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isolerende kern
in plaats van het

koude staal

Voordelen benutten:
geoptimaliseerde warmte-
isolatie

geen staalversterkingen

kostenoptimalisatie

betere inbraakwerendheid

recyclinggeschikt
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Uw GEALAN partner adviseert u graag:

IKD Intensiv-Kern-Dämmung

Verhoogde warmte-isolatie

Met de IKD-techniek van schuim voorziene profielen be-
reiken in combinatie met de Statische-Trocken-Verglasung 
STV® duidelijk verbeterde Uf-waarden < 0,95 W/m2K. Bij 
toepassing van glas met Ug= 0,4 W/m2K en de Swisspacer 
V zijn Uw-waarden tot 0,61 W/m2K mogelijk.

Geen extra investeringen
Het schuim wordt direct via het extrusie-gereedschap 
in de profielkamer aangebracht. De verwerker ontvangt 
het al van schuim voorziene profiel als lengte geleverd.

Eenvoudige recycling
Het schuim blijft zitten door de druk en niet door een 
verbinding aan de oppervlakte in het profiel. Bij het 
doorzagen van de vensterdelen valt het schuim uit het 
profiel en kan daardoor gescheiden van het profiel gere-
cycleerd worden.

Verminderde arbeidskosten
Om een uitstekende warmte-isolatie te bereiken, is het 
niet noodzakelijk, de profielen met de hand te voorzien 
van isolatiemateriaal. De profielen worden al voorge-
schuimd geleverd.

Weglaten van de staalversterking
In combinatie met de STV®-techniek kan bij de ele-
menten in standaardgroottes van de staalversterking 
afgezien worden. Daardoor worden gewicht en (vracht-) 
kosten gereduceerd alsook de montage verlicht.

Normale productiedoorloop
Afkorten, lassen en poetsen zoals gebruikelijk door te 
voeren.

Voordelen van profielen met IKD

De productiedoorloop met IKD en STV ® overtuigt:

Afkorten Hoeken lassen Hoeken poetsen STV®-Beschermfolie 
kleefband verwijderen

STV®-contactmiddel 
aanbrengen, 
glas plaatsen

Beglazen en glas-
lijsten monteren

Direct te 
transporteren

Meer informatie betreffende IKD via: http://ikd.gealan.de

Verhoogde inbraakwerendheid
 
De IKD-profielen, welke in verbinding met de STV®-
techniek vervaardigd worden, bemoeilijken door de harde 
schuimkern en de verlijming van het glas en de vleugel-
overslag het „uitlichten“ van de elementen.
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IKD Intensiv-Kern-Dämmung

STV® Statische-Trocken-Verglasung

Meer informatie over STV® via:
http://stv.gealan.de

Uf = 0,95 W/m2K
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