Treksterkte tot 1000 kPa
Oppervlak naar keuze mogelijk

Groot incasseringsvermogen.
Huisdeuren moeten niet alleen uitnodigend zijn, maar ook
veilig, energie-efficiënt en duurzaam zijn.
De basis hiervoor is de keuze van het juiste kernmateriaal.
JACKODUR® XPS-producten zijn uitstekend geschikt als
kernmateriaal, want ze zijn vochtbestendig, maatvast en
thermisch isolerend.
JACKODUR® Plus met zijn speciale blaasmiddel bereikt
bij een gasdichte afwerking aan weerszijden zelfs een
waarde van λ= 0,025 W/(m·K) en voldoet hiermee aan de
passiefhuisnorm.
Voor bijzonder dunne kernvullingen of dunne afwerklagen
kunnen met behulp van een gloeidraad tot 2,8 mm dunne platen uit blokken worden gesneden. Alle producten
kunnen in individuele formaten worden geproduceerd.
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De kern past zich hierbij aan alle verwerkingsstappen
aan, van een vierkant tot een rond deur raam. Voor de
bewerking is slechts standaardgereedschap voor houtbe
werking benodigd.

	Zeer thermisch isolerend, optimale U-waarde door
JACKODUR® Plus
	Stabiel door homogene celstructuur
	Weerbestendig
	Stofvrije verwerking
	Voldoet aan de passiefhuisnorm
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XPS-vormdelen
op maat
De innerlijke waarden
overtuigen.

JACKODUR® met dubbele functie
Isolatie en bekistingselement tegelijk. Het isolatieelement voor afwateringsbuizen dient enerzijds om
koudebruggen te vermijden en anderzijds fungeert
het dankzij zijn voortreffelijke druksterkte als bekistingselement, zodat de afvoer later perfect past.

Koudebrugvrij dankzij het JACKODUR®
Het raamprofiel met JACKODUR® vermijdt
koudebruggen bij constructies met stijlen en
middenstijlen. Het op maat gefreesde vormdeel van
JACKODUR® neemt de schroef van het dekprofiel
op en vermindert tegelijkertijd de warmtestroom van
binnen naar buiten via het profiel.

JACKODUR® is met zijn mechanische eigenschappen en
extreem eenvoudige verwerking een eersteklas materiaal
voor verdere verwerking. Hierbij zijn talloze oplossingen
mogelijk, van decoratieve reclameletters tot complexe
bouwcomponenten.
De vertrouwelijke samenwerking van JACKON Insulation
GmbH met haar klanten, in combinatie met de modernste toepassingstechniek en innovatieve competentie,
garandeert een permanente verbetering van de producten. Sommige klanten hebben hun oplossingen met
JACKODUR® in de kern zelfs laten patenteren.

	Advies en innovatieve competentie
	Zeer eenvoudige verwerking
met normaal houtbewerkingsgereedschap
Individuele vormen realiseerbaar
Van 2,8 mm tot 320 mm dikke platen mogelijk
Geringe afnamehoeveelheden

08

09

Vochtbestendige,
hoogwaardige isolatiekern
Plaatbreedte tot
1200 mm

Campers
Perfect passend.
Op alle continenten.
Bij de camper- en caravanbouw komen de voordelen van
JACKODUR® volledig tot uiting, want hier komt het op
tolerantie, stabiliteit en gewicht aan.
JACKODUR® kan tot op een tiende van een millimeter nauwkeurig worden uitgesneden op maat van het
raamwerk en creëert zo al vanaf een dikte van 8 mm
een stabiele kern voor een effen wand – en dit met een
volumieke massa van slechts 30 kg/m³.
JACKODUR® heeft een gesloten celstructuur. Hierdoor
wordt het binnendringen van vocht verhinderd en de
vormstabiliteit verzekerd.
Bovendien zorgen de goede isolatiewaarden van
JACKODUR® voor een aangenaam comfort.

