
HET AGEPAN® SYSTEM 
VOOR DAK, WAND EN VLOER.

SYSTEEMBROcHuRE.
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HET KLIMAAT WAARIN JE GRAAG WILT 
WONEN. AGEPAN® SYSTEM 
MET FuNcTIONEEL HOuT.

Achter de twee begrippen AGEPAN® SYSTEM en functioneel 

hout gaat een hele wereld schuil, namelijk: de wereld van het 

comfortabele binnenklimaat. Agepan functioneel hout is een 

hoogwaardig product op basis van natuurlijke grondstoffen. 

Door een speciaal verwerkingsprocedé van de houtvezels, 

ontstaat er een comfortabeler vochtregulerend binnenklimaat.

Op deze speciale wijze reguleert AGEPAN® functioneel hout 

als natuurlijk sturingselement van het binnenklimaat. In het 

geval dat de binnenlucht te veel vocht bevat, neemt Agepan 

functioneel hout het vocht op. Is het binnenklimaat te droog, 

dan geeft het functioneel hout via de houtvezels weer vocht 

af aan het binnenklimaat. Zo zorgt AGEPAN® functioneel hout 

ervoor, dat u zich in een gezonde omgeving met een comforta-

bel binnenklimaat altijd behaaglijk zult voelen.

Hout vezel

H2O

BIJ 
VOcHTIGE 
RuIMTE:
Vochtopname

BIJ EEN
DROGE
RuIMTE:
Vochtafgifte
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DE LOGIcA VAN HET SYSTEEM.

Een groot voordeel van het AGEPAN® SYSTEM is de uitstekende 

verkrijgbaarheid. Dit vergemakkelijkt het werken op de bouwplaats 

en u krijgt zo de zekerheid dat alles goed functioneert. Het betekent 

ook een kwaliteitswaarborg, leveringszekerheid en de garantie 

dat u een beroep kunt doen op een breed aanbod van innovatieve 

houtproducten. 
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De droge dekvloerplaat 

 
AGEPAN® TEP

De sterke plaat

 
AGEPAN® THDxl N+F

Hootvezelisolatieplaat in 
gevelisolatiesystemen
 

Knauf WF THD N+F 

De belastbare plaat voor 
universeel gebruik 

AGEPAN® OSB  PuR

De stabiele isolatiespecialist  
 

AGEPAN® uDP  N+F

Met optimale 
oppervlaktebescherming

AGEPAN® DWD protect N+F

De universele vloerplaat  

 
NOVOPAN® V100 
spaanplaat P3

De complete oplossing voor 
vloeren 

 
AGEPAN® vloersysteem

Isolatiespecialist voor nieuw-
bouw en renovatie

AGEPAN® THD N+F 

Het tijdbesparende drukvaste 
multitalent

 
AGEPAN® THD STD

De universele 
houtvezelisolatieplaat

 
AGEPAN® TSR

De isolatieplaat voor nieuw-
bouw en renovatie

AGEPAN® Flex 

Eenvoudig, snel, constructief

AGEPAN® THD Static 

AGEPAN® DWD is al meer dan tien jaar een verkoopsucces. Het origineel is verder doorontwikkeld en 

er is weer een mijlpaal bereikt in toekomstgericht, veilig bouwen: AGEPAN® DWD protect. De optimale 

oppervlaktebescherming biedt de verwerker meer veiligheid op de bouwplaats. 

AGEPAN® DWD PROTEcT: 
MET OPTIMALE 
OPPERVLAKTEBEScHERMING.

VOORDELEN:     

•	 Damp	open	wand	en	dakplaat	voor	buitentoepassing

•	 Goedgekeurd	voor	constructieve	buitentoepassing

•	 Overeenkomstig	de	voorschriften	van	de	norm	DIN	EN	14964

•	 Tot	8	weken	onbeschermd	buiten	toepasbaar

•	 Geen	onderdak	afdekfolie	meer	nodig

•	 Extra	warmtewerend	en	geluiddempend

•	 Bescherming	tegen	zomerse	hitte

•	 Brandvertragende	eigenschappen

•	 Ecologisch	verantwoord

•	 Vochtwerende	buitenplaat

 

TOEPASSINGEN:

•	 Uitstekend	toepasbaar	als	nooddak	functie

•	 Toepasbare	dakisolatie	voor	alle	weersomstandigheden

•	 Regen	en	winddichte	veer-	en	groefverbinding

VERWERKINGSINSTRucTIES:

AGEPAN® DWD protect kan bij dak- en wandsystemen volgens 

DIN 1052 worden toegepast. Dankzij de vierzijdige veer- en 

groefverbinding, heeft AGEPAN® DWD protect T&G op platte 

vlakken en bij naden van de platen, een hoge regen en wind-

dichtheid. In situaties van gelijkvallende naden dient afgeplakt 

te worden (Ampacoll BK 535). De bevestiging aan de sporen 

gebeurt op het dak d.m.v. tengels (30 x 50 mm).

www.e
co

ba
ti.b

e



6 7

AGEPAN® uDP N+F: 
DE STABIELE ISOLATIEPLAAT. 

