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Voorwoord 

"I have no special talent. I am only passionately curious"- Albert Einstein 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit verslag 
is bedoeld voor studenten en ontwerpers op het gebied van bouwkunde maar is ook te gebruiken door 
iedereen met een interesse in isolatiematerialen. 

Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor zijn steun tijdens de afgelopen drie jaar; mijn begeleiders, 
Henk Schellen, Jos van Schijndel en Renz van Luxemburg, voor hun geduld en vertrouwen in mijn werk, 
mijn ouders en zus voor hun liefde en humor, mijn vrienden, in het bijzonder Annemieke, Anne en Kawah, 
voor de tijd en moeite om mijn verhalen aan te horen en mijn teksten na te lezen plus iedereen die de 
laatste drie jaar heeft meegeleefd met mijn afstuderen en persoonlijke leven. 





Samenvatting 

Isolatiematerialen zijn een onontbeerlijk onderdeel van de hedendaagse bouw. Ze worden veelvuldig 
toegepast in de bouw en industrie. Informatie over isolatiematerialen is overvloedig aanwezig via alle 
soorten media . De doelstellingen van dit project zijn het overzichtelijker maken van de grote hoeveelheid 
informatie over de prestaties van isolatiematerialen en het gebruiken van de informatie voor een beoor
deling van de bruikbaarheid in een specifieke toepassing, de spouwmuurconstructie. 

De toepassing van isolatiematerialen is pas goed op gang gekomen in de tweede helft van de 20" 
eeuw, na de oliecrisissen van '70. Hierna zijn de ontwikkelingen op het gebied van eigenschappen, eisen 
en de mate van toepassing vrij snel gegaan. Voor de toekomst bestaat de verwachting dat isolatiemateria
len met een duurzamere achtergrond belangrijk zullen worden . 

Op Europees gebied is er een trend gaande in de richting van een grotere eenheid in regelgeving voor 
isolatiematerialen. In Nederland zijn de eisen al vrij ver ontwikkeld en geven regels op het gebied van 
mechanische weerstand en stabiliteit, veiligheid tijdens brand, hygiëne, gezondheid en milieu, veiligheid 
tijdens gebruik, bescherming tegen lawaai, energiebesparing en warmteopslag. Duurzaamheid is een inte
graal onderdeel van deze regels en de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de productenten en consumen
ten. 

Isolatiematerialen kunnen ingedeeld worden in een aantal groepen op basis van de grondstoffen: mi
neralen, plantaardig, dierlijk of kunststoffen. De folies zijn een aparte groep. Glaswol, steenwol, cellulair 
glas, EPS, XPS en PUR zijn in Nederland de meest gangbare isolatiematerialen en worden daarom verder 
bekeken in dit project. 

Uit 10 verschillende literatuurbronnen zijn gegevens verzameld over de eigenschappen van isolatie
materialen. Deze gegevens geven informatie over fysieke, milieutechnische of gezondheidtechnische ei
genschappen en bestaan uit specifieke waarden, indeling in klassen of kwalitatieve beoordelingen. Het 
grote bereik in gegevens kan verklaard worden door de verschillende achtergronden en doeleinden van de 
literatuurbronnen. De kenmerken van de literatuurbronnen zijn weergegeven op basis van een aantal 
aspecten, zoals bronvermelding en bruikbaarheid van de grafische gegevens. 

In dit project is verder gekeken naar de toepassing van isolatiematerialen in een spouwmuurconstruc
tie. Spouwmuurconstructies zijn gebaseerd op de principes van regen- en luchtkering door middel van 
twee spouwbladen en capillaire onderbreking door de spouw. Isolatiematerialen in de constructies heb
ben invloed op het transport van warmte, vocht, geluid en de voortplanting van brand. De bekeken isola
tiematerialen reduren het transport van warmte door het insluiten van stilstaande lucht. Het verminderen 
van vochttransport gebeurt door het verhogen van de dampdiffusieweerstand en het eventueel voorko
men van watertransport. Invallend geluid op een constructie kan worden doorgelaten, gereflecteerd en 
geabsorbeerd. Isolatiematerialen bieden voor de geluidsisolatie van een spouwmuurconstructie vooral 
absorptie bij de hogere frequenties, mits het materiaal luchtopen en zacht is. Bij de ontwikkeling van 
brand zijn de eigenschappen van een constructiemateriaal voornamelijk belangrijk als het zich bevindt aan 
het oppervlak van de constructie. Op basis van deze gegevens zijn de bestudeerde isolatiematerialen per 
bouwfysisch transporttype te beoordelen op bruikbaarheid. Voor warmte voldoen de behandelde isola
tiematerialen . Het transport van vocht moet per situatie beoordeeld worden. Voor de geluidisolatie van 
constructies zijn alleen minerale wollen geschikt. En voor de brandwerendheid van constructies zijn alle 
bekeken materialen nuttig, mits er gelet wordt op de brandklasse. 

In dit project zijn drie verschillende muurconstructies gesimuleerd met behulp van Wufi Pro 4.1, een 
I-dimensionaal rekenmodel voor warmte en vocht. Op basis van de resultaten kan een beoordeling van de 
bruikbaarheid van de isolatiematerialen gemaakt worden. De bekeken isolatiematerialen zijn geschikt 
voor de drie muurtypes, met uitzondering van cellulair glas. Cellulair glas heeft een hoge weerstand tegen 
vocht waardoor het de drogingstijd van de constructie verhoogt. De lange tijd verhoogt de kans op con
dens en schimmel in de constructies en is niet gewenst. 

De bruikbaarheid van isolatiematerialen in een specifieke toepassing kan beoordeeld worden op the
oretische kennis over de werking of een simulatie van het specifieke constructietype naast het gebruik van 
experimentele gegevens. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn gebaseerd op het uitbreiden van de 
basisinformatie in dit project voor minder gangbare materialen, andere toepassingen van constructies, het 
bekijken van de nauwkeurigheid van de literatuurbronnen, het gebruik van complexere simulatiemodellen 
of simulaties op een ander gebied van bouwfysisch transport in een constructie, zoals geluid . 



