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Algemeen
Overzicht

HardieWindbreaker™ spouwplaat is een 9 mm dampopen spouwplaat van
vezelcement van James Hardie voor wind- en regendichting van het gebouw.
De HardieWindbreaker™ spouwplaat kan worden gebruikt in zowel nieuwbouwals renovatieprojecten en kan worden geïnstalleerd op een stalen of houten
onderconstructie. Het gebruik van een waterkerende, dampopen folie is
hierbij niet benodigd, omdat de HardieWindbreaker™ spouwplaat zelf over
een waterafstotende oppervlaktebehandeling beschikt die binnendringen van
(regen)water stopt, zonder daarbij het ademende vermogen te belemmeren.

VOCHTBESTENDIG
Voorzien van water
afstotende coating.

BRANDWEREND
Niet-brandbaar,
brandklasse
A2-s1, d0

WINDDRUKVAST
Bestand tegen een
max. winddruk
van 5800 Pa
tot breuk (UGT)

Waarom HardieWindbreaker™ spouwplaat?

Met zijn uitstekende brandweerstand, waterafstotend en ademend vermogen,
helpt de HardieWindbreaker™ spouwplaat gebouwen in de opbouwfase de
weerselementen te trotseren:
Een snellere bouw: vroegtijdig
weer- en winddicht maken van de
gebouwschil voorkomt vertraging
door het weer, waardoor het niet
nodig is om bouwactiviteiten in
het gebouw opnieuw in te plannen
en materieel langer te huren dan
noodzakelijk is. HardieWindbreaker™
spouwplaten zullen niet kromtrekken
of krimpen bij blootstelling aan
het weer en in combinatie met
de HardieTape™ afdichtband
bieden zij een gegarandeerde
weerbestendigheid van 12 maanden
tijdens de bouwfase.
Een eenvoudige manier van bouwen:
de HardieWindbreaker™ spouwplaat is
relatief licht van gewicht, gemakkelijk
te bewerken en te installeren.
Een weerbestendig gebouw: de
HardieWindbreaker™ spouwplaat biedt
een superieure weerbestendigheid,
door het waterafstotende vermogen
van de oppervlaktebehandeling van
* Uiterste GrensToestand

de plaat, die het binnendringen van
(regen)water stopt; zonder daarbij het
ademend vermogen te belemmeren.
Een sterker gebouw: de toegepaste
vezels in de HardieWindbreaker™
spouwplaat maken uw gebouw bij
elke toepassing (statisch) sterker,
brandveiliger en weerbaarder tegen
de elementen.
Gemaakt voor extra hoge windzones:
de HardieWindbreaker™ spouwplaat
helpt om de winddruk op de buiten
muur af te wikkelen, waardoor uw
gebouw extra goed bestand is tegen
windbelasting in hoge windzones.
15 jaar gegarandeerde
productstabiliteit:
Onze vezelcementtechnologie zorgt
ervoor dat de HardieWindbreaker™
spouwplaat niet barst,
kromtrekt, zwelt of rot
gedurende 15 jaar.
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Product
HardieWindbreaker™ spouwplaat
Beschrijving

Afmetingen

Artikel nr.

Donkergrijze vezelcementplaat, voorzien van een waterafstotende
oppervlaktebehandeling aan de voor- en de zijkanten. Gewicht: 13,1 kg/m2
Dikte: 9 mm
Lengte

Breedte

2400 mm

1200 mm

5000021

2700 mm

1200 mm

5000022

3000 mm

1200 mm

5000023

Toebehoren
Schroeven
Powerpanel H2O schroeven voor dikstaal van 0,7 - 2 mm dikte
Ontworpen voor het vastzetten van vezelcement- en cementgebonden
platen op een stalen onderconstructie van staaldikte 0,7 - 2 mm.
Verpakking

Doos 250 st. + bit

Kleur

Goud-achtig

Afmetingen

3,9 mm x 40 mm

Artikel nr.

79121

Powerpanel H2O schroeven
Ontworpen voor het vastzetten van vezelcement- en cementgebonden platen
op een houten of stalen onderconstructie van standaard staaldikte 0,6 mm.
Verpakking

Doos 500 st. + bit

Kleur

Goud-achtig

Afmetingen

3,9 mm x 35 mm

3,9 mm x 50 mm

Artikel nr.