AGEPAN® uDP N+F is een ander hoogwaardig merkproduct uit ons systeembouwprogramma dat in een 

droog productieproces wordt vervaardigd, waardoor het snel en gemakkelijk te verwerken is. 

VOORDELEN:

•	 Winddicht	en	waterafstotend

•	 Dampdiffusieopen:	sd ≤ 0,2 m, waardoor geen chemische  

 behandeling van het hout nodig is

•	 Bijzonder	stabiel	en	vochtwerend;	de	platen	buigen	dus	niet	door

•	 Warmte-isolerend	en	geluiddempend

•	 AGEPAN® uDP N+F 25 mm is bepleisterbaar

•	 Bouwbiologisch	zeer	aan	te	bevelen	

•	 Nauwelijks	loslatende	vezeldeeltjes

•	 Goede	hechting	van	afdekband,	waardoor	minimaal	50%		

 primer wordt bespaard

•	 Bevestiging	aan	het	dak	alleen	met	goedgekeurde	8	mm			

 schroeven met enkele draad- of breednieten 

TOEPASSINGEN:

•	 Buitenste	beschot	in	dak	en	wand

•	 Bepleisterbare	kantelaafplaat	met	een	dikte	van	25	mm

VERWERKINGSINSTRucTIES:

Dankzij de vierzijdige veer- en groefverbinding heeft AGEPAN® 

uDP N+F op platte oppervlakken en bij naden van platen een 

hoge regen en winddichtheid. In situaties van gelijkvallende 

naden dient afgeplakt te worden. Daarbij kan gebruik wor-

den gemaakt van Budax Top (Moll GmbH), Ampacoll BK 535 

(Ampack GmbH), Airstop bitumenband (Isocell GmbH) of 

SIGA-Wigluv (Siga cover AG), elk met bijbehorende primer. De 

houtvezelisolatieplaten zijn met breedrugnieten (bijv. van Hau-

bold) of houtschroeven (bijv. van ABc Spax) gemakkelijk aan 

het staanderwerk te bevestigen. De bevestiging aan de sporen 

gebeurt op het dak met behulp van de tengel (30 x 50 mm bij 

22 mm, 25 mm en 40 x 60 mm bij 32 mm).

AGEPAN® THD N+F: 
ISOLATIEPLAAT VOOR NIEuWBOuW EN 
RENOVATIE.

VOORDELEN:     

•	 Minimalisering	van	koudebruggen

•	 Uitstekend	isolatievermogen

•	 Zeer	goede	bescherming	tegen	zomerse	hitte	door	hoge		

 warmteopslagcapaciteit

•	 Winddicht	en	waterafstotend

•	 	Bijzonder	stabiel	en	vochtwerend,	waardoor	de	plaat	niet	

kan doorhangen

•	 Speciaal	geschikt	voor	het	prefabriceren	van	elementen	en		

 voor montage op de bouwplaats

•	 Met	geteste	systeemontwerpen	voor	een	F90-B	afsluitmuur

•	 Nauwelijks	loslatende	vezeldeeltjes

•	 Goede	hechting	van	afdekband,	waardoor	minimaal	50%		

 primer wordt bespaard

•	 Bevestiging	aan	het	dak	alleen	met	goedgekeurde	8	mm			

 schroeven met enkele draad of met nieten (tot 40 mm dik)

•	 Eenvoudig	in	elkaar	te	schuiven	door	afgeschuinde		 	

 veer-en groefverbinding

TOEPASSINGEN:

•	 Winddicht,	warmte-isolerend,	diffusieopen	en	geluiddem-		

 pend beschot in dak en wand

•	 Isolatieplaat	voor	nieuwbouw	en	voor	dakrenovatie	bij	

 onvoldoende geïsoleerde daken

•	 Wandbeschot	van	houten	staanderwerkconstructies	bij		

 geventileerde buitenbekleding

VERWERKINGSINSTRucTIES:

Dankzij de vierzijdige veer- en groefverbinding heeft AGEPAN® 

THD N+F op vlakke oppervlakken en bij de naden van de platen 

een hoge regen en winddichtheid. In geval van gelijkvallende 

naden dient afgeplakt te worden. Daarbij kan gebruik wor-

den gemaakt van Budax Top (Moll GmbH), Ampacoll BK 535 

(Ampack GmbH), Airstop bitumenband (Isocel GmbH) of SIGA-

Wigluv (Siga cover AG), elk met bijbehorende primer. 

De houtvezelisolatieplaten zijn met breedrugnieten (bijv. van 

Haubold) of houtschroeven (bijv. van ABc Spax) gemakkelijk 

aan het staanderwerk te bevestigen. De bevestiging aan de 

sporen gebeurt op het dak met behulp van de tengel (min. 40 x 

60 mm2).