	Optimale mechanische eigenschappen
	Weerbestendig
	Drukvast
Dunne diktes vanaf 8 mm

	Extreem licht
	Kan zeer nauwkeurig op maat worden gesneden

Diktetolerantie
+/- 0,15 mm

10

Extreem druk- en
trekvast
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Minimale
lengtetolerantie

Optimale thermische isolatie
met JACKODUR® Plus
λ = 0,025 W/(m·K)

Geringe breedtetoleranties
zorgen voor een
perfecte pasvorm

Koelwagens
Goed gekoeld
door heel Europa.
Bij het transport van levensmiddelen en andere temperatuurgevoelige goederen worden uiterst hoge eisen
gesteld om de koelketen niet te onderbreken.
JACKODUR® zorgt met een druksterkte van 300 - 700 kPa
bij een geringe volumieke massa voor een stabiele kern
met optimale thermische isolatiewaarden. JACKODUR®
Plus met zijn speciale blaasmiddel bereikt bij een gasdichte afwerking aan weerszijden zelfs een waarde van
λ= 0,025 W/(m·K).
De vochtbestendige JACKODUR® platen nemen geen
water op en zorgen zo voor een lange levensduur met
optimale kwaliteit.

	Lage warmtegeleidingscoëfficiënt
	Geen wateropname
	Gering gewicht
	Hoge mechanische weerstand
Bijzonder drukvaste producten
tot 700 kPa
druksterkte
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	Schone, stofvrije verwerking
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Speciale voertuigen
Even individueel als
de behoeften.
Het productieproces van JACKODUR® producten voor
industriële toepassingen is zo geoptimaliseerd dat zelfs
bij de kleinste afnamehoeveelheden individueel maatwerk
mogelijk is. Of het nu om bijzonder hoge drukvaste platen
voor de vloer van bijvoorbeeld een ziekenauto gaat, om
speciale vormen voor de bouw van een reclamewagen of
om geïntegreerde koelruimten voor de verkoop of opslag
van levensmiddelen, JACKODUR® biedt eersteklas functies voor variabele toepassingen.

Kleinere serie opbouwen zijn mogelijk
	Individuele formaten
	Vochtbestendig
	Optimale isolatie-eigenschappen

Minimumafname vanaf 10 m³, naargelang het product
E-modulus van de treksterkte 10 – 45 N/mm² voor
optimale mechanische eigenschappen van de gehele
opbouw

	Maatvast
	Optimale mechanische eigenschappen

Volumieke massa’s van 30 – 50 kg/m³ mogelijk
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JACKODUR® FT
JACKODUR® fijntolerantieplaten (FT) worden in een
speciaal productieproces vervaardigd met nauwkeurige
en op de behoeften van de toepassing afgestemde, variabele toleranties in plaatbreedte, -lengte en vooral -dikte.
Na vervaardiging wordt het oppervlak gefreesd, zodat een
effen en stabiel oppervlak ontstaat, wat bijvoorbeeld in de
camper- en caravanbouw bijzonder belangrijk is.

JACKODUR® FTR
Ter verbetering van de mechanische eigenschappen werd
de JACKODUR® fijntolerantieplaat met groeven (FTR)
ontwikkeld. Het oppervlak van het materiaal wordt
gefreesd en tegelijk van groeven voorzien. De groeven bevinden zich aan beide zijden van de plaat en
hebben een geoptimaliseerde diepte en breedte van
2 mm bij een onderlinge afstand van 40 mm. Desgewenst
is ook een klantspecifieke groefdiepte mogelijk. Zo kan
de aangebrachte lijm zich beter over de te verbinden
oppervlakken verdelen. Bovendien wordt verhinderd dat
er in het sandwichelement luchtinsluiting vormt.

JACKODUR®
industriële toepassingen
Een sterke kern. Made in Germany.
JACKODUR® voor industriële toepassingen voldoet aan
alle eisen met betrekking tot een hoogwaardig kernmateriaal. Door extrusie ontstaat een fijne, gesloten
celstructuur van het materiaal XPS, dat de basis vormt
voor een optimale isolatiewaarde, maar ook voor andere
eigenschappen zoals drukvastheid en vochtbestendigheid.
JACKODUR® is in verschillende varianten verkrijgbaar,
met druksterktes van 200 tot 700 kPa en een volumieke
massa van 30 tot 50 kg/m3.

