
De Bouwrups, met een kern van onBranDBare rockwool steenwol, zorgt voor De perfecte luchtDichte aansluiting. De Bouwrups  

De steeds hoger wordende energieprestatie-

eisen aan gebouwen vragen om een goede 

en luchtdichte aansluiting van de verschillen-

de bouwdelen. De Bouwrups, met een kern 

van onbrandbare rockwool steenwol, zorgt 

voor de perfecte luchtdichte aansluiting. De 

Bouwrups voorkomt onnodig energieverlies

en draagt belangrijk bij aan de reductie van 

geluidsoverlast. De Bouwrups is maatwerk, 

voor ieder detail wordt de Bouwrups in de 

juiste hoeveelheden en op maat gemaakt. 

De Bouwrups: de perfecte isolatie-oplossing. 

BOUWRUPS® 

De passende oplossing 
voor luchtdichte aansluit ingen
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Rockwool B.V.
postbus 1160, 6040 kD roermond

industrieweg 15, 6045 Jg roermond
telefoon: 0475 - 35 35 77, fax: 0475 - 35 36 66

info@rockwool.nl - www.rockwool.nl

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande  berichtgeving. Rockwool kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aan-
wezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.



een optimaal sluitende,  veilige isolatie voor de totale 
gebouwschil! Dat was het uitgangspunt toen rockwool 
en coolag hamar besloten elkaars expertise te benut-
ten om een nieuw  afdichtingsysteem op de markt te 
introduceren.

in nederland stellen we steeds hogere eisen aan onze 
gebouwen en woningen op het gebied van  energiezui-
nigheid, luchtdichtheid, comfort en duurzaamheid.  
en terecht!
we zien de bouwplaats als de plek waar alles in 
steeds grotere kant-en-klare componenten samen-
komt. Bouwen wordt steeds vaker assembleren en 
bouwproducten worden meer en meer bouwcompo-

nenten. een goede aansluiting tussen de verschillende

bouwdelen is hierbij van essentieel belang om aan de 

steeds hoger wordende eisen tegemoet te komen. De 

Bouwrups zorgt voor een aansluiting in optima forma, 

zowel in nieuwbouw als renovatie.

De Bouwrups is het resultaat van een optimale samen-

werking  tussen rockwool en coolag hamar. met de 

Bouwrups wordt een  belangrijke stap gezet richting 

een nieuwe bouwstandaard voor optimale prestaties.

2 3

Beter isoleren: het beste 
van twee werelden

r o c k w o o l e n  c o o l a g - h a m a r  z o r g e n  m e t  D e  B o u w r u p s  v o o r  e e n  s l u i t e n D e  i s o l at i e - o p l o s s i n g



B e t e r  i s o l e r e n  v r a a g t  o m  g o e D e  a a n s l u i t i n g  va n  D e  B o u w D e l e n .  D e  B o u w r u p s  i s  h e t  a n t w o o r D .  B e t e r  i s o l e r e n
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een huis kan niet effectief worden verwarmd met de 

ramen open! slecht aansluitende bouwdelen zijn als 

open ramen en deuren. De energie stroomt het huis 

uit en ….warme luchtstromen veroorzaken condens-

problemen met schimmel en rot tot gevolg op vaak 

moeilijk bereikbare plaatsen.

het inregelen van balansventilatie heeft wei-

nig zin als een gebouw onvoldoende luchtdicht is. 

zonder goede aansluitingen, zonder een luchtdichte 

bouwschil functioneren energiebesparende installa-

ties veel minder effectief of zelfs negatief. een goed 

geïsoleerde luchtdichte schil is noodzaak!

De energieprestatie-eisen worden steeds verder aan-

gescherpt wat resulteert in steeds dikkere isolatiepak-

ketten. geprefabriceerde bouwelementen hebben een 

uitstekende warmteweerstand maar…. hoe hoger de 

warmteweerstand van bouwdelen hoe groter de druk 

op de aansluitingen. De weg van de minste weerstand 

maakt slechte aansluitingen tot de zwakste schakel.

Beter isoleren vraagt om goede aansluiting van de 

bouwdelen. De Bouwrups is het antwoord.