De in een droog productieproces vervaardigde houtvezelisolatieplaat met het innovatieve, asymme-

trische dichtheidsprofiel voldoet aan de hoogste ecologische normen bij toepassing in dak en wand.
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VOORDELEN:

•	 Diffusieopen	

•	 Ecologisch

•	 Goedgekeurd	door	het	Duitse	Instituut	voor	Bouwtechniek

•	 Onderdekplaat	volgens	de	voorschriften	van	de	ZVDH	

•	 Zonder	butylband	als	tijdelijke	dakbedekking	

•	 Onafgewerkt	tot	8	weken	weerbestendig

•	 Uitstekende	geluidwering,	warmtewering	en	isolatie

•	 Zeer	goede	isolerende	eigenschappen	tegen	winterse	kou	en		

 zomerse hitte

TOEPASSINGEN:

•	 Toepassingen	volgens	DIN	4108-10	tabel	13:	

 DAD-ds, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR

•	 Buitendakisolatie	

•	 Extra	buitenisolatie	voor	achter	een	wandafwerking

•	 Binnenisolatie

VERWERKINGSINSTRucTIES:

•	 Let	op	de	binnen-	en	buitenkant	(zie	tekening)

•	 De	veer	wijst	naar	de	nok	of	naar	boven

•	 De	platen	moeten	goed	passend	en	naadloos	worden	geplaatst

•	 De	platen	worden	aangebracht	met	overlappingen	van	één		

 regel

•	 	Bij	de	bevestiging	van	tengels	moet	rekening	gehouden	worden	

met de voorschriften

•		 	De	AGEPAN® THDxl N+F platen zijn drukvast bij de opleg-

punten maar niet beloopbaar tussen de sporen

•	 Maximale	sporenafstand	125	cm

•	 De	isolatie	en	de	damprem	moeten	na	het	leggen	onmiddellijk		

 worden aangebracht

•	 Een	te	hoge	vochtigheid	door	condensvocht	moet	worden			

 voorkomen

•	 Stompe	naden	en	aansluitvoegen	moeten	wind-	en	waterdicht		

 worden afgeplakt

AGEPAN® THDxl N+F: 
DE STERKE PLAAT.

De AGEPAN® THDxl N+F is in een droog productieproces vervaardigde houtvezelisolatieplaat met een 

groef- en veerprofiel, die voldoet aan DIN EN 13171 en is goedgekeurd door het Duitse Instituut voor 

Bouwtechniek (Z-23.15-1508). De AGEPAN® THDxl N+F kan als onderdekplaat worden gebruikt volgens 

de voorschriten van de Duitse federatie van dakdekkers (ZVDH). Dit product wordt als geventileerde 

bekleding en als binnenisolatie gebruikt ter bescherming van daken en wanden tegen winterse kou en 

zomerse hitte.

GLUNZ AG
Werk 102

Z-23.15-1508

AGEPAN® TSR is in een droog productieproces vervaardigde houtvezelisolatieplaat met stompe 

randen. De plaat voldoet aan de norm DIN EN 13171 en is goedgekeurd door het Duitse Instituut voor 

Bouwtechniek (Z-23.15-1508). AGEPAN® TSR is geschikt voor vrijwel alle toepassingen. Dit product 

draagt door zijn goede bouwfysische eigenschappen bij aan een positief binnenklimaat. 

AGEPAN® TSR: 
uNIVERSEEL TOEPASBAAR.

VOORDELEN:

•	 Diffusieopen

•	 Ecologisch

•	 Ideaal	isolatie-element	bij	isolatiedikten	>	40	mm					

•	 Reguleert	het	binnenklimaat

•	 Zeer	goede	isolerende	eigenschappen	tegen	winterse	kou	en		

 zomerse hitte 

TOEPASSINGEN:

•	 Geschikt	voor	plafond,	dak	en	wand	volgens	DIN	4108-10	 

 Tabelle 13: 

 DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR

•	 Buitendakisolatie	op	het	beschot

•	 In	groot	formaat	als	buitendakisolatie	zonder	beschot

VERWERKINGSINSTRucTIES:

•	 Klein	formaat	platen	(1250	x	600	mm2) AGEPAN® TSR 

 worden aangebracht op het beschot (bijv. AGEPAN® DWD  

 Protect N+F, AGEPAN® uDP N+F).

•	 Bij	gebruik	van	een	onderdeklaag	in	combinatie	met	regel-		

 werk (minimaal 40 x 60 mm) worden de platen bevestigd met  

 schroeven met dubbele draad (bijv. Twin uD von SFS)

•	 Groot	formaat	platen	(1800	x	600	mm)	kunnen	direct	op	de		

 sporen worden aangebracht

•	 	De	platen	worden	aangebracht	met	overlappingen	van	 

tenminste 30 cm

•	 Elke	plaat	moet	op	tenminste	twee	sporen	liggen

•	 De	bevestiging	moet	worden	uitgevoerd	met	goedgekeurde		

 schroeven met dubbele draad (bijv. SFS Twin Du) door de  

 tengel (minimaal 40 x 60 mm)

 Illustratie 1

buiten
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VOORDELEN:

•	 Constructieve	dragende	eigenschappen

•	 Cascowoningen	kunnen	nu	worden	voorzien	van	dragende		

 isolatie aan de buitenzijde

•	 Minimalisering	van	koudebruggen

•	 Speciaal	geschikt	voor	het	prefabriceren	van	elementen

•	 Eenvoudig	te	bevestigen	met	breedrugnieten

•	 Lage	bouwkosten	door	lage	materiaal-	en	arbeidskosten

TOEPASSINGEN:

•	 	Geprefabriceerde	elementen	voor	montage	op	de	

bouwplaats

•	 Cascowoningen

VERWERKINGSINSTRucTIES:

De hoogverdichte deklaag van de platen moet tot aan de hou-

ten regels worden aangebracht. Horizontale verbindingen zijn 

niet toegestaan, evenmin als vrije plaatranden. De hart op hart 

maat van de regels mag niet groter zijn dan 15 x de dikte van de 

dakplaat. Voor de bevestiging aan de regels moeten roestvrije 

breedrugnieten gebruikt worden.

