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TIPS & TRICKS
Afwerking
De draagvloer Rectosten
COFFRANT is in het algemeen
uitgevoerd met een vals
plafond in gipsplaten. Er zijn
uitsparingen voorzien aan de
onderzijde van de vulsteen
om de ophangklemmen
gemakkelijker te plaatsen
waardoor de structuur van
het verlaagd plafond tegen de
voet van de balken bevestigd
kan worden.

Rectosten ® COFFRANT
De anti-condens draagvloer
voor plat dak en dakterras
Het systeem Rectosten COFFRANT in geëxpandeerd polystyreen beperkt
het warmteverlies aan het oppervlak door het verminderen van de
koudebruggen.

Dit vloersysteem kan zowel koudebruggen als
het dauwpunt behandelen. De condensatie aan
de onderzijde van de vloer wordt vermeden,
wat het einde betekent van het risico op
schimmelvorming.
Beter bouwen voor een beter leven

De geïntegreerde isolatie in de Rectosten
COFFRANT laat toe om de dikte van de isolatie
aan de oppervlakte van de vloer te verminderen
(onder het afdichtingsmembraan).

Verwerken van technieken
in de holle ruimte van het
verlaagd plafond.

Geoptimaliseerde isolatie

De geribbelde bovenzijde van de vulsteen laat
het toe om te werken met een druklaag van
minimum 4 cm.

Realiseren van openingen
dankzij onze
raveelwapeningen die
regelbaar zijn in de lengte.

Optimale druklaag

Rector heeft een gamma van versterkte balkjes
ontwikkeld (130 & 170) die een plaatsing zonder
onderschoring toelaten om o.a. :
draagvloeren boven een bestaande vloer te
realiseren
draagvloeren op hoge hoogte te kunnen bouwen
de toegangkelijkheid op de werf te vereenvoudigen
de kosten van de druktafel te verminderen.
(slecht één keer pomp huren voor verschillende verdiepen)

Plaatsing zonder schoor : praktisch en
economisch
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