Algemene voorwaarden Starbeads.
Isostar stelt deze catalogus ter beschikking voor verwerkers van starbeads. Al deze gegevens zijn officiële documenten van
isostar en blijven steeds eigendom van isostar. De verwerker kan deze gegevens aanwenden om waarden aan te tonen en zal
uiteindelijk altijd verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat qua verwerking, afwerking en waarden. (EN 826, 12667,
ISO10140:2010, ISO717-2:2013, 13501-1) Isostar levert slechts enkele ingrediënten aan ter aanwending van de starbeads 150,
200, 250 en low lambda 40 en kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze aangetoonde waarden. Deze waarden
zijn gemeten in officiële labo’s zoals WTCB, KIWA, U Leuven en zelfmetingen. Deze catalogus mag niet worden gekopieerd of
vermenigvuldigd zonder schriftelijk medeweten van isostar. Bij inbreuk op deze eisen heeft isostar het recht de rechtbank van
ons arrondissement daarvoor in te schakelen en schadevergoedingen te eisen. Deze catalogus is enkel beschikbaar voor
verwerkers van starbeads. Niet verwerkers van starbeads kunnen deze catalogus nooit aanwenden ter info en zullen hiervoor
strafrechterlijk vervolgd worden. Bij enige twijfel hieromtrent kan m’n steeds contact opnemen met isostar om navraag te
doen. De types 150, 200, 250 en low lambda staan vermeld in de EPBD databank vermeld.De verwerkers kunnen deze
databank raadplegen om deze erkende types te gebruiken. Dit is echter wel volledig op eigen verantwoordelijkheid aangezien
isostar deze niet heeft verwerkt. Voor meer informatie en verkoopsvoorwaarden, gelieve onze website de raadplegen.
(www.iso-star.be)

Données générales Starbeads.
Isostar rend ce catalogue disponible pour les processeurs de starbeads. Toutes ces données sont des documents officiels
d'isostar et restent toujours la propriété d'isostar. Le processeur peut utiliser ces données pour démontrer des valeurs et sera
toujours responsable du résultat final en termes de traitement, de finition et de valeurs. (EN 826, 12667, ISO10140: 2010,
ISO717-2: 2013, 13501-1) Isostar fournit quelques ingrédients à utiliser dans les perles rigides 150, 200, 250 et faible lambda
40 et ne peut être tenu responsable de ces valeurs éprouvées . Ces valeurs sont mesurées dans des laboratoires officiels tels
que WTCB, KIWA, U Leuven et des auto-mesures. Ce catalogue ne peut être copié ou reproduit sans la connaissance écrite
d'isostar. En violation de ces exigences a Isostar la loi pour permettre à la cour de notre district avant et réclamer des
dommages. Ce catalogue est uniquement disponible pour les processeurs Starbead. Les non-utilisateurs de Starbeads ne
peuvent jamais utiliser ce catalogue pour information et seront poursuivis pour cela. S'il y a un doute à ce sujet, je peux
toujours contacter Isostar pour me renseigner. Les types 150, 200, 250 et bas lambda sont listés dans la base de données
EPBD.Les processeurs peuvent consulter cette base de données pour utiliser ces types reconnus. Cependant, ceci est
entièrement à votre propre responsabilité car isostar ne l'a pas traité. Pour plus d'informations et les conditions de vente,
veuillez consulter notre site internet. (www.iso-star.be)

Plaatsingsvoorschriften voor eps platen. (enkel ter indicatie)
isostar plaatst nooit en kan bijgevolg nooit verantwoordelijk gesteld worden voor uitvoeringen. De installateur of plaatser
draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid.

Floorstar/perifloor eps platen
De floorstar platen dienen steeds op een effen ondergrond gelegd te worden. Deze dient beschermd te worden met een pe
folie ter indringing van opstijgend vocht en dergelijke. De platen steeds tegen elkaar laten aansluiten zodat er geen
koudebrug is tussen de platen. Indien er een ruimte is tussen de platen dienen deze dicht geschuimd te worden met een
geschikt lijmschuim, namelijk easyfix lijmschuim rectavit. Bovenop de platen dient er terug een pe folie gelegd te worden en
nadien kan de eigenlijke afwerking starten. Dit is slechts een indicatie van de verwerking en isostar kan hiervoor nooit
verantwoordelijk gesteld worden aangezien isostar nooit plaatsingen uitvoerd.

Ecostar /multistar/iso+ platen voor gevelbepleistering.
De platen dienen steeds op een effen ondergrond geplaatst te worden door middel van geschikte kleefmortels. De plaat dient
steeds voor minimum 95% van de achterzijde ingekleefd te worden door middel van een geschikte kleefmortel. De platen
dienen ook mechanisch bevestigd te worden door middel van inslagpluggen en dit met een minimum van 6 stuks per plaat
van 0.5m x 1m. De kop en langskanten van de plaat dienen altijd volledig vekleefd te worden met een lijmschuim type easyfix
rectavit. Deze maatregelen zijn nodig ter voorkoming van uitzetting en krimp van de platen. Bij plaatsing van de platen
dienen deze altijd te worden afgeschermd tegen zonlicht door middel van zeilen omheen de stelling te plaatsen. Verdere
uitvoering op de plaat gebeurd door middel van de voorschriften van de fabrikant van de netten, crepi’s en dergelijke…
Echter kan isostar nooit verantwoordelijk gesteld worden omdat isostar niet weet welke materialen er zijn gebruikt door de
uitvoerder. De uitvoerder is altijd verantwoordelijk en dient steeds op voorhand een test uit te voeren om na te gaan of de
materialen geschikt zijn en compatibel zijn met de platen. Deze voorschriften zijn louter indicatief en isostar kan hiervoor
nooit verantwoordelijk gesteld worden aangezien isostar nooit plaatsingen uitvoerd. Bij erkende gevelsystemen waar de
platen zijn mee in opgenomen in het systeem van de fabrikant van pleisters/netten/kleefmortels enz gelden de voorwaarden
van deze fabrikanten omdat deze platen dan zijn mee getest in het complete systeem van de fabrikant van gevelsystemen.
De officiële systeemfabrikanten met isostar platen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