AGEPAN® THD STATIc: 
DE ZELFDRAGENDE HOuTVEZEL 
ISOLATIEPLAAT.

Door het asymmetrische dichtheidsprofiel en het harde oppervlak, zijn de houtvezelplaten zelfdragend.

Z-9.1-725

GLUNZ AG
Meppen

AGEPAN® THD STD:
HET TIJDBESPARENDE DRuKVASTE 
MuLTITALENT.

AGEPAN® THD STD is een stompe houtvezelisolatieplaat met een asymmetrisch dichtheidsprofiel, die 

in een droog productieproces wordt vervaardigd. Deze plaat voldoet aan hoge ecologische normen en 

is officieel gecertificeerd. 

VOORDELEN:

•	 Geschikt	als	installatiezone

•	 Tot	50%	tijdbesparing	door	eenvoudige	plaatsing	(geen		 	

 lattenwerk nodig) en snel aan te brengen

•	 Massieve	laag	(geen	holle	ruimte)

•	 Volledige	warmte-isolatie,	dus	geen	koudebruggen	

•	 Bescherming	tegen	zomerse	hitte

•	 Aangenaam	binnenklimaat

•	 Geluiddempend

•	 Vochtregulerend

TOEPASSINGEN:

•	 Universele	drukvaste	warmte-isolatie

•	 Snel	te	plaatsen,	direct	bepleisterbare	installatiezone

•	 Ook	toepasbaar	op	het	dak	als	extra	isolatie	onder	AGEPAN®  

 THD N+F en AGEPAN® uDP N+F

•	 Extra	buitenisolatie	voor	achter	een	wandafwerking

VERWERKINGSINSTRucTIES:

AGEPAN® THD STD wordt direct op het regelwerk aange-

bracht of over de volle oppervlakte op AGEPAN® OSB. Leiding-

kanalen worden bijvoorbeeld met een cirkelzaag  of bovenfrees 

aangebracht. De gipsplaten worden dan direct op de AGEPAN® 

THD STD bevestigd. Toegelaten draagkracht maximaal 30 kg. 

De verwerkingsinstructies moeten altijd in acht genomen 

worden. Bepleisterde AGEPAN® THD STD platen zijn niet toe-

pasbaar voor draagbelasting met pluggen. Hangkasten dienen 

rechtstreeks op het regelwerk en / of op het AGEPAN® OSB  

aangebracht te worden.

Z-9.1-725

GLUNZ AG
Meppen

WEET U HET AL?

De innovatieve eigenschappen van het AGEPAN® THD 

Static zijn nu officieel een prijs toegekend. De Schweig-

hofer prijs geldt als een van de belangrijkste onderschei-

dingen van het Europese Forst- und Holzwirtschaft.

www.e
co

ba
ti.b

e



1312

AGEPAN® Flex is in een droog productieproces vervaardigde houtvezelisolatieplaat met stompe 

randen, die voldoet aan de eisen van DIN EN 13171 en is goedgekeurd door het Duitse Instituut voor 

Bouwtechniek  Z-23.15-1508. AGEPAN® Flex voldoet aan hoge ecologische normen en wordt toegepast 

als spouwisolatie in dak en wand tussen de draagconstructie.

AGEPAN® FLEx: GOED GEïSOLEERD. 
uITSTEKENDE ISOLATIEPLAAT 
VOOR NIEuWBOuW EN RENOVATIE.

VOORDELEN:

•	 Ademend	en	diffusieopen

•	 Compenseert	vochtfluctuaties	in	het	woonvertrek	

•	 Ecologisch	verantwoord	door	hergebruik	van	hout

•	 Goedgekeurd	door	het	Duitse	Instituut	voor	Bouwtechniek		

•	 Uitstekende	geluiddemping,	warmte	isolatie	en		 	

 brandwerendheid

•	 Zeer	goede	isolerende	eigenschappen	tegen	winterse	kou	en		

 zomerse hitte

•	 Grote	stabiliteit,	waardoor	de	platen	niet	doorbuigen	en	uit		

 de draagconstructie vallen

•	 Geprefabriceerde	formaten	voor	rastermaat	62,5	cm

•	 Maximale	hart	op	hart	afstand	900	m

•	 Eenvoudig	te	verwerken

HOGE KLEMWERKING:

TOEPASSINGEN:

•	 Geschikt	voor	plafond,	dak	en	wand	volgens	DIN	4108-10		

 tabel 13: DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

•	 Flexibele	spouwisolatie	voor	dak	en	wand

•	 Extra	isolatie	voor	muurrenovatie

VERWERKINGSINSTRucTIES:

