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SYSTEMS

INLEIDING

Innovative Prefab Building Solutions 40% van de Co2 uitstoot in Europa komt van gebouwen. Indien we dit willen 
verminderen dienen we anders te bouwen. Sneller, efficiënter en energie neu-
traal. 

Energieneutraal bouwen begint bij de basis: een degelijk bouwschil met hoge 
isolatiewaarde en volledig luchtdicht. 

Het idee is eenvoudig: hoe minder warmte een gebouw verliest, hoe min-
der het verwarmd moet worden. Hetzelfde maar omgekeerd geldt voor de 
warme maanden. Een passieve schil is dus de basis voor een betere woon- 
en leefomgeving. Ook biedt het financiële bescherming tegen stijgende  
energieprijzen. Bovendien doet een een goede schil iets wat hernieuwbare 
bronnen niet kunnen: meer comfort en een gezondere leefomgeving bieden. 
Tocht, condensatie, schimmels en kille vochtige kamers komen bij een lucht-
dichte bouwschil niet voor. Zero Ready® wanden zijn uitermate geschikt  
hiervoor.

Zero Ready®  werd ontwikkeld door MOPAC Systems International SA en 
haar wereldwijde partners BASF, KRAUSSMAFFEI en Randek AB. 

Zero Ready® is een combinatie van traditionale houtskeletbouw waar de  
insulatie in een speciaal door MOPAC Systems international en KraussMaffei 
ontworpen pers in het sandwichpaneel wordt geïnjecteerd met Polyutherane. 

Zero Ready® dak-,  vloer-  en wandcomponenten zijn geschikt voor zowel 
renovatie als nieuwbouw.

Voor meer informatie over licenties en de productielijn kunt u contact op- 
nemen met:
 
MOPAC Systems International SA 
62, Avenue de la Liberté
L-1930 Luxemburg
Licencing@mopacinternational.com

Voor onze Zero Ready® componenten kunt u contact opnemen met:

Mopac Systems Belgium BVBA
Anton Philipsweg 2
3920 Lommel
België
0032 (0) 11360560
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VOORSTELLING
                   SYSTEEM

MOPAC Systems International SA heeft, in samenwerking met haar part-
ners, het Zero Ready® vloer-, dak- en wandsysteem ontwikkeld. 

De Zero Ready® elementen verschillen van de traditionele SIPs  
omdat ze worden vervaargdigd in een prefab geautomatiseerd CAD/
CAM productielijn. Alle voorzieningen worden, op de productielijn, 
in onze elementen verwerkt. Centraal in onze productielijn zijn onze persen 
waarbij de holle ruimtes van onze elementen worden geïnjecteerd 
met een hoogwaardig Polyutheraan schuim. 

Hierdoor onstaat een duurzaam en kwalitatief hoogstaand product waar de 
schil met een dikte van slechts 230mm al voldoet aan de Passiefhuis Bouw 
Standaard. 

Door te innoveren op de manier waarop we produceren en de combinatie 
van de gebruikte metarialen kunnen we elementen leveren die de basis 
vormen voor het bouwen van energie neutrale woon- en leefomgevingen. 

- meer comfort bieden: De Zero Ready® elementen zijn slanker en   
bieden meer woonoppervlakte
- een gezondere leefomgeving: Luchtdichbouwen betekent dat er   
 geen vocht of schimmel voorkomt in uw woning 
- slimme lange termijn investering: een hogere isolatie betekent   
 lagere energiefactuur en een waardestijging van uw investering

- alles komt kant en klaar op de bouw dus minder afval
- onze elementen zijn makkelijk te installeren (verticaal bouwen)
- een woning is sneller winddicht
- beter voor het milieu door een gereduceerd transport van 
 en naar de bouwplaats
- door een hogere omloopsnelheid van het project ontstaat een   
 beter cash flow voor uw bedrijf
- minder afhankelijk van de weersomstandigheden, dus een langer    
bouwseizoen

ZERO READY®: DE PERFECTE SCHIL 
KAN WAT HERNIEUWBARE BRONNEN NIET KUNNEN.

VOORDELEN VAN EEN GEAUTOMATISEERD 
PRODUCTIEPROCES

- zijn getest en dragen de KOMO certificering
- hebben een Rc waarde van 9,1, de hoogste Rc waarde 
 op de markt
- hebben een maximale dikte van 230mm en bieden de mogelijkheid  
 om alle elektra en leidingen in de schuim te integreren
- zijn brandvetragend, duurzaam en sterker omdat het een 
 homogeen product is
- vormen een dampopen systeem, is condensevrij een voorkomt   
 schimmels of rotting
- hebben een zeer laag lambda coëfficient

ZERO READY® 
ELEMENTEN…
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DE 
WAND
Ontdek met ons de toekomst.