Door een intelligente verwerking zijn diktes van 2,8 mm
tot 120 mm mogelijk, bij plaatformaten met een lengte van
1000 mm tot 3050 mm en een breedte van 460 tot 1200 mm.
Zo zijn ook klantspecifieke afmetingen en (dikte) toleranties realiseerbaar.
JACKODUR® voor industriële toepassingen wordt geproduceerd in de Duitse vestiging in Mechau met een
permanente, productiebegeleidende kwaliteitscontrole.

JACKODUR® FTD
JACKODUR® FTD is bijzonder geschikt voor dunne
kernlagen of dunne dragerlagen. In het snijproces met
gloeidraad kunnen tot 2,8 mm dunne platen in individuele
formaten worden vervaardigd. Deze zijn bijvoorbeeld
ideaal voor de productie van deuren.

Deklaag, bijv. aluminium, pvc,
HPL, hout, GRP, epoxy
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Gefreesd oppervlak:
uitstekende hechtwaarden (≥ 600 kPa)
zeer geringe diktetolerantie (+/-0,15 mm)

De kern met gesloten celstructuur
zorgt voor een vochtbestendige
toepassing
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Technische gegevens
Eigenschappen

Afmetingen

Toleranties

JACKODUR®
CFR 700 FT/FTR

JACKODUR®
KF 300 /500/700 FTD

JACKODUR®
Plus 300 FT/FTR

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Waarde

Dikte

mm

EN 823

8 – 100

40 – 100

50 – 100

2,8 – 45

15 – 80

mm

EN 822

1000 – 3050

1000 – 3050

1000 – 3050

1000 – 3010

1000 – 3050

Breedte

mm

EN 822

460 – 1200

Dikte

mm

EN 823

± 0,15

Lengte

mm

EN 822

Breedte

±5

460 – 900

1

± 0,15

4

±5

4

< 1000 mm ± 1

4

500 – 800

1

± 0,15

4
4

460 – 900

1
4

1

460 – 1000

3

± 0,5

± 0,15

4

±5

±5

4

±1

4

±1

±1

4

≤5

EN 822

mm/m

EN 824

≤5

≤5

≤5

≤5

2

EN 826

≥ 200 (bij d < 29 mm)
≥ 300 (bij d ≥ 29 mm)

≥ 500

≥ 700

≥ 300 – ≥ 700

2

EN 1607

≥ 600

≥ 700

≥ 1000

≥ 600

≥ 600

kPa

Treksterkte

kPa
kg/m

3

≥ 1000 mm ± 2,5

±1

4

4

≥ 200 (bij d ≤ 29 mm)
≥ 300 (bij d > 29 mm)

1

EN 1602

> 30

> 30

> 35

> 30

> 30

0,034 (bij d ≤ 60 mm)
0,036 (bij d ≤ 80 mm)
0,037 (bij d ≤ 120 mm)

0,034 (bij d ≤ 60 mm)
0,036 (bij d ≤ 80 mm)
0,037 (bij d ≤ 100 mm)

0,035

0,027

Nominale waarde van de
warmtegeleidingscoëfficiënt λD

W/(m·K)

EN 13164

0,034 (bij d ≤ 60 mm)
0,036 (bij d ≤ 80 mm)
0,037 (bij d ≤ 120 mm)

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ bij gasdichte
afwerking aan weerszijden

W/(m·K)

EN 13164

-

-

-

-

0,025

°C

-

-50 / +75

-50 / +75

-50 / +75

-50 / +75

-50 / +75

Toepassingstemperatuur
Brandgedrag

-

EN 13501-1

Euroklasse E

Euroklasse E

Euroklasse E

Euroklasse E

Euroklasse E

Vol-%

EN 12087

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

m

EN 12086

3 – 16

mm/(m·K)