79120

79122

Nagels
Platkop geringde nagel ongekleurd 2,9 x 32 mm RVS/A4
Verpakking

Rol 200 st.

Kleur

RVS

Afmetingen

32 mm x 2,9 mm

Artikel nr.

Op aanvraag
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HardieBlade™ zaagblad
HardieBlade™ zaagblad
Speciaal ontworpen voor het eenvoudig zagen van gipsvezel-, vezelcementen cementgebonden plaatmateriaal. Het zaagblad is zo gemaakt dat het
de vorming en verspreiding van stof tot een minimum beperkt. Dankzij de
diamantgeharde zaagtanden heeft het zaagblad een lange levensduur en
blijven de zaagprestaties uitstekend. Verkrijgbaar met een diameter van
Ø 160 tot 305 mm.
Diameter

Afmetingen

Artikel nr.

Ø 160 mm

20/16 mm*

5300163

Ø 190 mm

30/20 mm*

5300164

Ø 254 mm

30/20 mm

5300165

Ø 305 mm

30/20 mm

5300166

* Verkleiningsring meegeleverd

HardieTape™ afdichtband
HardieTape™ afdichtband
Voor (regen)water- en luchtdichting van
de naden tussen de HardieWindbreaker™
spouwplaten onderling.
Kleur

Semi transparant

Afmetingen

50 mm x 25 m

Artikel nr.

6060004

* Zorg ervoor dat de tape vlak, goed hechtend en zonder luchtbellen wordt
aangebracht.
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Opslag
Voor opslag van de HardieWindbreaker™ spouwplaten, deze vlak en droog
opslaan. In de opslag kunnen maximaal 5 pallets bovenop elkaar worden
gestapeld. HardieWindbreaker™ spouwplaten die buiten worden opgeslagen,
moeten aanvullend worden afgedekt met een waterdichte folie, naast de
productverpakking zowel voor de aangebroken als onaangebroken verpakking.
De waterdichte folie mag het pallethout niet bedekken om voor voldoende
ventilatie te zorgen. James Hardie is niet verantwoordelijk voor vervolgschade
veroorzaakt door onjuiste opslag en behandeling van het product.

✔
Vlak opslaan.

✔
Max. 5 pallets bovenop elkaar.

✔
Aanvullend afdekken met een
waterdichte folie bij opslag buiten.

✖
Niet onafgedekt achterlaten..
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Transport
De individuele panelen moeten altijd door ten minste twee personen in
verticaalstand worden getransporteerd, waarbij de HardieWindbreaker™
spouwplaten aan de plaatzijkanten worden vastgehouden. Ze mogen niet
in horizontaalstand worden gedragen, omdat dit resulteert in het sterk
doorbuigen van het product, wat aanleiding kan geven tot breuk van het paneel.
Voor het transport van de HardieWindbreaker™ spouwplaten in een fabriekshal,
is transport met een vacuümheftuig aanbevolen.

✔

✖

De panelen in verticaalstand transporteren en aan de plaatzijkanten
vasthouden.
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Zagen
Veiligheid

Zoals bij alle andere bouwmaterialen moeten veiligheidsmaatregelen
in acht worden genomen. Zagen en boren creëert fijne stof en de juiste
voorzorgsmaatregelen moeten daarvoor worden genomen. Stof van
vezelcementplaten wordt gekenmerkt als minerale stof. Door de EU
goedgekeurde ademhalingstoestellen kunnen worden gebruikt in
combinatie met de onderstaande zaagtechnieken, om de stofproductie, het
verstuiven en inademen ervan te minimaliseren.

Zaaginstructies

Zagen moet bij voorkeur buiten
gebeuren.
1. P
 laats het zaagstation zo, dat de
wind ervoor zorgt dat de stof weg
wordt geblazen van gebruiker en
anderen in de directe omgeving.
2. M
 aak voor het verzagen van de
HardieWindbreaker™ spouwplaten gebruik van de onderstaande
voorkeursmethode.