•	 Op	maat	gesneden	met	ca.	1	%	overmaat

•	 De	platen	moeten	goed	passend	en	naadloos	worden		 	

 aangebracht

•	 Het	isolatiemateriaal	mag	niet	direct	aan	vocht	worden		 	

 blootgesteld

•	 	De	isolatie	en	de	damprem	moeten	na	het	leggen	onmiddellijk	

worden aangebracht

•	 Een	te	hoge	vochtigheid	door	condensvocht	moet	worden		

 voorkomen

•	 	De	uitgebreide	verwerkingsinstructies	van	het	AGEPAN®  

SYSTEM voor dak en wand moeten in acht worden genomen. 
Dikte isolatiemateriaal (mm) 

max.
Spanbreedte [mm]

40 400

50 500

60 600

80 700

100 800

120 900

140 900

160 900

180 900

200 900

VOORDELEN:

•	 Hoge	drukvastheid	en	stabiliteit

•	 Eenvoudig	te	bepleisteren	

•	 Diffusieopen	gevelisolatiesysteem	mogelijk	

•	 Homogene	isolatie	mogelijk	door	minimalisering	van		 	

 koudebruggen

•	 Uitstekende	bescherming	tegen	zomerse	hitte

•	 Eenvoudige	montagemogelijkheden

•	 Gering	risico	van	beschadiging	dankzij	het	hardere	opper- 

 vlak en het asymmetrische dichtheidsprofiel.  Eenvoudige en  

 probleemloze bevestiging van brievenbussen en buiten-  

 lampen

•	 Eenvoudige	verwerking	door	hoge	maatvastheid

•	 Met	geteste	systeemontwerpen	voor	een	F90-B	afsluitmuur

TOEPASSINGEN:

•	 	Voor	gepleisterde	gevels	in	een	gevelisolatiesysteem	op	

houtskeletbouwwanden of massief houten constructies 

volgens de informatie van de pleisterfabrikant

•	 Geschikt	voor	nieuwbouw	en	renovatie

VERWERKINGSINSTRucTIES:

Bij gebruik van deze pleisterdragerplaat moet het plaatoppervlak 

droog en vet- en stofvrij zijn. 

MOGELIJKE SYSTEEMcOMPONENTEN:

•	 Voetbalken	 •	 Weefselhoeken

•	 Wapeningsmortel	 •	 Afwerkpleister

•	 Wapeningsweefsel	 •	 Verf

•	 Voegendichtband

KNAuF WF THD VEER EN GROEF: 
HOuTVEZELISOLATIEPLAAT.

De bewezen stabiliteit en robuustheid van de plaat biedt zeer goede mogelijkheden voor prefabricage. 

Maar ook op de bouwplaats imponeert de houtvezelisolatieplaat als onderdeel van een gevelisola-

tiesysteem doordat hij gemakkelijk en snel te verwerken is. De combinatie van de op hout en pleister 

gebaseerde materialen is zorgvuldig op elkaar afgestemd en voldoet aan hoge ecologische normen.  
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AGEPAN® OSB/3 PuR – EN 300/EN 13986:  
DE uNIVERSELE OSB-PLAAT.

AGEPAN® OSB/3 PuR – EN 300/EN 13986 is een solide vezelplaat die door zijn overlangse spaanstruc-

tuur zeer sterk is. Dit product is zeer goed te bewerken en te verwerken en is een alternatief voor op de 

markt verkrijgbare standaarduitvoeringen voor constructieve toepassingen. 

VOORDELEN:

•	 Hoge	dichtheid	en	zeer	goede	constructieve	eigenschappen

•	 Formaldehydevrij	en	vochtwerend	verlijmd

•	 	Geringe	krimp	en	zwelling	eigenschappen	bij	binnendringen	

van vocht

EIGENScHAPPEN VAN HET OSB:

•	 	OSB/3	PUR	verlijmd	is	uitstekend	geschikt	voor	construc-

tieve toepassingen in vochtige omstandigheden

•	 	OSB	4	PUR	zijn	hoog-belastbare	platen	voor	dragende	

constructies in vochtige omstandigheden

TOEPASSINGEN:

•	 Vloeropbouw	

•	 Wandbekledingen

•	 Constructieve	toepassingen

•	 Ter	vervanging	van	houten	dakbeschot

•	 Toepasbaar	voor	dakconstructies	(gebruiksklasse	2)

•	 Dragende	plafondbeplating

•	 Bouwschuttingen

•	 Winkel-	en	beursbouw

•	 Verpakkingen:	kisten,	pallets

•	 Meubelfabricage

•	 Decoratieve	doeleinden

VERWERKINGSINSTRucTIES:

De OSB plaat is door het productieproces aan de bovenzijde 

voorzien van een beschermlaag. Dit contiface oppervlak is voor 

korte tijd waterafstotend en biedt daarnaast, door z’n vocht-

werende verlijming, een goede bescherming. Als het oppervlak 

daarnaast nog van olie, was of lak wordt voorzien, moet, voor 

een betere hechting, voor geschuurd OSB worden gekozen. 

Naast de verschillende formaten en dikten hebben wij dan ook 

geschuurd OSB in ons assortiment. 

