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• Extreem dampdicht 
 

• Reflecterend 
 

• Houd in de winter warmte  
 binnen 
 

• Houd in de zomer warmte 
 Buiten 
 

• Minimaal ruimteverlies 
 

• Eenvoudig te verwerken 

   Alkreflex 2L-2 

Voor prijzen en info: www.FrankTreuren.nl 
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  1. Algemeen 

Alkreflex®Classic 2L-2 is samen-
gesteld uit twee lagen luchtkus-
senfolie, afgewerkt met een 
laagje gecoate aluminium folie 
aan beide zijden. In combinatie 
met een luchtspouw van onge-
veer 20mm aan beide zijden, 
biedt Alkreflex®Classic 2L-2 een 
optimale isolatiewaarde door 
reflectie van stralingswarmte.  
De extra coating beschermt het aluminium tegen corrosie in alkalische 
omgeving (metselwerk en beton). 
 

Alkreflex®Classic 2L-2 wordt als dampdichte laag toegepast als isolatie 
in (spouw-) muren, vloeren, aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) 
van daken, industriële gebouwen, zoals magazijnen, units, containers, 
chalets en caravanbouw. 
 

Alkreflex 2L-2 wordt gebruikt in het dak, de spouw, de voorzetwand 
en onder de vloer. Ook is het ideaal voor het isoleren van damwand-
profielplaten en golfplaten.    
 

Verwerking 
Alkreflex® 2L-2 dient voor optimale isolatie in combinatie met twee 
luchtlagen (spouw) van minimaal 20 mm toegepast te worden om de 
maximale isolerende werking te benutten. In buitengevels dient de 
buitenste luchtlaag zwak geventileerd te worden. Als dakisolatie advi-
seren wij Alkreflex® 2L-2 alleen aan de binnenzijde van het dak. Op 
deze manier heeft het een dubbele functie: isolerend en als damp-
scherm. Naden en overlappen afwerken met hiervoor geschikte alu-
minium tape. Als vloerisolatie wordt Alkreflex® 2L-2 aan de onderzijde 
tegen de houten balken van de vloer bevestigd waarbij parallel met de 
balklaag licht geventileerd wordt. Voor toepassing onder betonachtige 
vloeren dient Alkreflex® 2L-2 toegepast te worden met een luchtlaag 
van minimaal 20 mm tussen de isolatie en de vloer. 
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  2. Technische specificaties 

Specificaties 

Rolbreedte 150 cm 

Rollengte 25m 

Gewicht per rol 13 kg 

Gewicht per m2 350 gram  

Brandklasse F 

Waterdichtheid W1 

Relatieve vochtweerstand Sd >1500 m 

Waterdampdoorlatendheid >0,015 g / m² / dag 

Treksterkte initieel lengterichting >175N / 50 mm 

Treksterkte initieel dwarsrichting >110N/ 50 mm 

Rek bij breuk lengterichting 150% 

Rek bij breuk dwarsrichting 70% 

Nagelscheurweerstand initieel lengte  120N 

Nagelscheurweerstand initieel dwars 145N 

Temperatuurbestendigheid -40°C/70°C 
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  2. Montage   3. Montage 

Algemeen 
Alkreflex 2L-2 zodanig monteren, dat aan weerszijden van de Alkreflex 
2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. In gevelconstructies 
kan Alkreflex 2L-2 horizontaal en verticaal worden verwerkt. 
• Vermijd valspecie. 
• Laat de overlappen uitkomen op de spouwankers. 
• Gebruik voor de bevestiging van Alkreflex 2L-2 tegen de kozijnen  
 gegalvaniseerde nieten of asfaltnagels. 
 