Summary 

Insuiatien materia Is are an essential part of our way of building. They are frequently used in the build
ing and industrial sector. lnformation about insulation materials is readily available through all kinds of 
media. The goals of this project are to arrange the laad of information about the properties of insulation 
materia Is in a clear and orderly way and to use the information to judge the suitability of insulation mate
rials in cavity walls. 

The use of insulation materials became more camman in the Netherlands in the second half of the 
201

h century after the oil crisis of the '70. After this period the properties, regulations and the degree of 
application in buildings developed rapidly. lt is expected that insulation materials with a more sustainable 
background will become more important in the future. 

On the European level a trend is developing towards a greater union in regulations for insulation ma
terials. In the Netherlands the regulations are fully developed and provide rules for mechanica! resistance 
and stability, safety in case of fire, hygiene, health and environment, safety in use, proteetion against 
noise, energy economy and heat retention . Sustainability of materials is an integral part of the rules and 
the producers and consumers are responsible for it . 

lnsulation materials can be arranged in a number of groups on basis of their raw materials: minerals, 
vegetables, animal based ar synthetics. The foils are a separate group. Glass waal, stone waal, faam glass, 
EPS, XPS and PUR are the camman insulation materials in the Netherlands and will be viewed in the 
project. 

Data about the properties of insulation materials have been gathered from 10 different sourees of li
terature. The data can be about physical, environmental ar public health properties and can consist of 
specific values, classifications ar a qualitative assessment. The range in data can be explained from the 
different backgrounds and goals of the sourees of literature. De characteristics of the sourees of literature 
are displayed on basis of a number of aspects like the quality of references ar the usefulness of the graph
ic data. 

In this project the use of insulation materials in a cavity wall is treated . Cavity walls are based on the 
principlesof halting air and ra in with the two 'skins' and the interruption of the capillary transport of wa
ter with a cavity between the skins. lnsulation materials in a cavity wall will influence the transport of 
heat, moisture, sound and the spreading of fire. The transport of heat is red u eed because insulation mate
rials enclose stagnant air and increase the thermal resistance. The reduction of the transport of moisture 
is done by the increase of the vapour resistance and the eventual prevention of the transport of water. 
Incaming sound on a construction can be transmitted, reflected or absorbed . Insuiatien materials in con
struction mainly provide absorption of the higher frequencies if the insuiatien is open for air and flexible . 
For the prevention of the spreading of fire, material properties are only considered if the materia Is are at 
the surface of the construction . Based on this information the insulation materialscan be judged on their 
suitability. For the reduction of heat the studied insulation materials all suffice. The suitability for the re
duction of vapour transport must be judged per situation . For sound insulation of constructions at higher 
frequencies only mineral wool materials satisfy the requirements. A sufficient fire redardance of eenstruc
tions can be achieved with the studied insulation materials if attention is paid to their classification for 
fire. 

In this project three different wall constructions have been simulated with Wufi Pro 4.1, a 1-
dimensional simulation program for heat and moisture. Based on the results a judgement can be made of 
the suitability of the studied insuiatien materials. The insuiatien materials are suitable for the three con
structions with the exception of foam glass. The vapour resistance of faam glass is toa high and increases 
the time for the construction to dry. The long time to reach equilibriumwithits surroundings increases the 
probability of condensation and fungus growth. 

The judgement of the suitability of insulations materials in a specific construction type can be made 
on theoretica I knowledge ar sim u lation of the construction type next to experimental data. Recommenda
tions for further research propose the expansion of the basic information given in this project for less 
camman insulation materials, other types of constructions, the accuracy of the sourees of literature, the 
use of more complex simulation rnadeis or the simulation of different types of building physic transport 
like sound. 
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1. Inleiding 

Isolatiematerialen zijn een belangrijk onderdeel van de hedendaagse bouw. Het toepassen van isola
tiematerialen in onze huizen zorgt ervoor dat we geen torenhoge energierekeningen krijgen terwijl we het 
nauwelijks warm en comfortabel hebben. En zonder het veelvuldig toepassen van isolatiematerialen in de 
bouw, zouden we veel meer energie aan warmte verliezen, zodat de C02-uitstoot en het verbruik van 
fossiele brandstoffen veel hoger zou liggen. 

Informatie over isolatiematerialen is overvloedig aanwezig in de vorm van boeken, websites, weten
schappelijke artikelen, overheidcampagnes enzovoorts. Behalve droge informatie over de eigenschappen 
is ook informatie verkrijgbaar over de geschiedenis erachter, de productie en verwerking, de werking van 
isolatie in de verschillende toepassingen en de regelgeving die erop van toepassing is. 

Het verzamelen van de grote hoeveelheid informatie en dit op een overzichtelijke manier weergeven 
is een doel op zich, maar krijgt pas betekenis als duidelijk wordt hoe de informatie in de praktijk toegepast 
wordt en werkt . 

De doelstellingen van dit project zijn het overzichtelijker maken van de grote hoeveelheid informatie 
over de prestaties van isolatiematerialen en het gebruiken van de informatie voor een beoordeling van de 
bruikbaarheid van isolatiematerialen in een spouwmuurconstructie. 

De volgende drie hoofdstukken gaan over algemene informatie over isolatiematerialen en de toepas
sing ervan: de geschiedenis en toekomst, de regelgeving in Nederland en de productie en verwerking van 
gangbare isolatiematerialen. Hoofdstuk 5 en 6 gaan over informatie beschikbaar uit de literatuur, de ken
merken van de literatuurbronnen en hoe deze informatie gebruikt kan worden voor een beoordeling van 
de bruikbaarheid in een spouwmuurconstructie. Hoofdstuk 7 gaat over de toepassing van simulaties en 
hoe de resultaten gebruikt kunnen worden om de bruikbaarheid te beoordelen . Hoofdstuk 8 biedt een 
overzicht van de conclusies en geeft aanbevelingen voor verder onderzoek. 





2. De geschiedenis van isolatie 

Nederland kent een lange geschiedenis van het toepassen van spouwmuren, de oudste spouwmuur
constructie in Nederland stamt uit 1627. 11 De grootschalige toepassing ervan komt echter pas op gang na 
de jaren '30 van de twintigste eeuw. Dan wordt de spouwmuur zonder isolatie toegepast, dubbele stenen 
bladen met een tussenruimte van ongeveer 50 mm. 