WARMTESTROOMBEREKENING
WANDCONSTRUCTIE

Zero Ready® componenten 
zijn slanker dus bieden meer 
woonoppervlakte

Met Zero Ready® bouwt u 
luchtdicht waardoor geen 
vocht of schimmel voorkomt 
in uw woning

Onze componenten hebben 
een Rc waarde van maar 
liefst 9,1, de eindverbruiker 
profiteert onmiddellijk van een 
lagere energierekening

Zero Ready® componenten 
komen kant en klaar op de 
bouw, dus minder afval en 
minder overlast

De omloopsnelheid van het 
project is veel hoger waar-
door een gezondere cashflow 
ontstaat voor alle betrokken 
partijen

Onze componenten zijn getest 
en gecertificeerd

materiaal λ-waarde    [W / (m·K)]
Vurenhout 0,13

OSB3/4, 600 kg/m3 0,14

Fermacell gipsvezelplaat
1.150 +/- 50 kg/m3 0,32

BASF, Elastopor® H 1222/50 0,023

hardboard 0,29
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BENAMING VERSCHILLENDE
WANDOPBOUWEN

De verschillende berekende wandopbouwen zijn gecodeerd volgens de 
volgende systematiek:

De verschillende variabelen voor de wandopbouw met bijbehorende 
verklaring zijn hieronder gegeven.

wandopbouw breedte compartimentdikte sandwichpaneeltype tussenverbinding

VZW       IB          230        1200

wandopbouw type 
tussenverbinding

dikte 
sandwichpaneel

breedte 
compartiment

VZW = VoorZetWand IB = IsoBlock 230 = 230 mm 600 = 600 mm

BSB = BinnenSpouwBlad VR = Vuren Regels 150 = 150 mm 1.200 = 1200 mm

GE = Gevelvullend Element IL = I-Liggers /// ///

WARMESTROOMBEREKENING
D.M.V HANDBEREKENING

Dezelfde berekeningen als uitgevoerd met Trisco zijn gemaakt met een 
handberekening met behulp van MS Excel. De resultaten zijn hieronder 
opgenomen.

code binnen buiten Rc, handberekening
[(m².K) / W]

VZW-IB-230-1200 OSB3/4 OSB3/4 9,02

VZW-VR-230-1200 OSB3/4 OSB3/4 8,03

VZW-VR-230-600 OSB3/4 OSB3/4 7,17

VZW-IL-230-600 OSB3/4 OSB3/4 7,86

BSB-IB-230-1200 Fermacel OSB3/4 8,73

BSB-VR-230-600 Fermacel OSB3/4 6,82

BSB-IL-230-600 Fermacel OSB3/4 7,54

GE-IB-230-1200 Fermacel OSB3/4 8,67

GE-VR-230-600 Fermacel OSB3/4 6,75

GE-IL-230-600 Fermacel OSB3/4 7,47

VZW-IB-150-1200 OSB3/4 OSB3/4 5,67

VZW-VR-150-1200 OSB3/4 OSB3/4 5,13

VZW-VR-150-600 OSB3/4 OSB3/4 4,66

VZW-IL-150-600 OSB3/4 OSB3/4 4,88

BSB-IB-150-1200 Fermacel OSB3/4 5,38

BSB-VR-150-600 Fermacel OSB3/4 4,33

BSB-IL-150-600 Fermacel OSB3/4 4,57

GE-IB-150-1200 Fermacel OSB3/4 5,32

GE-VR-150-600 Fermacel OSB3/4 4,26

GE-IL-150-600 Fermacel OSB3/4 4,50

plaatmateriaal
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VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE
SAMENSTELLINGEN

BASISWAND MET VOORZIENINGEN

LEISTEEN AFWERKING MET VOORZIENINGEN



15
H O M E  O F  

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE
SAMENSTELLINGEN

BAKSTENEN AFWERKING MET VOORZIENINGEN

PLEISTER AFWERKING MET VOORZIENINGEN

STEENSTRIP AFWERKING MET VOORZIENINGEN

HOUT AFWERKING MET VOORZIENINGEN
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KOMO
CERTIFICAAT

EFFECTIS
BRANDWERENDHEID TEST
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CERTIFICATEN
OCTROOI
NEDERLAND
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Anton Philipsweg 2
3920 Lommel 
België

+32 (0)11 36 05 60
www.mopacsystems.com
www.zeroready.com