Verwerking/bestekomschrijving  
• De spouwmuren isoleren met een of twee 
 lagen Alkreflex 2L-2, bestaande uit twee 
 lagen gecoate aluminiumfolie, waartussen  
 een dubbele laag luchtkussenfolie zit  
 compleet met de daartoe bijbehorende  
 speciale afstandhouders en klemschijven. 
• Voor het beste resultaat dient één laag Alkreflex 2L-2 in een spouw- 
 breedte van ca. 70 mm of  twee lagen in een spouwbreedte van  
 ca. 110 mm te worden verwerkt. 
• Op alle spouwankers worden Alkreflex 2L-2 afstandhouders  
 geschoven. 
• Alkreflex 2L-2 wordt in horizontale banen aangebracht, te beginnen 
 bij de onderste baan op de fundering. De tweede laag ca. 100 mm  
 overlappend aanbrengen.  
• Bij kozijnen: Alkreflex 2L-2 vastzetten tegen de buitenzijde van de  
 spouwlatten en vervolgens zo strak mogelijk uitrollen naar het  
 volgende bevestigingspunt of spouwanker. Hierna Alkreflex 2L-2 
 door de ankers drukken en vastzetten met de klemschijven, met  
 uitzondering van de bovenste rij in verband met de overlapping. 
• Alkreflex 2L-2 wordt bij de bovendorpel van de kozijnen tot op de  
 lateislab aangebracht. 
• Een goede ventilatie via open stootvoegen en/of roosters is nood-
 zakelijk. 
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  3.1 Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Spouw 
 

• Bij toepassing van een dubbele laag Alkreflex 2L-2 wordt na het  
 aanbrengen van de eerste laag Alkreflex 2L-2, in plaats van een  
 klemschijf  een afstandshouder geplaatst.  
 Vervolgens wordt op dezelfde wijze de  
 tweede laag aangebracht en gefixeerd  
 met een klemschijf. 
• Aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2   
 dient een spouw aanwezig te zijn van minimaal 20mm. 
 

Isolatiewaarde 
Warmteweerstandsberekeningen van een spouwmuurconstructie, 
bestaande uit een gemetseld buitenspouwblad in gevelsteen en een 
binnenspouwblad van 200mm cellenbeton (600 kg/m³, λ = 0.16 W/
(m.K), geïsoleerd met één laag Alkreflex 2L-2 . 
 

Constructieopbouw Warmteweerstand R 
Buitenspouwblad halfsteens 0,12 
70mm luchtspouw met Alkreflex 2L-2  1,30 
Binnenspouwblad 200mm cellenbeton 1,25 
Totale warmteweerstand (Rc) 2,7m² K/W 
 

Warmteweerstandsberekeningen van een spouwmuurconstructie, 
bestaande uit een gemetseld buitenspouwblad in gevelsteen en een 
binnenspouwblad van 100mm, resp. 150mm cellenbeton (600 kg/m³, 
 λ = 0.16 W/(m.K), geïsoleerd met twee lagen Alkreflex 2L-2. 
 

Constructieopbouw  Warmteweerstand R 
Buitenspouwblad halfsteens 0,12  0,12 
110mm luchtspouw met 2x Alkreflex 2L-2   2,15  2,15 
Binnenspouwblad 100mm  
resp. 150mm cellenbeton 0,62   0,94 
Totale warmteweerstand (Rc) 2,9m² K/W 3,2m² K/W 
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  3.2 Montage 

 In de voorzetwand 
 

Algemeen 
 

Alkreflex 2L-2 zodanig monteren, dat aan weers-
zijden van de Alkreflex een spouw aanwezig is van 
minimaal 20mm. In gevelconstructies kan Alkreflex 
2L-2 horizontaal en verticaal verwerkt worden. 
 

• Vermijd contact met specie. 
• Gebruik voor de bevestiging van Alkreflex 2L-2 tegen de kozijnen  
 gegal vaniseerde nieten of asfaltnagels. 
 