50 

Eisen voor de warmteweerstand van de constructie of de toepassing van isolatie bestonden niet tot 
nauwelijks voor 1965. Na 1965 zijn een aantal eisen ingevoerd voor de energiezuinigheid van een gebouw 
die zorgden voor een matige isolatiegraad van woningen. Vaak werd een isolatiedikte van 30 mm in de 
gevel toegepast en in de ramen enkel glas. 21 In de jaren '70 zijn er twee oliecrisissen in Nederland die het 
besef van eindigheid van de natuurlijke bronnen en de noodzaak voor het beperken van energieverbruik 
duidelijk maken. De eerste maatregelen stellen strengere eisen aan de warmte- en zonwering van een 
woning en de vermijding van grote koudebruggen. Deze eisen blijven zich ontwikkelen in de loop van ja-

18 ren. 
Eind 1981 wordt er geschat dat 4 7% van de bestaande woningvoorraad geïsoleerd is. Geïsoleerd be

tekent in dit geval dat er minimaal 1 isolatiemaatregel in een woning is getroffen dus of gevelisolatie 
{50%) of dakisolatie (25%), vloerisolatie {7%) of de toepassing van dubbelglas (75% deels). Koudebrug
onderbreking bij de aansluiting van vloeren op de fundering ontbraken vaak nog, zodat vochtproblemen in 
woningen voorkwamen. 35 

Als gevolg van nog voorkomende vochtproblemen wordt er in de jaren '80 veel onderzoek gedaan 
naar de warmte- en vochthuishouding van constructies. De resultaten hiervan zorgden voor de komst van 
strengere eisen voor de isolatiegraad van een woning, eerst bij de keuken en woonvertrekken, later voor 
de gehele woning. Tevens worden ook hogere eisen ingevoerd voor de minimale isolatiewaarden voor 
gesloten en transparante delen van een woning. 31

' 
39 

De hogere eisen vragen om andere manieren van bouwen en isoleren. In 1988 worden in Nederland 
de eisen voor warmte-isolatie verhoogd zodat de thermische weerstand van gevels en daken minimaal 2,5 
m2K/W wordt. 32 De ontwikkelingen van de eisen zijn te zien in tabel 2.2. 

Met de stijgende vraag naar isolatiematerialen, is te zien dat in de jaren '90 ook aandacht wordt be
steed aan de verbetering van de eigenschappen van isolatiematerialen, zoals te zien in tabel 2.1. 

Tobe/2 1· Overzicht verschillen tussen 1987 en 2009 {32} .. 
1987 2009 

Materiaal Warmtegeleidingcoëfficiënt À Warmtegeleidingcoëfficiënt À 
[W/mK] [W/mK) 

MWG (Glaswol) 0,045 0,030-0,045 

MWR (Steenwol) 0,045 0,032-0,045 

EPS (Geëxpandeerd polystyreen) 0,035 0,029-0,045 

XPS (Geëxtrudeerd polystyreen) 0,027 0,025-0,038 

PUR (Polyurethaan, freon geblazen) 0,026-0,035 0,020-0,029 

CG (Schuimglas) 0,045-0,06 0,04-0,05 

Niet alleen stijgt de vraag naar beter isolerende materialen, ook de vraag voor duurzamere materialen 
groeit. Grote stappen in de verbetering van eigenschappen zijn op het gebied van duurzaamheidaspecten. 
Hierbij moet gedacht worden aan de vervanging van HCFK's en CFK's als drijfgas door pentaan en C021 het 
verbeteren van de herbruikbaarheid, het recyclen van materialen, de vermindering van de hoeveelheid 
energie benodigd voor het produceren van materialen enzovoorts. 

41 

Voor woningen komt de grootste omslag met de invoering van de Energieprestatienorm in 1996. De 
strenge eisen voor energiezuinigheid van een woning stellen dan ook eisen aan het percentage van het 
buitenoppervlak van een woning dat geïsoleerd is zodat het toepassen van isolatie rond de gehele woning 
gemeengoed wordt. De minimale dikte van isolatie in de spouw stijgt tevens naar 90 mm. 34 

In 2002 worden de eisen nog strenger gemaakt met de invoering van de Energy Performance for Buil
dings Directive (EPBD). Deze Europese richtlijn stelt internationale eisen aan de energieprestatie van ge
bouwen om zo het verbruik van energie terug te dringen en het gebruik van duurzame energie te stimule
ren. Nederland voldeed bij invoering al grotendeels aan de richtlijn. Nederland had namelijk al een re
kenmethodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen, beschikte over wettelijke voor
schriften voor de energieprestatie bij nieuwbouw en renovatie en had al minimumeisen voor isolatie en 



ventilatie. Nederland miste alleen het gebru ik van een energielabel bij de koop en verkoop van gebouwen 
en de invoering van een periodieke keuring van verwarmingsystemen. Dit is ingevoerd in januari 2009, 
samen met de periodieke herziening van de EPC-eisen, zodat Nederland momenteel voldoet aan Europese 
standaarden. 
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Momenteel zijn de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw zo streng dat bij alle gebouwen al alterna
tieve energiesystemen moeten worden overwogen bij het ontwerp. Voor de spouwmuur betekende het 
herzien van de energieprestatie wederom een stijging van de isolatiedikte tot minimaal 100 mm. Om in de 
toekomst energieverbruik nog verder terug te dringen, wordt er geëxperimenteerd met verschillende 
bouwvormen zoals wijken met collectieve warmtesystemen of passiefhuizen (met een Re > 10 m2

K/W). 
63 

Tabel2.2: Ovenicht verloop Re, EPC en benodigde isolatiedikte {33}{66} 

Els thermische weer- Els Energie Prestatle Isolatiedikte benodlsd [mm] 
stand Re [W/m2K] EPC [-)* 

< 1965 - - -

1965 1,0 - 30 
1983 1,3 - 45 
1988 2,5 - 90 
1996 2,5 1,4 90 

-
1998 2,5 1,2 90 
2000 2,5 1,0 100 (Re± 3,0) 
2006 2,5 0,8 100- 140 (3,0 < R < 4,0) 

*= voor woningbouw 

De verwachting wat betreft ontwikkelingen in isolatiematerialen is dat er de komende jaren weinig 
verandering zal zijn in het marktaandeel van de verschillende typen materialen. Wel wordt verwacht - als 
gevolg van de groeiende aandacht voor duurzaam en gezond bouwen -dat in toenemende mate gebruik 
zal worden gemaakt van isolatiematerialen uit vernieuwbare grondstoffen of materialen met een hoog 
aandeel secundaire grondstoffen. 

