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HDP-Q11 standard 
den prisgunstige universelle højeffektive isoleringsplade 

Træfiberisoleringsplade  
WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)20-WS2,0-MU3-AF100 

Hovedanvendelser 
• Udvendig isolering oven over tagspærene eller oven over loftsbjælkerne, 

beskyttet mod vejrliget, isolering under afdækning  

• Udvendig isolering af væggen bag ved beklædning 

• Isolering af træramme- og træskeletkonstruktioner 

• Indvendig isolering af loftet eller taget (på undersiden)   
f.eks. isolering under spærene/bærekonstruktionen, forsænkede lofter osv.  

• Indvendig isolering af loft eller fundament (oversiden) under støbt gulv uden krav til lydisolering 

• Indvendig isolering af væg 

• Isolering af rumskillevægge  

• Anvendelsestyper iht. DIN-4108-10: DADdm; DIzg; DEOdm; WABdm; WH; WIzg; WTR 

 
 

►Opbevar HDP- Q11 standard tørt 
    
 
 

►Indbygningselementer med temperaturer > 80°C 
    må ikke indbygges i isoleringslaget uden ekstra brandbeskyttelsesforholdsregler 
. Den maks. kortvarige temperatur er på 100 °C. 
 
 

Formater 

 

 

 

 
Tilskæring 
• Rundsav 

• Båndsav 

• Kædesav 

• HOMATHERM®-kniv til tilpasningssnit. 
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Opbygning udefra og indad: 
1-taginddækning, 2-bærelægter, 3-kontralægter,  
4-klimamembran, 5-HDP-Q11 standard i storformat,  6-
spær med holzflex® protect,  
7-dampspærre, 8-indvendig beklædning på lægter 

Ekstra isolering oven over skråtagsspær 
• Produktet skal monteres tørt, fugefrit og heldækkende. 

• HDP-Q11 standard i det lille format (1250 x 600mm) lægges på forskalling (f.eks. UD-Q11protect). 

• Pladerne skal lægges i forbandt langs med vindskeden. Sørg for at stødene forsættes med mindst 300 mm. 

• Ved anvendelse af en UD-Q11 protect oven over HDP-Q11 standard kan der vælges godkendte 
delgevindskruer i forbindelse med kontralægter (min. 40 x 60 mm) som fastgørelsesmidler (f.eks. Bierbach 
DaBAU).  

• Desuden skal forarbejdningsanvisningerne vedrørende UD-Q11 protect overholdes.  

• Bruges der en klimamembran oven over HDP-Q11 standard, kan der anvendes godkendte dobbeltgevindskruer 
i forbindelse med kontralægter (min. 40 x 60 mm) som fastgøringsmidler (f.eks. SFS Twin UD). 
 

• Ved anvendelse af storformatet 1800 x 600 mm (fig. til 
højre) kan pladerne lægges direkte på spærene. 

• Hver enkelt plade skal ligge på mindst to spær. 

• Som underafdækning anvendes klimamembraner eller 
UD-Q11 protect. 
Fastgørelsen udføres med godkendte 
dobbeltgevindskruer (f.eks. SFS-Twin UD), der skrues ind i 
kontralægten (min. 40 x 60 mm). 

• Vi beregner gerne antallet af fastgørelseselementer. Med 
henblik herpå rekvireres det nødvendige spørgeskema 
hos os. 

• Membranproducenternes og fastgørelsesproducentens 
forskrifter samt de nationale bestemmelser skal 
overholdes. 

 
Ekstra udvendig isolering af væggen bag ved facadebeklædningen på 
forskalling i træskeletkonstruktion eller på vægge af massivt træ. 

• HDP-Q11 standard lægges tørt, fugefrit og heldækkende udefra på træopstanderne (afstand mellem 
opstanderne ≤ 625mm). 

• På grund af den omløbende trinfals skal produkttykkelser i et lag på op til 240 mm lægges fugefrit. 

• Under monteringen skal pladerne fikseres med egnede fastgørelsesmidler. 

• Hver enkelt plade skal fastgøres på mindst to træopstandere. 

• Afdækningen mod vind udføres med UD-Q11 protect eller klimamembraner (følg producentens forskrifter). 

• Anbringelse af kontralægter parallelt med træopstanderne. 

• Til endelig fastgørelse af kontralægterne skrues egnede skruer gennem kontralægten, isoleringen og ind i 
træopstanderne (iht. statik, producentens forskrifter og de nationale bestemmelser). 

• Til sidst anbringes facadebeklædningen (alt efter afretning evt. på en ekstra horisontal bærelægte). 

Disse anvisninger vedrørende forarbejdning afspejler det tekniske niveau på udgivelsestidspunktet og mister sin gyldighed, såfremt der udgives nye. De gælder sammen med 
yderligere HOMATHERM-dokumenter. De nationale byggeregulativer skal overholdes. Angivelserne og materialets egnethed til anvendelsesformålet skal altid kontrolleres på 
byggestedet. HOMATHERM påtager sig intet ansvar. Dette gælder også trykfejl og efterfølgende ændringer af disse angivelser. 

1

2

4

3

5

6 7 8

Anvendelse 

Anvendelse 


