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Productomschrijving Thermische isolatie
De Polystyreen isolatiemortel bestaat uit 100%  
gerecycleerde Polystyreen (EPS) die wordt gebroken en 
gekorreld tot een welbepaalde granulometrie. De EPS-
korrels bevatten additieven met schimmelwerende en 
brandwerende eigenschappen. Deze EPS korrels worden 
vermengd met hoogwaardige cement en toeslagstoffen 
die de mengkarakteristieken (reologie, hygrofobie, 
verhardingssnelheid) en de finale mechanische, thermische 
en hygrische karakteristieken voor vloertoepassingen 
optimaliseren.

Verwerkingsvoorschriften
EPS-vloerisolatiemortel wordt verkocht in zakken die op de 
werf kunnen worden geleverd. Een zak EPS-vloerisolatiemortel 
bevat 60 liter droog product en dient droog gestockeerd te 
worden. De volledige inhoud van de zak dient goed vermengd 
te worden met +/- 7 liter water met een handmixer, betonmolen 
of dwangmenger. De natte EPS-vloerisolatiemortel kan 
worden verpompt. EPS-vloerisolatiemortel kan ook worden 
geplaatst met bulkmengers. EPS-vloerisolatiemortel kan worden 
aangebracht op vuile oppervlakken wat resulteert in een 
minimale voorbereiding van de ondergrond en kan worden 
aangebracht op vochtige oppervlakken zodat men niet 
hoeft te wachten op volledige droging van de ondergrond. 
Vervolgens EPS-vloerisolatiemortel op de gewenste dikte 
aanbrengen en uitspreiden met een rij of plakspaan tot 
een gelijkmatig oppervlak. EPS-vloerisolatiemortel is een 
naadloos systeem, bijgevolg zijn koudebruggen uitgesloten. 
De minimale dikte bedraagt 5 cm. EPS-vloerisolatiemortel niet 
aanbrengen bij vorst. EPS-vloerisolatiemortel is beloopbaar 
na 2 tot 3 dagen afhankelijk van de weersomstandigheden. 
EPS-vloerisolatiemortel moet steeds worden afgewerkt met 
een wapeningsnet of vezels in de zand-cement dekvloer van 
minimum 5cm dikte volgens de TV 189 en 193 van het WTCB. 
Het product kan worden gecombineerd met vloerverwarming.
De EPS-vloerisolatiemortel heeft tevens een akoestische 
verbetering van 18dB voor contactgeluiden.. 

Technische gegevens
Volumegewicht:   120 kg/m³ 
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	 λ	=	0,0426	W/mK
Drukweerstand:	 	 	 σ	=	10.000	kg/m²	
Brandreactie:   A1-MO
Geluidsverbetering:  18 dB voor contactgeluiden

De klassieke gezondheidsvoorschriften uit de cementindustrie 
moeten worden gerespecteerd. 

Verbruik
Eén (1) zak FIMLITE  bevat 60 liter droog product.  
Oppervlakte per zak FIMLITE: 1,2m² op 5cm dikte.
Voor 1 m³ FIMLITE heeft men netto 16 zakken nodig.
FIMLITE is een ecologisch en duurzaam product.

Toepassingen
EPS-vloerisolatiemortel kan worden gebruikt voor volgende 
toepassingen: 
 -thermische isolatie en uitvulling voor nieuwbouw van vloeren; 
 -thermische isolatie en uitvulling voor renovatie van (houten)   
 vloeren, zoldervloeren, keldervloeren en platte daken.

Voordelen ten opzichte van de  PUR isolatie:
1.FIM LITE heeft een constante Lambda-waarde van 0,042 
W/mK en dit in vergelijking met gespoten PUR waarvan de 
thermische waarde de eerste 18 maanden verzwakt van 
0,028 W/mK naar 0,035 W/mK.
2.FIM LITE wordt op een constante dikte geplaatst en vlak 
afgestreken in één arbeidsgang en hoeft dus niet geschuurd 
te worden zodat er geen kans is op beschadigingen van de 
onderliggende leidingen.
3.Er is geen krimp- of scheurvorming mogelijk.
4.FIM LITE is cementgebonden en bijgevolg drukvast. Er is 
geen kans op verzakking van de vloeren.
5.Er bevinden zich geen holtes onder of tussen kruisingen van 
de leidingen : perfekte omsluiting van de leidingen
6.Belangrijk voordeel is dat er geen chemische reactie 
optreedt bij de plaatsing van FIM LITE omdat het een 
recyclageproduct is en zeer milieuvriendelijk. Gespoten PUR 
daarentegen is zeer schadelijk voor het milieu.
7.Muren, vensters en deuren dienen niet afgeplakt te worden 
tegen spatten : geen voorbehandeling
8.Kan direkt worden geplaatst op elke ondergrond , ook op 
natte en stofferige ondergrond : geen hechtingsproblemen
9.Brandwerend en zeer licht en toch drukvast
10.PUR bevat 81% lucht en is dus een ideale geleider van 
contactgeluiden; onze isolatiemortel heeft standard 18dB 
vermindering van contactgeluiden

Thermische én akoestische eigenschappen
-5 cm FIM LITE beantwoordt aan de EPB-normR = 1,20 m²K/W
-FIM LITE heeft ook een akoestische verbetering van 18dB op 
5cm dikte.
-FIM LITE is perfect toepasbaar in combinatie met vloerver-
warming.
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