63 

Momenteel zijn er meerdere nieuwe isolatiematerialen in opkomst of in ontwikkeling zoals vacuüm 
isolatiepanelen, het verwerken van isolatie in gevelmaterial en, het toepassen van verwarming- of koelmo
gelijkheden in de gevelconstructie, meerlaagse isolatiefolie en het combineren van meerdere isolatiema
teria I en . 52 

Veel van deze nieuwe materialen worden al toegepast in de bouw. De materialen spelen in op de 
trend van steeds beter wordende isolatiewaarden in combinatie met een maximaal gewenste dikte van de 
constructie en het voorkomen van koudebruggen. 
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2.1 Deelconclusie 

Het veelvuldig toepassen van isolatiematerialen in spouwmuren is op gang gekomen in de tweede 
helft van de 20• eeuw. Eisen aan de eigenschappen en de plaatsing van isolatiematerialen komen pas op 
gang na de oliecrisissen van de jaren '70. Na deze tijd gaan de ontwikkelingen vrij snel op zowel het gebied 
van eigenschappen als op het gebied van eisen aan de eigenschappen en de isolatiegraad van woningen. 
De verwachting voor de toekomst is dat er in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van isola
tiematerialen met een duurzamere achtergrond als gevolg van de groeiende aandacht voor duurzaam en 
gezond bouwen. De huidige nieuwe isolatiematerialen in de bouw spelen in op een groeiende vraag naar 
betere isolatiewaarden en het verminderen van de isolatiedikte. 

Informatie over isolatiematerialen en de toepassing ervan in de loop van de jaren is verkrijgbaar via 
vakbladen van de bouwwereld, internet en boeken. Deze informatie geeft inzicht in de ontwikkelingen die 
de toepassing van isolatiematerialen hebben ondergaan en tegemoet zullen gaan, zodat er rekening mee 
gehouden kan worden in het ontwerpproces, bijvoorbeeld bij de materiaalkeuze en de verwachte levens
duur. 





3. Regelgeving voor isolatiematerialen 

Dit hoofdstuk behandelt de regelgeving voor isolatiematerialen op nationaal en internationaal gebied. 
Allereerst volgt een uitleg van de overkoepelende Europese regelgeving voor producten in de bouw. Hier
na volgt de Nederlandse regelgeving opgesteld binnen het Europese kader. 

3.1 Europese regelgeving 

Regelgeving voor isolatiematerialen is per land verschillend. De Europese Unie probeert hier eenheid 
in te brengen sinds de jaren '80 en heeft voor dat doel in 1989 de bouwproductenrichtlijn (BPR of Con
struction Products Directive- CPD) opgesteld. Onderdelen van de CPD is de invoering van fundamentele 
voorschriften en het CE-merk voor bouwproducten. 13 

Als gevolg van de Bouwproductenrichtlijn mogen bouwproducten enkel nog in de handel gebracht 
worden - zowel in eigen land als in welk land van de Europese Unie dan ook - als ze een CE-merk dragen 
dat verklaart dat ze "zodanige eigenschappen bezitten dat de bouwwerken, waarin zij zullen worden ver
werkt, gemonteerd, toegepast of geïnstalleerd, kunnen voldoen aan de fundamentele voorschriften, op 
voorwaarde dat ze degelijk ontworpen en gebouwd worden". De CE-markering is dus een verklaring van 
de producent dat zijn product voldoet aan de internationale voorschriften. 13 

De fundamentele voorschriften zijn opgesteld voor de volgende zes onderwerpen: 

• Mechanische weerstand en stabiliteit 

• Veiligheid tijdens brand 

• Hygiëne, gezondheid en milieu 

• Veiligheid tijdens gebruik 

• Bescherming tegen lawaai 
• Energiebesparing en warmteopslag 

De duurzaamheid van bouwproducten is niet als een van de fundamentele voorschriften opgenomen, 
maar is een integraal onderdeel van de voorschriften. 
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3.2 Nederlandse regelgeving 

Binnen elk land is het mogelijk verschillende accenten te leggen bij het verkrijgen van een CE
markering, aan de hand van de nationale regelgeving. 13 De volgende paragrafen zullen de Nederlandse 
regelgeving behandelen aan de hand van de fundamentele voorschriften, plus een uitleg van de overwe
gingen op het gebied van duurzaamheid. 

3.2.1 Mechanische weerstand en stabiliteit 

Isolatiematerialen zijn een onderdeel van de constructie en moeten bij bepaalde toepassingen me
chanische weerstand en stabiliteit kunnen garanderen. Vooral bij toepassing van isolatiematerialen in een 
daksituatie is een bepaalde drukweerstand en sterkte vereist. Als gekeken wordt naar een spouwsituatie 
waarbij de isolatiematerialen niet het dragende element zijn, is de eis van mechanische weerstand en 
stabiliteit voornamelijk van toepassing op de vormvastheid van het materiaal. 

De vormvastheid van een materiaal is afhankelijk van de temperatuurverschillen tijdens de levens
duur. Temperatuurverschillen zorgen voor veranderingen in lengte en volume. De verandering van een 
lengte van een materiaal wordt uitgedrukt met de formule: 

ilL = a· L · ilT 

ilL = lengteverandering [m] 
L = lengte [m] 
A= lineaire uitzettingscoëfficiënt [mm/mmK] 
LlT = temperatuurverandering [ K] 

(3.1) 



Deze lengteverandering is van toepassing op het gehele materiaal zodat niet zozeer sprake is van een 
lengteverandering maar van een volumeverandering. De gehele verandering van materiaal is dan uit te 
drukken in de volgende formule: 

t:N = ~·V· ~T 

~V= volumeverandering [m3
] 

V= volume [m 3
] 

/3= kubieke uitzettingscoëfficiënt [mm
3
/mm3K] 

~T = temperatuurverandering [K] 

(3.2) 

De vormvastheid en het veranderen van het volume zijn voornamelijk van belang bij de verwerking 
van het materiaal in de constructie. Een materiaal moet goed aansluiten in een constructie. Als het isola
tiemateriaal niet goed aansluit ontstaan er kieren, die voor een verminderde thermische weerstand zor
gen en hiermee het primaire energieverbruik van een woning vergroten. Onderzoek wijst uit dat het ener
gieverlies door kieren bij het isolatiemateriaal over de levensduur van 50 jaar van een woning zelfs meer 
kan worden dan de primaire energie gebruikt in het productieproces van het isolatiemateriaal. Vooral bij 
constructies die niet toegankelijk zijn tijdens hun levensduur, is het voor de duurzaamheid dus belangrijk 
dat mechanische weerstand en stabiliteit gegarandeerd is om kiervorming te voorkomen. 