Voorkeursmethode

Voor maximale bescherming (geringste kans inadembare stofproductie),
is het gebruik van een HardieBlade™
zaagblad en geschikt stof-afzuigsysteem aan te bevelen, incl. het dragen
van stofmaskers FFP2 / 3 (cf. EN 149).
Voor een scherpe en maatnauw
keurige snede wordt het gebruik
van het HardieBlade™ zaagblad of
gelijkwaardige zaagbladen met
diamant geharde of hardmetalen
tanden aanbevolen.
Ronde vormen en aanpassingen
kunnen worden gezaagd met een
decoupeerzaag of dozenboor, met
diamant geharde of hardmetalen
tanden. Zorg voor geschikte afzuiging
op plekken waar stof vrijkomt dat
zich door de lucht kan verspreiden.
Zorg voor geschikte ademhalings
bescherming wanneer er onvoldoende
afzuiging is.
Minimaliseer het vrijkomen van stof
in de lucht en vermijd verstuiving
van droge stof tijdens opruimacties.
Bevochtig stof en puin met een fijne
waternevel om het opdwarrelen van
stof te onderdrukken.

Persoonlijke beschermings
maatregelen
Bescherming van de ogen/
het gezicht: draag een veiligheidsbril
met zijbescherming in gevallen waar
er kans is op oogletsel.
Bescherming van de huid en handen:
geen specifieke vereisten. Geschikte
bescherming (bijv. beschermende
kleding, handcrème) wordt
aangeraden voor werknemers met
een gevoelige huid.
Bescherming van de adem
halingsorganen: draag in geval
van langdurige blootstelling aan
stofconcentratie in de lucht een
stofmasker (bijv. EN 149, FFP2 / 3).
Beheersing van milieublootstelling:
Vermijd verstuiving door de wind.

Schuren / frezen / boren /
overige bewerkingen

Bij schuren, frezen, boren of andere
bewerkingen is het noodzakelijk een
stofmasker te dragen (bijv. EN 149,
FFP2 / 3). Waarschuw tevens anderen
in de nabije omgeving voor het
vrijkomen van stof.
Belangrijke opmerking:
Voor maximale bescherming
(geringste kans inadembare
stofproductie), is het gebruik van een
HardieBlade™ zaagblad en HEPAvacuüm extractie (afzuigsysteem) aan
te bevelen, incl. het dragen van de
persoonlijke beschermingsmiddelen
ter voorkoming van het inademen
van stof.
Raadpleeg voor meer informatie
ons veiligheidsinformatieblad,
verkrijgbaar via www.jameshardie.nl
of www.jameshardie.be.
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Voorbereiding
Draagstructuur

De draagstructuur waaraan de HardieWindbreaker™ spouwplaten moeten worden bevestigd, moet op zichzelf over voldoende sterkte en stijfheid beschikken,
passend bij het ontwerp en eventueel getoetst op zowel de permanente, als
de dynamisch voorkomende belasting zoals wind. De draagstructuur kan een
houten- of een stalen frame zijn. James Hardie is niet verantwoordelijk voor het
ontwerp of de prestaties van de draagstructuur. Vraag bij twijfel een constructeur. Bijzondere lasten, zoals zonneschermen, moeten door de HardieWindbreaker™ spouwplaat heen in de hoofddraagconstructie worden bevestigd.

Opneembare windbelasting
Onderconstructie
Houten stijlen

Onderlinge h.o.h. afstand onderconstructie
(mm)

44 mm x 92 mm

Max. 600

38 mm x 89 mm1
Bevestigingsmiddelsoort /
Afmetingen

Onderlinge h.o.h.
afstand bevestigingsmiddelen (mm)

Max. opneembare
winddruk (kPa)

IM360 Paslode
Geringde nagels
(5 mm x 51 mm)

200

1,6

IM45 Paslode nagels
(6 mm x 35 mm)

200

1,6

Geringde nagels
(7 mm x 36 mm)

200

1,93

Powerpanel H2O schroeven
(7 mm x 35 mm)

200

1,92

HardieBacker™ schroeven
(6 mm x 32 mm)