Verwerking/bestekomschrijving 
• De spouwmuren isoleren met één of twee lagen Alkreflex 2L-2,  
 bestaande uit twee lagen gecoate aluminiumfolie, waartussen een  
 dubbele laag luchtkussenfolie zit (totale dikte 6,5 mm) compleet  
 met de daartoe daarbij behorende speciale afstandhouders en  
 klemschijven. 
• Op de muur verduurzaamde verticale latten aanbrengen met een  
 h.o.h. van 600mm. 
• Alkreflex 2L-2 in verticale banen aanbrengen. De stuiknaden tussen  
 de Alkreflex 2L-2 banen eventueel met aluminium tape afplakken. 
• De tweede laag tengels aanbrengen tegen de Alkreflex op de  
 achterliggende latten. 
• Het plaatmateriaal, bijvoorbeeld gipsplaten, aanbrengen en  
 afwerken. 
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  3. Montage 
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  3.3 Montage 

In het dak 
 

Algemeen 
 

Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 
2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. In gevelconstructies 
kan Alkreflex 2L-2 horizontaal en verticaal verwerkt worden. 
 

Verwerking/bestekomschrijving  
 

Tegen de onderkant van de gordingen 
• Alkreflex 2L-2 in verticale banen tegen de onderkant van de gor-
 dingen vastnieten en verticale naden aftapen met aluminium tape. 
• Het geheel luchtdicht afwerken. 
• Hier tegenaan de verticale tengels en vervolgens de 
 binnenbeplating aanbrengen. 
• Luchtspouwen zijn minimaal 20mm. 
 

Tussen de gordingen 
• Alkreflex 2L-2 aan de lange zijde omzetten en lucht 
 dicht m.b.v. latten halverwege de gording aanbren 
 gen. 
• Het geheel luchtdicht afwerken. 
• Tegen de gordingen verticale tengels aanbrengen  
 en vervolgens de binnenbeplating hier tegenaan bevestigen. 
 

Warmteweerstandsberekeningen van een met dakpannen bedekte 
dakconstructie, bestaande uit 18mm houten dakbeschot, luchtspouw 
geïsoleerd met Alkreflex 2L-2, binnenzijde afgewerkt met een 12,5mm 
gipsplaat.  
 

Constructieopbouw   Warmteweerstand R 
Dakpannen    0,02 
Spouw      0,02 
Houten dakbeschot 18mm  0,11 
Luchtspouw met Alkreflex 2L-2   1,05 
12,5mm gipsplaat   0,06 
Totale warmteweerstand (Rc)  1,26 m² K/W 
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  2.4 Montage 

Onder de vloer 
 

Algemeen 
 

Alkreflex 2L-2 zodanig monteren, dat aan weerszijden van de Alkreflex 
2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20mm. In gevelconstructies 
kan Alkreflex 2L-2 horizontaal en verticaal verwerkt worden. 
• De ventilatievoorzieningen voor de kruipruimte moeten onder de  
 Alkreflex 2L-2 in de kruipruimte uitkomen. 
• Gebruik voor de bevestiging van Alkreflex tegen de kozijnen gegal- 
 vaniseerde nieten of asfaltnagels. 
 

Verwerking/bestekomschrijving  
De begane grondvloer isoleren met Alkreflex 2L-2, bestaande uit twee 
lagen gecoate aluminiumfolie, waartussen een dubbele laag luchtkus-
senfolie zit met een totale dikte van 6,5mm. 
 

Steenachtige vloer / betonvloer 
• Latten of multiplex stroken van ca. 50mm breed h.o.h. 550mm vast- 
 schieten of schroeven tegen de onderzijde resp. de liggers rondom  
 de fundering. 
• Alkreflex 2L-2 evenwijdig vastnieten, zodanig dat er een spouw ont- 
 staat  van  minimaal 20mm tussen de onderzijde vloer en bovenzijde 
 Alkreflex 2L-2. Zijkanten omvouwen en met een knellat tegen de  
 wand bevestigen. 
 

Houten vloer 
• Alkreflex 2L-2halverwege de balken aanbrengen. Eerst omvouwen  
 en dan vastzetten met behulp van latten. 
• Alkreflex 2L-2 aan de kopse kant van de vloerbalken aanbrengen.  
 Hierbij ca. 50mm vrijhouden voor ventilatie tussen de vloer en de  
 Alkreflex 2L-2. 
• Alkreflex 2L-2 aan de voor- en achtergevel omvouwen en met een  
 knellat tegen de strijkbalk bevestigen. 
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  2.4 Montage 

• Bij droge kruipruimte mag Alkreflex 2L-2 ook aan de onderzijde  
 tegen de balken worden bevestigd. Vooraf dient het vocht gehalte  
 van de vloer en balken te worden vastgesteld. 
• Bij 20% vochtgehalte wordt de gevarenzone overschreden. Bij de  
 kopse kanten en voor- en achtergevel afwerken zoals boven om 
 schreven. 
 