Een andere overweging is de invloed van water en waterdamp, dat tevens kan zorgen voor een volu
meverandering van het materiaal. De combinatie water en kieren kan de groei van schimmels en algen 
bevorderen. Dit beïnvloedt de levensduur van isolatiemateriaal, maar ook van de omliggende constructie 
omdat isolatie bijna overal contact heeft met de bouwconstructie. 

Regelgeving voor dit aspect heeft betrekking op de verwerking van materialen op de bouwplaats en 
valt niet in de lijn van dit project om verder te specificeren. 

Deze paragraaf is een compilatie van het artikel geschreven door A. U. Clausen et al in 2004. 

3.2.2 Veiligheid tiidens brand 

Alle landen hebben duidelijke en specifieke eisen aan constructies tijdens een brandsituatie om het 
verlies van levens en waardevolle eigendommen te minimaliseren. 

In het nieuwe CEN-systeem worden producten getest op een reactie op brand en ingedeeld in 7 groe
pen (Al-F), zoals te zien in tabel 3.1. In de EU-landen wordt vervolgens, aan de hand van de nationale 
regels, gedefinieerd welk niveau van brandweerstand vereist is in verschillende bouwcategorieën. Produc
ten die vallen in een lage brand klasse, en als zeer brandbaar worden beschouwd, moeten bedekt zijn met 
onbrandbare plaatmaterialen, extra dikke materialen of meerdere lagen materiaal om aan de regels te 
kunnen voldoen. Branddoorslag is de uitbreiding van een brand naar een andere ruimte. 

Tabe/3 1· Overzicht van de brandclassificatie {3}{33} .. 

Euroklasse Reactie bij brand (CEN) 
Bijdrage aan brand 

Bijdrage Praktijk 

Al Branddoorslag niet mogelijk Geen enkele Niet brandbaar 

A2 Branddoorslag niet mogelijk Nauwelijks Praktisch niet brandbaar 

B Branddoorslag niet mogelijk Beperkte Heel moeilijk brandbaar 

c Branddoorslag na meer dan 10 min. Grote Brandbaar 

D Branddoorslag tussen 2-10 min. Hoge Goed brandbaar 

E Branddoorslag na minder dan 2 min. Zeer hoge Zeer brandbaar 

F Nog niet getest Onbekend Onbekend 

De eisen voor brandveiligheid zijn vanuit de EU goed vastgelegd. Alle producten geproduceerd in de 
EU-landen moeten voldoen aan de gestelde brandveiligheideisen, afhankelijk van de plaats van toepassing 
en de functie van het gebouw. 

In Nederland zijn de eisen voor brandveiligheid vastgelegd in het Bouwbesluit en worden uitgedrukt 
in tijdslimieten en bouwtechnische voorschriften. Eisen aan de brandwerendheid worden voornamelijk 
gesteld aan de hoofddraagconstructie en zijn gericht op het voorkomen van bezwijking. Het bezwijken van 

I 



de hoofddraagconstructie resulteert namelijk in het verder bezwijken van het hele gebouw. De brandwe
rendheid is een maat voor de tijd in minuten dat een constructie een brand tegen kan houden en is te 
bepalen aan de hand van brandproeven. 
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Er gelden verschillende eisen voor utiliteitsbouw en woningbouw, waarbij onderscheid wordt ge
maakt tussen hoogtes van gebouwen en de aanwezigheid van slaapruimten. Dit is te zien in tabel 3.2. 

Tabe/3.2: Eisen voor de brandwerendbeid van de hoofddraagconstructie [3] 

Functie Hoogte [m] Els brandwerendheid [min] 
Woningbouw (geen woonwagen) S7 60 

> 7 en< 13 90 

~13 120 

Utiliteitsbouw (slaapgebouwen) ss 60 

>Sen< 13 90 

>13 120 

Utiliteitsbouw (geen slaapgebouwen) ss -

>S 90 

Naast eisen voor de hoofddraagconstructie, kunnen er ook eisen gelden voor de draagconstructie, bij
voorbeeld wanneer deze zich naast een rookvrije vluchtroute bevindt of nodig is voor het voorkomen van 
brandoverslag naar andere gebouwen. Voor utiliteitsfuncties betekent dit dat er voor lage gebouwen 
zonder slaapfunctie toch eisen gelden ondanks dat er geen eis is voor de brandwerendheid van de hoofd
draagconstructie. 

Verdere eisen in verband met brandveiligheid zijn de voorschriften voor brandcompartimentering en 
de minimumeisen voor de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag. Branddoorslag is de uitbrei
ding van een brand naar een andere ruimte in het gebouw. Brandoverslag is de uitbreiding van brand 
tussen brandcompartimenten via de buitenlucht. Een brandcompartiment heeft een gebruikoppervlak van 
maximaal 1000 m2

, met uitzonderingen voor logiesfuncties (SOO m2
) en een portiekflat (800 m2

) . De weer
stand tegen brandoverslag en branddoorslag is meestal 60 minuten en dient als een maat voor de hoe
veelheid vluchttijd voor mensen in het gebouw. 

Voor individuele isolatiematerialen wordt gekeken naar de brandklasse waar zij onder vallen maar 
ook naar hoe de materialen samenwerken om weerstand tegen brand te bieden. Dit houdt in dat de 
brandveiligheid per toepassing beoordeeld moet worden omdat het afhankelijk is van ontwerpdetails en 
materiaalkeu zes. 