200

1,86

Nieten
(38 mm)

200

1,4

Onderconstructie
Stalen C profielen

Onderlinge h.o.h. afstand onderconstructie
(mm)

1,2 mm x 100 mm x 50 mm
(min. afmetingen)

Max. 600

Bevestigingsmiddelsoort /
Afmetingen

Onderlinge h.o.h.
afstand bevestigingsmiddelen (mm)

Max. opneembare
winddruk (kPa)

Verzonken schroef
bevestiging
(6 mm x 32 mm)

200

1,9

Ballistische nagels
(6 mm x 38 mm)

200

1,46

Opmerking: getest en geëvalueerd volgens EAD 090062-00-0404, die ETAG 034
(2) vervangt

38
mm houtbreedte betreft een gangbare maat voor standaard bouwhout in de timmerindustrie dat
redelijkerwijs, n.a.v. analyse van het bezwijkgedrag in de windtesten, mag worden toegepast.
	Conservatief aangenomen waarde o.b.v. lineaire interpolatie van testwaarden geringde nagels (7 x 36 mm).

1

2
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Verwerking
De panelen worden bevestigd aan de stalen of houten onderconstructie
met behulp van Powerpanel H2O schroeven, nagels of nieten. De maximale,
onderlinge h.o.h. afstand van de bevestigingsmiddelen is 200 mm.
•
•
•
•

Max. onderlinge h.o.h. afstand onderconstructie = 600 mm
Max. onderlinge h.o.h. afstand bevestigingsmiddelen = 200 mm
Min. afstand tot paneelkant = 12 mm
Min. afstand tot paneelhoek (detail A)
- Horizontale richting = 50 mm
- Verticale richting = 75 mm

Verwerking van de HardieWindbreaker™ spouwplaat
600 mm

200 mm

75 mm

Detail A

50 mm

12 mm
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Afdichting van naden

HardieWindbreaker™ spouwplaten worden verticaal of horizontaal, stotend
gemonteerd. Alle naden tussen de panelen onderling worden afgedicht met de
doorschijnende, HardieTape™ afdichtband. De HardieTape™ afdichtband wordt
eerst op de horizontale voegen aangebracht en vervolgens (overlappend) op de
verticale voegen. Alle voegen moeten worden afgedicht om de blootstellingstijd
van 12 maanden te waarborgen.

Een geschikt plamuurmes of roller kan worden gebruikt om ervoor te zorgen
dat de tape stevig op het plaatoppervlak en zonder bubbels wordt vastgeplakt.
Zorg er altijd voor dat de middellijn van de HardieTape™ afdichtband op het
midden van de voeg wordt gepositioneerd.
Opmerking: de HardieTape™ afdichtband is alleen noodzakelijk voor de (regen)
water- en luchtdichting van de naden tussen de panelen onderling en is niet
nodig t.b.v. het afdekken van de bevestigingsmiddelen.

Verticale verwerking
van HardieWindbreaker™ spouwplaat

Horizontale verwerking
van HardieWindbreaker™ spouwplaat
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Complete geveloplossingen
James Hardie heeft verschillende bekledingsoplossingen voor gevels, waaronder
HardiePlank® gevelbekleding, HardiePanel® gevelbekleding, HardieWindbreaker™
spouwplaat en Powerpanel H2O (als dragerplaat voor steenstrips en
stucsystemen). Met de complete systeemoplossingen van James Hardie zorgt u
voor een duurzame gevelbekleding, die onderhoudsarm en brandveilig is.
Ga voor meer informatie naar www.jameshardie.nl of www.jameshardie.be
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Brandweerstand
Systeemoverzicht
Brandweerstand

Systeem Specificaties

Binnen → spouw EI 30-if
Binnen ← spouw EI 30-cf
1 x 12,5 mm
fermacell® Gipsvezelplaat
Houten stijl- en regelwerk
≥ 38 x 184 mm
h.o.h. 600 mm onderling
184 mm glaswol (16 kg/m3)

HardieWindbreaker™ 9 mm
Binnen → spouw EI 60-if
Binnen ← spouw EI 30-cf
2 x 12,5 mm
fermacell® Gipsvezelplaat
Houten stijl- en regelwerk
≥ 38 x 184 mm
h.o.h. 600 mm onderling
184 mm glaswol (16 kg/m3)