Koud en warm houden
we samen onder controle
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D e  B o u w r u p s ,  m e t  e e n  k e r n  va n  o n B r a n D B a a r  r o c k w o o l s t e e n w o l ,  m a a k t  a a n s l u i t i n g e n  p e r f e c t  D i c h t.  D e  B o u w r u p s

6 7

Bij de beoordeling van de brandveiligheid van een ge-

bouw wordt gekeken naar het risico voor mensen die er 

wonen en werken. het eerste doel van de brandweer 

is mensen in veiligheid brengen, het tweede doel is het 

beperken van het gevaar voor de omgeving.

De producten waaruit een gebouw is samengesteld en 

de mate van zuurstoftoetreding bepalen in belangrijke 

mate hoe snel een brand zich ontwikkelt. het is voor de 

brandveiligheid van groot belang dat bouwdelen brand-

veilig zijn, goed aansluiten, liefst luchtdicht zijn en niet 

bijdragen aan een mogelijke brand.

De Bouwrups, met een kern van onbrandbaar 

rockwool steenwol, maakt aansluitingen perfect dicht.

het rockwool steenwol kernmateriaal valt in de hoogste 

europese brandveiligheidsklasse: a1

   

Samen maken we van
brandveiligheid een prioriteit
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De bouw verandert continue, van een ambachtelijk tot 

een industrieel gestroomlijnd proces. Bouwmaterialen 

worden meer en meer geprefabriceerde bouwcom-

ponenten die onder geconditioneerde omstandighe-

den worden samengesteld. De digitale maatvoering 

strookt  niet altijd  met de praktijk en er kan ter plaatse 

vaak niet langer worden gecorrigeerd. ook de aanslui-

ting moet van te voren zijn samengesteld om mee te 

kunnen in de snelheid van de bouwstroom. in de aan-

sluiting tussen bouwdelen komen alle eisen samen. 

geluiddichtheid vereist luchtdichtheid en geluidab-

sorptie;

luchtdichtheid vereist veerkrachtig vulmateriaal om 

goed aan te sluiten;

Brandveiligheid vereist luchtdichtheid en  onbrand-

bare materialen;

aansluitingen moeten luchtdicht zijn, maar ook water-

dicht, deels dampopen en voorgevormd.

of de bouwelementen nu tussen of op de bestaan-

de bouwmuren worden geplaatst, voor ieder detail  

wordt de Bouwrups in de juiste hoeveelheden en op 

maat gemaakt.

snel en effectief bouwen vereist de Bouwrups!

Samen gaan we voor 
maatwerk
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voor ieDer Detail  worDt De Bouwrups in  De Juiste hoeveelheDen en op maat gemaakt.  voor ieDer Detail  worDt De Bouwrups



De Bouwrups ® B ieDt Bescherming tegen onnoDig energieverlies en  geluiDsoverlast.  De Bouwrups B ieDt Bescherming tegen
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er is een grote inhaalslag noodzakelijk om de be-

staande woningvoorraad  aan de huidige eisen te la-

ten voldoen. woningen van na de oorlog moeten vaak 

van een nieuw dak worden voorzien , soms  zelfs van 

een gehele nieuwe buitenschil.  hoe dan aan te slui-

ten met nieuwe daken en gevels op bestaande oude 

binnenmuren?  

De Bouwrups is het antwoord op dit vraagstuk. 

De Bouwrups biedt bescherming tegen onnodig ener-

gieverlies en  geluidsoverlast, zowel in nieuwbouw als 

renovatie.

De Bouwrups draagt in positieve zin bij aan de ener-

gieprestatie van gebouwen en staat garant voor 

een verbetering van het woon- en leefcomfort.
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Samen komen we tot een 
nieuwe bouwstandaard

voor optimale prestaties



De Bouwrups voor een Beter en milieuvrienDeliJk Bouwresultaat De Bouwrups: voor een Beter en milieuvrienDeliJk Bouwresultaat
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met de Bouwrups wordt het milieu in meerdere op-

zichten gediend.

 

De Bouwrups voorkomt dat de effecten van beter iso-

leren teniet worden gedaan door luchtlekken tussen

bouwdelen;

De Bouwrups wordt in de juiste aantallen en op maat

gemaakt, waardoor verlies aan verpakkingsmateria-

len wordt voorkomen;

geen snijverlies, geen afvalstoffen op de bouw;

steenwolresten kunnen worden gerecycled in de 

rockwool  reclyclingfabriek.

De Bouwrups: voor een beter en uiterst milieuvriende-

lijk bouwresultaat.