Deze paragraaf is een compilatie van het artikel geschreven door A.U. Clausen uit 2004 en het boek 
van M. van Overveld uit 2006. 

3.2.3 Hvoiëne. gezondheid en milieu 

De hygiëne en gezondheid van een gebouw hangen samen met de vochthuishouding in een construc
tie. Vocht dat namelijk niet goed afgevoerd wordt in een constructie kan gaan ophopen en zorgen voor 
schimmels, rot en het aantrekken van schadelijke insecten. Elke constructie zal vocht bevatten als gevolg 
van een aantal factoren, namelijk: 

• Verdamping als gevolg van bouwvocht in constructie 
• Water als gevolg van regen en lekken 

• Interne dampbronnen (bv. mensen) 
• Damptransport als gevolg van dampdrukverschillen 
• Optrekkend water door capillairen 
• Damptransport als gevolg van luchtinfiltratie 



Het Bouwbesluit heeft de eis dat een thermische schil waterdicht moet zijn om de ophoping van lang
durig vocht en het optreden van schimmelvorming te voorkomen. Een constructie is waterdicht als er bij 
langdurige beregening en hoge grondwaterstand, het binnenspouwblad aan de binnenzijde niet vochtig is 
geworden. 

Het Bouwbesluit eist verder dat bij een scheidingsconstructie naar een verblijfgebied de constructie 
een minimale temperatuurfactor heeft van 0,65 voor een woonfunctie, en 0,5 voor andere gebruiksfunc
ties. De temperatuurfactor is een maat voor de kwaliteit van een constructie waarmee de kans op opper
vlaktecondensatie voorspeld kan worden. De eis voor een minimale temperatuur factor moet de kans op 
schimmelvorming reduceren. 50 

Een ander aspect van gezondheid is de afgifte van irriterende/giftige vezels door isolatiemateri.alen. 
Dit kan voorkomen tijdens de gebruiksfase naar het binnenklimaat en tijdens de bouwfase naar de bouw
vakkers. De afgifte hangt samen met een aantal andere eigenschappen van isolatiematerialen zoals bio
persistentie en toxiciteit in geval van brand. De biopersistentie betekent dat het materiaal moeilijk af
breekbaar is in het milieu of het menselijke lichaam. Er is in Europa geen duidelijke consensus over de te 
stellen eisen aan deze eigenschappen. Tabel 3.3 toont het brede bereik van normen en maximale concen
tratie waarden in Europa, zoals dat gold in 2004. 41 

Tabe/3.3: Overzicht van de verschillende nationale eisen in Europa {41} 

Land 
Huidige nationale eisen 

Stof Minerale wol vezels 
Oostenrijk Fijn stof: 6 mg/m3 Üaarl. gemiddelde) Vezels: 0,5 vezels/mi 

12 mg/m 3 (maandel. gemiddelde) 

België Totaal stof: 10 mg/m::s 

Denemarken Inerte in te ademen stof: 5 mg/m 3 Vezels: 1 vezel/mi 
Totale inerte stof: 10 mg/m 3 

Finland Inerte anorganische stof: 10 mg/m::s Geen officiële limiet: 1 vezels/cm::s wordt 
gebruikt als referentie 

Frankrijk Totaal stof: 10 mg/m::s In te ademen vezels: 1 vezel/mi 

Duitsland Luchtgedragen stof: 3 mg/m 3 Vezels, 
In te ademen stof: 1 Qmg/m 3 Geclass. als kankerverwekkend: 0,25 ve-

zeis/mi 
Niet geclassificeerde vezels: 3 mg/m 3 

Ierland In te ademen stof: 5 mg/m::s Luchtgedragen in te ademen vezels: 2 ve-
zeis/mi 

Keramische vezels: 0,2 vezels/mi 

Nederland In te ademen stof: 5 mg/m::s In te ademen vezels: 2 vezels/mi 
Algemene stof: 10 mg /m 3 

Noorwegen Inerte in te ademen stof: 5 mg/m3 
Vezels: 1 vezel/mi 

Totale inerte stof: 10 mg/m 3 

Polen In te ademen stof: 1 mg/m 3 In te ademen vezels: 2 vezels/mi 
Totaal stof: 4 mg/m 3 

Spanje In te ademen stof: 3 mg/m 3 Vezels, geclass. als kankerverwekkend: 
Totaal stof: 10 mg/m 

3 
1 vezel/mi 

Zweden In te ademen stof: 5 mg/m::s Vezels: 1 vezel/mi 
Totaal stof: 10 mg/m 3 

Verenigd In de ademen stof: 5 mg/m 3 Luchtgedr. in te ademen vezels: 2 vezels/mi 
Koninkrijk Totaal stof: 10 mg/m 3 Gravimetrisch stof: 5 mg/m3 

Superfijne vezels: 1 vezel/mi 

USA In te ademen stof: 5 mg/m 3 
Vezels: 1 vezel/mi 

Totaal hinderend stof: 10 mg/m 3 

De isolatiematerialen bestudeerd in dit project voldoen aan de gestelde eisen van de landen en wor
den niet als ongezond beschouwd. 



Het gebied van milieu-impact van isolatiematerialen is nog in ontwikkeling en kent ook geen consen
sus in internationale eisen . De eisen voor milieu-impact omvatten regels voor verschillende eigenschap
pen zoals de prima ire ingesloten energie, de emissies vrijkomend bij de productie, het gebruik van addi
tieven, de classificatie bij afvalverwerking, hergebruik en recycling van materialen. 

De EU is begonnen met een opzet voor eisen aan de milieu-impact van materialen door o.a . norm en 
op te laten stell en door het Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Een norm is een interna
tionaal document met afspraken, specificaties en criteria over producten, diensten of methoden. Een 
voorbeeld is de norm ISO 14001 voor milieu management. De norm ISO 14001 specificeert de eisen van 
een milieuzorgsysteem, toepasbaar op allerlei organisaties en gebaseerd op een totaal van maatregelen, 
zoals milieubeleid, planning en uitvoering, controlerende en corrigerende maatregelen enlOvoorts. 