HardieWindbreaker™ 9 mm
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Brandwerendheid en WBDBO-eis 60 minuten voor de criteria
vlamdichtheid en temperatuur
1
2
3

EI 60

4
5
3
6
7

8

1

fermacell® Gipsvezelplaat 12,5 mm

2

Dampremmende folie

3

Stijlen 38x184 mm gevuld met glaswol 180 mm

4

HardieWindbreaker™ 9 mm

5

Gewolmaniseerd vurenhout >– 28x48 mm

6

Steenwol 100 mm

7

HardiePlank® gevelbekleding 8 mm

8

JamesHardie™ ventilatieprofiel
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Brandreactieklasse

HardieWindbreaker™ spouwplaat is A2, s1-d0 beoordeeld en voldoet aan de
Europese en nationale bouwvoorschriften voor geveltoepassing.

Integratie van HardieWindbreaker™ spouwplaat in de spouw voor de beperking
van de brandvoortplanting via spouw bij HardiePlank® gevelbekleding met open
voegen van 6-8 mm t.b.v. van het behalen van brandklasse B.

1
2
3
4
5

max. 8 mm*

1

EPDM-tape

2

28 x 48 mm geïmpregneerde latten

3

HardiePlank™ en HardiePanel™

4

HardieWindbreaker™ spouwplaat

5

HSB basisconstructie
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Veiligheid & gezondheid
Vermijd inademing
van stof

JamesHardie®-producten bevatten
respirabel vrij kristallijn silica
(rcs). Dit mineraal komt overal ter
wereld voor (vaak in de vorm van
zand) en wordt gebruikt in veel
bouwproducten (bijv. baksteen,
beton, glaswol en schuurmiddelen).
Het mineraal zelf is inert, maar
bepaalde verwerkingsmethoden
zoals boren, hoge snelheid zagen
en schuren kan fijnstof vrijgeven dat
een gezondheidsrisico kan vormen.
Overmatige of langdurige inademing
van fijnstof siliciumdioxide kan leiden
tot longziekte genaamd silicose
(stoflongen), COPD of longkanker.
Roken kan dit risico ook verergeren.
Net als roken is het risico van fijnstof
siliciumdioxide tijd- en concentratieafhankelijk.

Preventieve bescherming

Om overmatig inademen van fijnstof
siliciumdioxide te onderdrukken of
te verminderen, moeten de volgende
stappen worden genomen:
Voor productbewerkingen bij
voorkeur buiten werken of in een
goed geventileerde (aparte) ruimte
met afzuiging, indien beschikbaar.
Waarschuw tevens anderen in de
nabije omgeving voor het vrijkomen
van stof.
Voor maximale bescherming (geringste kans inadembare stofproductie),
is het gebruik van een HardieBlade™
zaagblad en HEPA-vacuüm extractie
(stof afzuigsysteem) aan te bevelen,
incl. het dragen van stof- of vol
gelaatsmasker FFP2 / 3 (cf. EN 149).
Houd de werkomgeving schoon en
verwijder puin zo snel mogelijk.
Minimaliseer hierbij het vrijkomen
van stof in de lucht en vermijd
verstuiving van droge stof tijdens de

opruimacties. Bevochtig daartoe
het stof en puin met een fijne water
nevel om het opdwarrelen van stof te
onderdrukken.
Verwijder aan het einde van de
productbewerking stof van kleding,
gereedschap en werkgebied met een
HEPA-filterstofzuiger.
Bescherming van de ogen/het
gezicht: draag een veiligheidsbril
met zijbescherming in gevallen waar
er kans is op oogletsel.
Bescherming van de huid en handen:
geen specifieke vereisten. Geschikte
bescherming (bijv. beschermende
kleding, handcrème) wordt
aangeraden voor werknemers met
een gevoelige huid.
Bescherming van de
ademhalingsorganen: draag in geval
van langdurige blootstelling aan
stofconcentraties in de lucht een
stofmasker (bijv. EN 149, FFP2 / 3).
Beheersing van milieublootstelling:
vermijd verstuiving door de wind.
De producten van James
Hardie zijn niet gevaarlijker
dan andere bouwmaterialen die
zandbestanddelen (respirabel vrij
kristallijn silica) bevatten.
We hopen door middel van deze
informatie een effectieve bijdrage
te leveren aan de nationale
gezondheids- en veiligheids
voorschriften van de bouwsector voor
de verwerking van de producten van
James Hardie.
Raadpleeg voor meer informatie
onze verwerkingsinstructies en
veiligheidsbladen, die te vinden
zijn op www.jameshardie.nl of
www.jameshardie.be of bel
James Hardie op +31 (0) 24 649 51 11.
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Productinformatie
Afmetingen (nominaal)
Dikte