AGEPAN® TEP:  
DE DROGE DEKVLOERPLAAT. 

AGEPAN® TEP met een sterk verdicht oppervlak is een droge dekvloerplaat die in een droog 

productieproces wordt vervaardigd. Door het asymmetrische dichtheidsprofiel beschikt AGEPAN® TEP 

over goede technische eigenschappen en is het product eenvoudig te verwerken. Dit zorgt voor een 

ondergrond met een aangenaam loopcomfort.

VOORDELEN:

•	 Geen	droogtijd	zoals	bij	traditionele	natte	dekvloeren

•	 Warmte-isolerend	en	geluiddempend

•	 Geen	tweede	lastverdelende	plaat	nodig	in	het	woonvertrek

•	 Laminaat	en	massieve	houten	vloeren	kunnen	direct	zwe-	

 vend op de AGEPAN® TEP V&G aangebracht worden

•	 Direct	beloopbaar

•	 Doordat	de	veer	in	de	groef	wordt	geschoven,	kunnen	er		

 direct vloerdelen in worden vastgeschroefd

•	 Eenvoudig	te	leggen	en	daardoor	ook	geschikt	voor		 	

 doe-het-zelvers

•	 Tijd-	en	materiaalbesparend

TOEPASSINGEN:

•	 Ideaal	als	bouwsteen	voor	droge	dekvloer-constructies

•	 	Geschikt	als	directe	ondergrond	voor	zwevende	parket-	

vloeren, laminaatvloeren en houten vloeren

•	 Vloerplanken	kunnen	direct	worden	vastgeschroefd

VERWERKINGSINSTRucTIES:

Leg de AGEPAN® TEP op een vlakke, droge en dragende 

ondergrond. Bij een ondergrond van beton en cement moet 

een vochtblokkade (PE-folie) worden aangebracht. Voor de 

AGEPAN® TEP kan gebruik worden gemaakt van in de handel 

verkrijgbare houtbewerkingsmachines. Afzuiging voorkomt 

dat de machine verstopt raakt. Dankzij de hoge drukvastheid 

zijn de houtvezelisolatieplaten direct na het leggen al beloop-

baar. Laminaat, parket en vloerplanken kunnen zwevend op de 

AGEPAN® comfortverhogende TEP aangebracht worden. Met 

behulp van de veren, die snel en eenvoudig overlangs in de  

groeven van de platen worden geschoven, worden vloerplan-

ken direct en zonder geluidsoverlast vastgeschroefd. www.e
co
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NOVOPAN® spaanplaat als houtproduct voor zwevende vloeren biedt door zijn oppervlak met gesloten 

poriën bijzondere voordelen bij vloerconstructies.  

NOVOPAN® P3 SPAANPLAAT –
EN  312/EN 13986: MET GEScHuuRD 
OPPERVLAK.

VOORDELEN:

•	 	Geschuurd	oppervlak	voor	het	aanbrengen	van	

vloerbedekking

•	 Vochtbestendige	verlijming

•	 Lage	formaldehyde-emissie

•	 Gevarieerd	productassortiment

TOEPASSINGEN:

•	 Vloerconstructie	bij	zwevende	vloeren

•	 Wandbekledingen

•	 Verpakkingen

•	 Decoratieve	toepassingen

•	 Meubelfabricage

VERWERKINGSINSTRucTIES:

Spaanplaten van de technische klasse P3 zijn bruikbaar voor 

niet-dragende doeleinden in vochtige omstandigheden. Het ge-

schuurde oppervlak is na een adequate voorbehandeling zeer 

geschikt als ondergrond om te verven, te lakken of te coaten. 

NOVOPAN® P3 platen zijn als standaardplaat en als vloerplaat 

met veer en groef onderdeel van het AGEPAN® SYSTEM.

AGEPAN® VLOERSYSTEEM: DE cOMPLETE 
OPLOSSING VOOR VLOEREN.

AGEPAN® vloersysteem heeft de volgende voordelen: droog, snel, direct beloopbaar, verend. Er kan 

gekozen worden uit diverse vloerconstructies voor renovatie, sanering en nieuwbouw.

VOORDELEN:

•	 23	verschillende	 vloerconstructies,	 deels	getest	op	  

 verbetering van het contactgeluid

•	 Geluiddempend	en	warmte-isolerend	in	combinatie	met	de		 

 bijbehorende isolatiematerialen

•	 Geen	droogtijd	zoals	bij	traditionele	natte	dekvloeren

•	 Hoog		loopcomfort

•	 Vanuit	bouwbiologisch	oogpunt	sterk	aan	te	bevelen

TOEPASSINGEN:

•	 Egaliseren	van	oude	vloeren

•	 Leggen	op	houten	balkjes

•	 Zwevend	leggen

•	 Voor	particuliere	en	professionele	vloeren	bij	sanering,	  

 renovatie  en nieuwbouw

•	 Leggen	van	verende	vloeren	in	gymzalen	en	sporthallen	

•	 Demontabele	vloeren

•	 Dubbele	vloeren

•	 Werkplatforms	en	vele	andere	speciale	vloeren

AANVuLLENDE cOMPONENTEN VAN HET VLOERSYSTEEM: 

AGEPAN® EGALISATIEKORRELS:

Deze niet-brandbare kleikorrels moeten vanaf een storthoogte 

van 5 cm worden gebruikt bij het leggen. Door hun dichtheid 

van 570 +/- 25 kg/m³ leveren deze egalisatiekorrels een 

belangrijke bijdrage aan de verbetering van het contactgeluid 

en de opslag van warmte.