3.2.4 Veiligheid tiidens gebru;k 

Het gebruik van isolatiematerialen kan verdeeld worden in twee fases: de bouwfase en de gebruikfa
se. Het belangrijkste aspect voor de veiligheid is de afgifte van schadelijke en/of giftige stoffen/vezels bij 
verwerking tijdens bouwfase. Er is echter nog geen internationale consensus over eisen hieraan lOals te 
zien in de vorige paragraaf in tabel 3.3. 

Veiligheid tijdens de bouwfase wordt in de Nederlandse bouwwereld zeer serieus genomen en er zijn 
dan uitgebreide systemen om de veiligheid te garanderen. De uitgebreide systemen zijn bijvoorbeeld 
veiligheid- en gezondheidsplannen voor middelgrote en grote bouwplannen, het aanstellen van een vei
ligheid- en gezondheidscoordinator bij middelgrote en grote bouwplannen met meerdere werkgevers en 
een checklist voor aannemers met certificaat en controle op de arbeidsomstandigheden. 

Het ligt echter niet in de lijn van dit onderzoek om hier verder op in te gaan. Deze paragraaf is een 
compilatie van informatie uit het BDA Dakboek 2008. 

3.2.5 Bescherm;ng tegen lawaa; 

In Nederland zijn duidelijke regels gesteld aan de bescherming tegen lawaai als vast onderdeel van 
het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat er binnen een woning een aantal oorzaken kunnen 
zijn voor lawaai : geluid vanuit een andere ruimte, geluid van buitenaf en geluid van installaties. Naast een 
onderscheid in de oorsprong van het geluid wordt er in het Bouwbesluit ook een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen verschillende gebruiksfuncties, waar geluidhinder kan worden ervaren. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende eisen . 

Tabel3 4' Overzicht minimum en maximum eisen beperking lawaai (50] . . 
Bouwbeslult eis Wonlngbouw Utlliteltsbouw 

Geluld van buitenaf: lbin,A Max. 35 dB(A) (industrie) Max. 30 dB(A) (industrie) 
Industrie-, weg- of rail- Max. 33 dB (weg + spoor) Max. 28 dB (weg + spoor) 
verkeerslawaal GA;k Min . 20 dB(A) - / min . 20 dB(A)* 

Geluid van buitenaf: Ico Min. + 5 dB Min. 0/+ 5/+ 10 dB" 
Vanuit een ruimte Ilu'k Min. 0 dB Min. 0/+ 5/+ 10 dB" 

GeJuid van blnnenaf: Ico Min. -20 dB -
Tussen rulmtes met Ilu;k Min. -20 dB -

dezelfde functies 

Geluid van binnenaf: Ico Min. + 5 dB Min. 0/ + 5 / + 10 dB" 
Tussen ruimten met Ilu;k Min. 0 dB Min. 0/ + 5 / + 10 dB" 
verschillende functies 

Galm: mZ absorberend Minimaal 1/8 van getals- -
In gemeenschappelijke oppervlak waarde volume in m 3 

ruimten van woonge-
bouwen 
Geluid van Ihstallatles l ins 'k Max. 30 dB(A) Max. 30/35 dB(Aln 

.. • = geldend voor gezondhelds- en onderwlJsfunctles 
.. = + 5 dB voor geluidbelastende industriefunctie, + 10 dB voor geluidbelastende bijeenkomstfunctie 
• = 35 dB(A) bij logiesruimte in logiesgebouw. 



De prestatie-eisen voor geluid vanuit een andere ruimte bestaan uit minimumeisen voor isolatie
indices voor contactgeluid en luchtgeluid. Contactgeluid is geluid veroorzaakt door rechtstreekse aansto
ting van de constructie. luchtgeluid is geluid veroorzaakt door een geluidsbron in een ruimte dat de lucht 
en als gevolg de constructie in trilling brengt. 

De isolatie-index voor contactgeluid (Ico) is een maat voor het verschil tussen de geluidisolatie voor 
contactgeluid van een vloer ten opzichte van normwaarden voor de geluidisolatie voor contactgeluid van 
een vloer, uitgedrukt in dB. 

Parallel hieraan is de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (1Iu;k) een maat voor het verschil 
tussen de geluidisolatie voor luchtgeluid van een constructie ten opzichte van normwaarden v~~r de ge
luidisolatie voor luchtgeluid van een constructie, uitgedrukt in dB. De normwaarde v~~r geluidisolatie voor 
luchtgeluid is ongeveer 53 dB. 

V~~r geluid tussen woonruimten en algemene ruimtes in woongebouwen zijn ook eisen opgesteld 
voor de beperking van galm. Galm is het weerkaatsen van het geluid in een ruimte. Galm in de gemeen
schappelijke ruimtes kan namelijk storend zijn voor de woonruimten ernaast. 

V~~r geluidswering van geluid van buitenaf zijn prestatie-eisen geformuleerd die een maximale 
grenswaarde aangeven voor het geluidsdrukniveau (lbin,A) dat is toegestaan in een verblijfsgebied, Het 
geluidsdrukniveau is een maat voor de sterkte van geluid gebaseerd op de verhouding tussen luchtdruk en 
een referentiewaarde. De grenswaarden worden uitgedrukt in dB voor weg- en spoorweglawaai en in 
dB(A) voor industrielawaai. De term dB(A) betekent dat de grenswaarde gecorrigeerd is voor de gevoelig
heid van het menselijk oor. 

De karakteristieke geluidswering (GA;d is het minimale verschil tussen de geluidsbelasting op de gevel 
als gevolg van buitenlawaai en het geluidsniveau in het verblijfsgebied achter de gevel. Een verblijfsgebied 
is gedefinieerd als aan elkaar grenzende ruimtes die bestemd zijn voor het plaatsvinden van de ken mer
kende activiteiten van de gebruiksfunctie. 

V~~r geluid van installaties is een eis v~~r een maximaal karakteristieke geluidsniveau (lins;k) opge
steld. Onder installaties worden de sanitaire voorzieningen, mechanische ventilatiesystemen en liften 
verstaan. 

Deze paragraaf is een compilatie van de artikelen 3.1 tim 3.5 van het Bouwbesluit in 2010. 