-

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Dimensieverandering bij 70 °C
en 90% relatieve luchtvochtigheid

%

EN 1604

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

Vervorming bij 70 °C en 40 kPa druk

%

EN 1605

≤5

≤5

≤5

≤5

≤5

Wateropname bij langdurige onderdompeling
Waterdampdiffusie-equivalente
luchtlaagdikte
Warmte-uitzettingscoëfficiënt

3 – 16

1

3 – 16

1

Geldig voor: JACKODUR® CFR, KF 300 / 500 / 700 FT/FTR/FTD & JACKODUR® Plus 300 FT/FTR

3 – 16

1

1

4

±5

mm

Druksterkte of drukspanning
bij 10 % vervorming

Volumieke massa

Karakteristieke waarden

Norm

JACKODUR®
CFR 500 FT/FTR

Lengte

Rechthoekigheid

Mechanische eigenschappen

Eenheid

JACKODUR®
CFR 300 FT/FTR

3 – 16

1

1

Aanvullend geldig voor: JACKODUR® KF 300/500/700 FTD

Chemische bestendigheid

water / zeewater / zoutoplossingen / alcoholen / vloeibare anorganische gassen / logen /
zwakke & verdunde zuren / bitumen / koude bitumen op waterige basis / kalk / cement / gips / zand

Lengte
(mm)

Eigenschappen van XPS

homogeen, gesloten celstructuur, bijzonder drukvast, elastisch, waterafstotend, bestand tegen milieu-invloeden,
verouderingsbestendig, niet uv-bestendig

3.010

Lijmtechniek

bijv. bevestiging met hotmelt-, epoxy- of polyurethaanlijm zonder oplosmiddelen

Snijtechniek

bewerking van XPS met frezen, zagen, gloeidraden, messen, scharen

Productspectrum

Dikte
(mm)

Min. en max.
breedtes (mm)

Druksterkte
(kPa)

Treksterkte
(kPa)

Nominale waarde van de
warmtegeleidingscoëfficiënt
W/(m∙K)

2,8 – 45

460 – 900

≥ 300

≥ 600

0,035

2,8 – 45

460 – 600

≥ 500

≥ 600

0,037

2,8 – 45

500 – 600

≥ 700

≥ 600

0,037

Breedtevariaties zijn uitvoerbaar in stappen van 5 mm (..., 600, 605, 610 mm, ...).
Lengtevariaties zijn uitvoerbaar in stappen van 10 mm (..., 2090, 3000, 3010 mm, ...).
Bij de plaatdikte is volgens afspraak ook in stappen van 1/10 mm realiseerbaar.
1
2
3

afhankelijk van de dikte
100 kPa = 100 kN/m2 = 0,1 N/mm2
afhankelijk van de druksterkte

4

de opgegeven toleranties kunnen als plus- of minwaarden
of als een individuele samenstelling worden vastgelegd

Met betrekking tot de gegevens, afbeeldingen, technische specificaties en tekeningen in deze brochure wijzen wij erop dat het om algemene details en
typische voorbeelden gaat. Deze zijn schematisch opgesteld, om de fundamentele werkwijze weer te geven. De hierbij opgegeven maten garanderen geen
nauwkeurigheid. De geschiktheid dient de gebruiker/klant op eigen verantwoordelijkheid te controleren. Alle opgegeven waarden en gegevens dienen aan
de plaatselijke situatie te worden aangepast en vormen geen werk-, detail- of montageplanning. De technische instructies en gegevens bij de producten in
de verwerkingsinstructies, technische informatiebladen en systeembeschrijvingen/toelatingen moeten in acht worden genomen.
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Tel +49 (0) 5204 9955 - 0
Fax +49 (0) 5204 9955 - 400
E-Mail: info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

JACKOCARE®, JACKODUR® en JACKOBOARD® zijn geregistreerde handelsmerken van JACKON Insulation GmbH. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Art.-Nr. 4512575 NL/BE 07/2018

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen
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