9,0

mm

Breedte

1200

mm

Lengte

2700/3000

mm

Dikte

+/-0,9

mm

Breedte

+/-3,6

mm

Lengte

+/-5,0

mm

Densiteit, droog minimum (EN 12467)

≥ 1300

Kg/m³

Densiteit, droog gemiddeld (EN 12467)

1350

Kg/m³

Normaal gewicht (incl. 5% vocht)

13,1

Kg/m²

Evenwichtsvochtgehalte

5-8

%

Lucht doorlatendheid (EN 12114)

0,0
(plaatoppervlak)
0,0103 (end-use
situatie, stotend
gemonteerd
i.s.m. HardieTape™
afdichtband)

m³/m²h Pa

Toleranties (EN 12467, Level 1)

Fysische eigenschappen

Mechanische eigenschappen (EN 12467) – Elasticiteitsmodulus buigen (MOE)
E-modulus evenwijdig aan de vezelrichting

3,19

GPa

E-modulus dwars op de vezelrichting

4,23

GPa

Buigsterkte (EN 12467) – Buigsterkte tot breuk (MOR)
Evenwijdig aan de vezelrichting

11,14

MPa

Dwars op de vezelrichting

15,87

MPa
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Thermische eigenschappen
Thermische uitzettingscoëfficiënt

4,0 x 10-⁶/ °C

mm/m °C

Thermische geleiding
(ISO 8301, EN 12667)

0,263

λ10 W/(mK)

Water absorptie
(24 uur 105°C, 24 uur in water, EN 12467)

24,9

%

Uitzetting onder invloed van RV

0,5

mm/m

Water doorlatendheid (EN 12467)

geen druppel
vorming

visueel

Hygrothermische eigenschappen

Waterdamptransmissie eigenschappen (EN 12572-C)
Dampdiffusieweerstand (Z-waarde)

0,79

GPa m² s/kg

Equivalente luchtlaagdikte naar
dampdiffusieweerstand

0,16

Sd (m)

Dampdiffusieweerstandsgetal μ

17,43

μ

Weerbaarheid tegen brand
Brandgedrag

A2-s1, d0

EN 13501

Weerstandsklasse

K110 & K210

EN 13501-2

Overige eigenschappen
Schijfweerstand

Weerbaar tegen wind

Informeer bij de Technisch
Adviseurs van James Hardie
voor meer informatie
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Garantie
HardieWindbreaker™ spouwplaat en toebehoren worden gedekt door
een productgarantie van 15 jaar. Bezoek www.jameshardie.nl of
www.jameshardie.be voor meer informatie over onze garantie
en onze algemene voorwaarden.
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Notities

Alleen de actuele versie is geldig.
U vindt deze op onze website.
Versie: januari 2020.
Deze brochure is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Fermacell BV aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele
schade die voortkomt uit fouten,
van welke aard dan ook, die in deze
brochure zouden kunnen voorkomen.
Wanneer u informatie in dit document mist,
neemt u contact op met Fermacell BV.
©2020 Fermacell BV. ™ en ® zijn handelsmerken van
James Hardie Technology Limited en Fermacell BV.

Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31 (0)24 649 51 11
fermacell-nl@jameshardie.com
www.jameshardie.nl
België:
Tel.: +31 (0)24 649 51 10
fermacell-be@jameshardie.com
www.jameshardie.be
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