AGEPAN® ISOLATIEPLAAT NATuuR:

Deze geluiddempende houtvezelisolatieplaat is verkrijgbaar in 

de dikten 10 en 19 mm. Bij het leggen op cement of beton moet 

altijd een vochtblokkade worden aangebracht.

www.e
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AGEPAN® SYSTEEMPRODucTEN.  

* = niet op voorraad
Alleen hele pallets leverbaar.

AGEPAN® producten Nominale dikten
(mm)

Dekmaat,
lengte x 
breedte

(mm)

Berekenings-
maat (mm) (st./pakket) VPE (st./pallet) certificering Materiaal-

klasse
Emissieklasse-
formaldehyde

Dichtheid
 (kg/m3)

Warmteopslag-
capaciteit

(J/kg K)

Rekenwaarde-
warmtegeleidings-

vermogen
 (W/mK)

Nominale 
waarde-

warmtegelei-
dingsvermogen

 (W/mK)

Hechtsterkte, 
treksterkte,  

plaatoppervlak 
(kPa)

Hydrofobe-
ringsgroep Sd-waarde (m) Drukvast-

heid (kPa)

AGEPAN® DWD protect STD 16 3000 x 1247 3000 x 1247 48 48

Z-9.1-382 D-s2, d0 E1 – formalde-
hydevrij verlijmd 565 2100 0,090 0,18

AGEPAN® DWD protect N+F
16 2500 x 625 2510 x 635 40 40

16 2500 x 1000 2510 x 1010 40 40

22 28 28

EN 13171 E1 – formalde-
hydevrij verlijmd

0,11

AGEPAN® uDP N+F 25 2500 x 590 2520 x 610 25 25 E 270 2100 0,063 0,051 20 WS 1,0 0,13 > 300

32 20 20 0,16

AGEPAN® THD N+F

40 

1875 x 585 1890 x 600

22 44
EN 13171
Z-23.15-

1508
E E1 – formalde-

hydevrij verlijmd 230 2100 0,050 0,047 > 5 WS 1,0

0,12

> 200
52 17 34 0,16

60 15 30 0,18

80 11 22 0,24

AGEPAN® THDxl N+F
100

1875 x 585 1900 x 610
22 22 EN 13171

Z-23.15-
1508

E E1 – formalde-
hydevrij verlijmd 190 2100 0,046 0,043 > 7,5 WS 1,0

0,30
> 200

120 18 18 0,36

AGEPAN® TSR (stomp) 40 | 60 | 80 | 100 | 120 1250 x 600 1250 x 600 54 | 36 | 28 | 22 | 18 54 | 36 | 28 | 22 | 18
EN 13171
Z-23.15-

1508
E E1 – formalde-

hydevrij verlijmd 130 2100 0,040 0,038 WS 2,0
μ-Waarde = 3

sd-Waarde = μ x TSR
Dikte (m)

> 50
AGEPAN® TSR (getrapte fels)

140 | 160 | 180
200 | 220 | 240 1250 x 600 1265 x 615 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8

140 | 180 | 220 1800 x 600 1815 x 615 14 | 12 | 10 14 | 12 | 10

AGEPAN® THD Static

40

3000 x 1250 3000 x 1250

30 30
EN 13171
Z-9.1-725 E E1 – formalde-

hydevrij verlijmd 230 2100 0,055 0,052 > 8 WS 1,0

0,12

> 20060 20 20 0,18

80 15 15 0,24

40 16 16 EN 13171
Z-23.15-

1508

E1 – formalde-
hydevrij verlijmd > 5

0,12

AGEPAN® THD STD 60 2650 x 600 2650 x 600 11 11 E 230 2100 0,050 0,047 WS 1,0 0,18 > 200

80* 8 8 0,24

40 22 44 EN 13171
Z-33.47-

673

E1 – formalde-
hydevrij verlijmd > 8

0,12

KNAuF WF THD N+F 60 1875 x 585 1890 x 600 15 30 E 230 2100 0,050 0,047 WS 1,0 0,18 > 200

80 11 22 0,24

AGEPAN® Flex 40 | 50 | 60 | 80 | 100 
120 | 140 | 160 | 180 | 200 1220 x 580 1220 x 580 8 | 6 | 5 | 4 | 3 

3 | 2 | 2 | 2 | 2
112 | 84 | 70 | 56 | 42 
36 | 32 | 28 | 24 | 20

EN 13171
Z-23.15-

1508
E E1 40 2100 0,040 0,038 > 1

μ-Waarde = 3
sd-Waarde = μ x Flex

Dikte (m)

AGEPAN® OSB/3 PuR
Standaardplaten –  contiface

6 | 8 | 9 | 10 | 12  
15 | 18 | 20 | 22 | 25 2500 x 1250 2500 x 1250 130 | 100 | 90 | 80 | 68 