Samen maken we ons 
sterk voor het milieu
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De BOUWRUPS iS een gePatenteeRD SlUitlichaam en heeft afhankelijk van het Detail een vieRkante, RechthOekige Of geSegmenteeRDe vORm

De Bouwrups is een geprefabriceerd aansluitprofiel 

met onbrandbaar Rockwool steenwol kernmateriaal 

dat bouwdelen lucht- en geluiddicht laat aansluiten. met 

de Bouwrups wordt sneller en beter geassembleerd met 

een hogere energie-efficiency tot gevolg. voor alle 

veelvoorkomende aansluitingen zijn Bouwrups profie-

len ontwikkeld.

De Bouwrups is afhankelijk van het bouwdetail vierkant, 

rechthoekig of segmentvormig. De kern van de vervorm-

bare Rockwool steenwol is omsloten door gewapende 

aluminium- en membraanfolie. folies en steenwol zijn 

verlijmd tot een perfect gesloten ‘rups met brede flappen’ 

die de verwerker in staat stelt de rups overal op vast te 

zetten. 

Luchtdichte aansluitingen met
onbrandbaar Rockwool kernmateriaal

in de lengterichting hebben de onder- en bovenfolies 

overlappen om goede langsverbindingen tussen de 

Bouwrupsen mogelijk te maken. indien gewenst kunnen 

in de zijflappen extra afsluitende neopreenrubbers wor-

den opgenomen. afhankelijk van de plaats van de aan-

sluiting zijn voor het dak de nokrups, de Spouwrups, de 

topgevelrups en de Dakvoetrups ontwikkeld. 

De Bouwrups wordt op maat geleverd in werkende leng-

tes van 90 cm.

Productomschrijving
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De Bouwrups is ter beoordeling voorgelegd aan SBR. Deze heeft de details aangepast en de gevolgen door laten rekenen door 
bureau nieman. De resultaten t.a.v. isolatie, geluid en luchtdichtheid zijn beoordeeld en getoetst. Detailtekeningen zijn te downloaden 
via www.bouwrups.nl en www.rockwool.nl

SBR Referentiedetails

De Bouwrups is uniform toe te passen tussen bouwmu-

ren en dakelementen, in het detail van de dakvoet, de 

nok en de kepers. De Bouwrups wordt aangebracht 

op het moment dat de binnenconstructie staat en de 

buitenschil wordt aangebracht in de vorm van gevel- of 

dakelementen.

De Bouwrups wordt toegepast in woning- en utiliteits-

bouw voor alle aansluitingen zodat deze kunnen vol-

doen aan de SBR Referentiedetails Woningbouw en 

Utiliteitsbouw waar het luchtdichtheid, brandveiligheid, 

geluidwering en isolatie betreft.

   

Toepassing  

Productvoordelen   
•  Snel en eenvoudig te monteren;

•  Onbrandbaar Rockwool steenwol kernmateriaal;

•  luchtdichte aansluitingen die de isolatiewaarde 

   waarborgen;

•  Uitermate geluidwerend;

•  Dampwerend en waterdicht. 

Verwerking    
Plaats de Bouwrups op de binnenconstructie en werk 

van onder naar boven of van links naar rechts. Zorg er 

voor dat de flappen zo in elkaar schuiven dat vocht dak-

pansgewijs over de buitenfolie loopt.

Door de vorm past de Bouwrups tussen de dakele-

menten, vult het de open ruimte volledig op en sluit de 

Bouwrups het detail luchtdicht af.  

Eigenschappen Rockwool steenwol 
•  Onbrandbaar, nauwelijks rookontwikkeling en geen 

    giftige gassen;

•  Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;

•  isolatie met een dampdiffusieweerstand μ ≤ 1,3;

•  geluidsisolerend en heeft uitstekende geluidabsorbe-

    rende eigenschappen;

•  chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen 

    corrosie;

•  volledig recyclebaar. Rockwool steenwol bestaat voor 

    40% uit gerecycled steenwolmateriaal;

•  vormvast en niet onderhevig aan krimp of uitzetting;

•  geen voedingsbodem voor schimmels.

voor meer informatie over de Bouwrups, zie www.bouwrups.nl en www.rockwool.nl of neem contact op  met de afdeling 
customer Service, telefoon 0475 353577
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GEVELRUPS


