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GREENBEAD LL/LE IS EEN ISOLERENDE UITVULLAAG 
die werd ontwikkeld voor vloer- en (plat) dakisolatie.

Deze isolatie biedt een oplossing op de traditionele systemen, waar we een economisch voordeel 
voor de klant koppelen aan een duurzaam, gezond systeem van isolatie.

Duurzaamheid, eerlijkheid en kwaliteit vormen de pijlers van deze isolatie.

GREENBEAD LL/LE
Vloerisolatie

GREENBEAD ROOF
Dakisolatie voor platte daken

DUURZAAMHEID
Circulair product
Na uitbraak kunnen deze 
materialen ontstoft en 
opnieuw gebruikt worden.

Milieuvriendelijk 
Lage impact op mens  
& milieu.

Zeer lage CO2- afdruk
Product met zeer laag  
cementgehalte.

100% recycleerbaar 

EERLIJKHEID
Geattesteerd product
Garantie dat het product 
dat geplaatst wordt EPB-
conform is.

Transparant proces 
Actieve controle en 
isolatiemetingen op de werf.

Mee meten is weten
Klanten worden aangezet 
om actief mee te meten.

KWALITEIT
Stabiel materiaal  
op cementbasis
Geen verlies van isolatie- 
waarde na verloop van tijd.

Nauwkeurige 
plaatsing met laser 
Grote oneffenheden worden 
zonder probleem uitgevuld.

Eenvoudige plaatsing
Grote diktes tot 40 cm 
kunnen in één laag  
geplaatst worden.

Weinig voorbereiding
Vochtige, vuile ondergronden 
vormen geen probleem.

VOORDELEN
Kwaliteit
• Zeer nauwkeurige plaatsing op laser
• Weinig voorbereiding voor de klant
• Naadloze vloerisolatie

Snel
• Beloopbaar na 2 à 3 dagen
• Plaatsing vloerverwarming met tackers 

mogelijk na 5 dagen

Slimme keuze
• Stabiele prijzen
• Economisch voordeel ten opzichte van 

traditionele isolatie
• Gezonde isolatie

VOORDELEN
• Zeer goed isolerend daksysteem voor 

platte daken

• Ook mogelijk als isolerende 
afschotlaag onder dampscherm en 
isolatieplaten zonder harde toplaag

• Geen plasvorming door vlakke 
afwerking toplaag

• Naadloze isolatie

• Stabiele prijzen

• Economisch interessant systeem

EIGENSCHAPPEN
• Zeer licht: 95 kg/m³
• Druksterkte > 120 kPa

EIGENSCHAPPEN
• Zeer licht: 95 kg/m³ voor de isolatie  

+ harde toplaag 60-80 kg/m²
• Druksterkte: min. 5 N/mm²
• Harde toplaag: dikte 3-4 cm
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1. Vloerafwerking
2. Chape
3. Vloerverwarming (buizen)
4. PE-folie
5. Greenbead
6. Technieken
7. Betonplaat

1. Dakdichting
2. Harde toplaag
3. Greenbead in helling
4. Betonplaat
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