54 | 44 | 40 | 36 | 32
130 | 100 | 90 | 80 | 68 
54 | 44 | 40 | 36 | 32

EN 300 
EN 13986 D-s2, d0 E1 – formalde-

hydevrij verlijmd

6, 8, 9, 10: 650
12: 640
15: 630

18, 20, 22: 610
25: 600

2100 0,13
6 tot 10 mm: 340

>10	en	<18	mm:	320
18 tot 25 mm: 300

μ-Waarde = 
200 – 300

sd-Waarde = μ x 
OSB/3 Dikte (m)

12 | 15 | 18 2800 x 1250 2800 x 1250 68 | 54 | 44 68 | 54 | 44

15 3000 x 1250 3000 x 1250 54 54

15 | 18 | 22 5000 x 1250 5000 x 1250 26 | 20 | 20 26 | 20 | 20

15 | 18 | 22 | 25 5000 x 2500 5000 x 2500 16 | 12 | 10 | 10 16 | 12 | 10 | 10

AGEPAN® OSB/3 PuR
vloerplaat – vierzijdig N+F – contiface

12 | 15 | 18 | 22 | 25 2500 x 675 2500 x 675 68 | 54 | 44 | 36 | 32 68 | 54 | 44 | 36 | 32

15 | 18 | 22 | 25 2500 x 1250 2500 x 1250 54 | 44 | 36 | 32 54 | 44 | 36 | 32

AGEPAN® OSB/3 PuR
vloerplaat – vierzijdig N+F – geschuurd 12 | 15 | 18 | 22 | 25 2500 x 675 2500 x 675 68 | 54 | 44 | 36 | 32 68 | 54 | 44 | 36 | 32

AGEPAN® OSB/4 PuR
standaardplaat – contiface

12 | 15 | 18 | 22 2500 x 1250 2500 x 1250 68 | 54 | 44 | 36 68 | 54 | 44 | 36

EN 300  
EN 13986 D-s2, d0 E1 – formalde-

hydevrij verlijmd
12, 15: 660

18, 22, 25, 30: 640 2100 0,13
6 tot 10 mm: 500

>10	en	<18	mm:	450
18 tot 25 mm: 400

μ-Waarde = 
200 – 300 

sd-Waarde = μ x 
OSB/4 Dikte (m) 

12 | 15 | 18

2650 x 1250 2650 x 1250

68 | 54 | 44 68 | 54 | 442800 x 1250 2800 x 1250

3000 x 1250 3000 x 1250

AGEPAN® OSB/4 PuR
vloerplaat – vierzijdig N+F – contiface

15 | 18 | 22 | 25 | 30 2500 x 675 2500 x 675 54 | 44 | 36 | 32 | 26 54 | 44 | 36 | 32 | 26

15 | 18 | 22 | 25 2500 x 1250 2500 x 1250 54 | 44 | 36 | 32 54 | 44 | 36 | 32

AGEPAN® TEP

40 

1880 x 500 1890 x 500

22 44 EN 13171
Z-23.15-

1508
E E1 – formalde-

hydevrij verlijmd 230 2100 0,050 0,047 > 5 WS 1,0

0,12

> 20060 15 30 0,18

80* 11 22 0,24

NOVOPAN® V100 spaanplaat P3 10 | 13 | 16 | 19  
22 | 25 | 28 2040 x 915 2050 x 925 80 | 61 | 50 | 42 

36 | 32 | 28
80 | 61 | 50 | 42

36 | 32 | 28
EN 312

EN 13986 E E1 > 600 2100 0,14 450

μ Waarde= 50 – 100
sd Waarde = 

μ x Span
Dikte (m)

AGEPAN® isolatieplaat natuur 10 | 19 1250 x 1200 1250 x 1200 228 | 120 228 | 120 EN 622-4
EN 13986 E E1 230 2100 0,050 0,048 ≥ 10 0,05 | 0,1

AGEPAN® egalisatiekorrels verpakking van 50 l 24 EN 13055 ca. 570
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NZE PARTNERS KuNNEN OP 
ONS BOuWEN. 

Wij doen wat we kunnen om onze partners systematisch te 

ondersteunen. Zo organiseren wij  bijvoorbeeld regelmatig 

themaspecifieke cursussen en seminars voor achitecten, 

verwerkers en bouwers. Als basisinformatie  ontvangt u onze 

systeemdocumentatie. Daarin wordt alle technische informatie 

overzichtelijk gepresenteerd: detailtekeningen, bouwfysische 

berekeningen, aanbestedingsteksten, productinformatie en 

verwerkingsinstructies. Voor individuele adviesgesprekken 

met bouwers bieden wij onze distributiepartners de  

AGEPAN® SYSTEM box aan. Deze bevat naast presentatie- en 

informatiemateriaal ook combineerbare toepassingen van 

AGEPAN®SYSTEMS. Zo kunnen bouwers er zeker van zijn dat ze 

in de houthandel van hun keuze altjid deskundig advies krijgen. 

Meer informatie over ons bedrijf en ons AGEPAN® functioneel 

hout vindt u in het internet – op  

www.agepan.de en www.sonaeindustria.com 
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