Isolatiewaarde 
 

Warmteweerstandsberekeningen van een steenachtige of houten  
begane grond aan de onderzijde geïsoleerd met Alkreflex. 
 

Constructieopbouw Warmteweerstand R 
Hout dik 22 mm of steenachtige vloer 0,20 
Alkreflex 2L-2 met min. 20 mm spouw 1,40 
Tussen Alkreflex 2L-2 en de vloer Ri + Re 0,26 
Totale warmteweerstand (Rc) 1,9 m² K/W 



 

 12 www.FrankTreuren.nl 

 

  4. Isolatie 
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  Memo 

 

 

  4. Isolatie 

Het isoleren bij profielplaten 
 

Algemeen 
 

Alkreflex 2L-2 zodanig monteren, dat aan weerszijden van de Alkreflex 
2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20mm. In gevelconstructies 
kan Alkreflex 2L-2 horizontaal en verticaal verwerkt worden. 
 

Verwerking/bestekomschrijving  
 

• Bij horizontale toepassing onderaan de constructie beginnen.  De 
 tweede laag Alkreflex 2L-2 ca. 100mm overlappend aanbrengen.  
 Horizontale naden aftapen met aluminium tape. 
• Bij verticale toepassing Alkreflex 2L-2 ca. 100mm verticaal laten  
 overlappen en op de overlap vastzetten met behulp van een lat of  
 klemprofiel. Horizontale naden aftapen met aluminium tape. 
• Bij nishutten Alkreflex 2L-2 overlappend haaks gespannen over de  
 gordingen aanbrengen, daarna de golfplaten monteren. Bij toepas- 
 singen onder de gordingen klemlatten gebruiken.  Bij grotere afstan- 
 den dan 600mm h.o.h. zal de Alkreflex 2L-2 zichtbaar doorbuigen. 
 

Isolatiewaarde 
 

In alle gevallen minimaal vier bevestigingspunten per m of m². 
 

Warmteweerstandsberekening voor een casettewand, bestaande uit 
een metalen binnendoos van 1mm verzinkte plaat, een buitenplaat 
bestaande uit een geprofileerde plaat, dik 0,75 mm. Alkreflex 2L-2 
gemonteerd op een stalen omegaprofiel Rc = 1,1 m² K/W 
 

 

 

 

 

 



 

 14 www.FrankTreuren.nl 

 

  5. Voordelen 

• Warmtereflectie in de zomer, energiebesparing in de winter 

• Geen accumulerende werking van vocht en warmte 

• Ongevoelig voor vocht 

• Gemakkelijk aan te brengen (spijkeren, nieten, klemmen of  

 spannen) 

• Goed te bewerken (knippen, snijden en aftapen) 

• Milieuvriendelijk (verhouding volumegewicht / materiaalkeuze /  

 prestatie)                         

• Niet irriterend voor luchtwegen, ogen en huid 

• Kostenbesparend in transport en opslag door geringe volume  

• Wind- en waterdicht 

• Sterk dampremmend 

• Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag leverbaar 

 

Nadeel 

• Alkreflex®classic 2L-2 valt in brandklasse F 
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  Disclaimer 

Op alle overeenkomsten tot levering door Frank Treuren B.V. zijn haar 
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze algemene leve-
ringsvoorwaarden, die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking 
bevatten, worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ver-
strekt, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
11053670, zijn te raadplegen op www.franktreuren.nl, zijn verkrijgbaar 
bij de vestiging van Frank Treuren B.V. en worden op verzoek koste-
loos toegezonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 
de afnemer van Frank Treuren B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.  
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