3.2.6 Energiebesparing en warmteopslag 

Het Bouwbesluit stelt dat elk gebouw een thermische schil moet hebben met een minimale warmte
weerstand van 2,5 m2K/W voor de dichte delen en een warmtedoorgangscoefficient van minimaal 4,2 
W /m

2
K voor de transparante delen. De thermische schil van een gebouw is het constructieonderdeel dat 

het binnenklimaat scheidt van het buitenklimaat. Uit milieuoogpunt is het wenselijk om zwaarder te isole
ren, met een minimum van 3,0 m2K/W. 63 Onderstaande tabel geeft aan welke isolatiedikte nodig is om 
deze warmteweerstand te bereiken voor een aantal constructieonderdelen. 

Tobe/3.S: 8enodigde is%tiedikte vooreen Rc von 3,0 m2
K/W [14) 

MWG MWR EPS XPS PUR CG 
Isolatiedikte [mm] Hellend dak 100 

I 

105 110 - 70 -
Plat dak - 100 105 - 90 140 
Spouwmuur 90 95 110 - 70 110 

De gegevens uit tabel 3.5 zijn verkrijgbaar uit het basiswerk milieuclassificatie van het Nederlandse In

stituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Niet aile isolatiematerialen en toepassingen worden gege
ven, het is onbekend of dit voorkomt uit gebrek aan data over de isolatiematerialen in de toepassing of 
een andere oorzaak. 

V~~r nieuwbouw is er een eis opgesteld voor de energieprestatie van een gebouw, in de vorm van de 
energieprestatiecoefficient (EPC). De EPC is een maat voor de energetische eigenschappen van een ge
bruiksoppervlak van een gebouw inclusief gebouwinstallaties bij een bepaald gebruikersgedrag. De co
efficient wordt berekend door het totale verwachte karakteristieke energiegebruik (Qpres;,o,), te delen door 
het maximaal gestelde toelaatbare karakteristieke energiegebruik (Opres;'oel)' 



De EPC-eisen hebben betrekking op de totaalprestatie van een gebouw en kunnen gebruikt worden 
voor het beoordelen van de invloed van afzonderlijke energiebesparende maatregelen zoals warmtepom
pen. 

Een doel van de eisen aan de warmteweerstand van de thermische schil en de Energieprestatiecoeffi
ciënt is het verminderen van het aandeel van gebruik van fossiele brandstoffen als gevolg van warmtever
liezen en het gebruik van installaties. Een ander doel is het motiveren van innovatieve maatregelen in de 
bouwwereld. 
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De EPC-eisen zijn streefwaarden die regelmatig worden aangescherpt door de Nederlandse regering. 
De laatste aanpassing was in januari 2009 en betrof het verscherpen van de EPC-eisen voor de utiliteits
functies, zo is de maximale getalswaarde van de EPC-eis voor kantoorfuncties is destijds verlaagd van 1,5 
naar 1,1. Dit is te zien in tabel 3.6. 16 

Tabe/3.6: EPC-eisen vanaf 2006 en 2009 [16}{66] 

Gebruiksfunctie 
EPC-eis vanaf januari EPC-els vanaf januari 

2006 [-) 2009 [-) 
Woonfunctie 
Woonfunctie van woonwagen - -

Andere woonfunctie 0,8 0,8 
Bijeenkomstfunctie 2,2 2,0 

Celfunctie 1,9 1,8 
Gezondheidszorgfunctie 
Klinisch 1,5 1,0 
Niet klinisch 3,6 2,6 

Industriefunctie - -
Verwarmd ten behoefte van gebruik door mensen 
Andere industriefunctie 

- -

Kantoorfunctie 1,5 1,1 

Logiesfu netles - -
Onverwarmde logiesfuncties niet in logiesgebouw 
Logiesfunctie In een logiesgebouw 

1,9 1,8 
Andere logiesfunctie 

1,4 1,4 

Onderwijsfunctie 1,4 1,3 
Sportfunctie 1,8 1,8 

Winkelfunctie 3,4 2,6 

Overige gebrulkstunctie - -

Bouwwerk geen gebouw zijnde - -

De energetische prestatie van een gebouw is niet alleen afhankelijk van isolatiemaatregelen in de ge
vel-, dak- en vloerconstructie. De installatietechnische maatregelen en de luchtdoorlatendheid van de 
constructie worden bijvoorbeeld ook in rekening gebracht. Dit betekent dat het verhogen van de thermi
sche weerstand van de gevel door middel van isolatie een maximum heeft wat betreft energiewinst. De 
thermische weerstand van een constructie is de weerstand dat het biedt tegen het doorlaten van warmte, 
zie ook paragraaf 6.2.1. 

Warmteverlies hangt echter samen met de warmtedoorgangscoëfficiënt van de constructie. Dit is de 
reciproke waarde van de thermische weerstand en geeft de mate waarin warmte wordt doorgelaten door 
een constructie. Figuur 3.1 toont het verloop van de twee waarden als de isolatiedikte stijgt. 
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Figuur 3.1: Verband tussen thermische weerstand R1,01ar~., de warmteweerstandcoëfficiënt U1, 01011• en de isolatiedikte 
{3] 

Figuur 3.1 toont dat bij toenemende isolatiedikte de warmtedoorgangscoëfficiënt steeds minder af
neemt. De energiebesparing te behalen met isolatie kan benaderd worden met: 

3 

G = 10 x óU (3.3) 

G =besparing in m3 gas per m2 oppervlak per jaar; 

LlU =de afname van de warmte doorgangscoëfficiënt van de constructie door isolatie {W/m 2K]; 
10 =factor afhankelijk van het rendement van de installaties, het buitenklimaat en het binnenklimaat 

Dit betekent dat de energiebesparing te behalen met een steeds betere isolatiewaarde steeds minder 
afhankelijk wordt van de isolatiedikte. Een hogere isolatiedikte levert uiteindelijk we inig energiewinst op 
terwijl uitvoeringsaspecten zoals kierdichting, dampdichting en het correct uitvoeren van details een ho
gere prioriteit krijgen. Dit omdat ze bij een verkeerde uitvoering een groot effect zullen hebben op het 
verlies van energie, en de grote isolatiewaarde van de omliggende constructie teniet kunnen doen. 

De regelgeving specificeert ook de luchtdoorlatendheid van een constructie. De luchtdoorlatendheid 
van een constructie mag een maximale waarde van 0,2 m

3 
/s aannemen, ook de karakteristieke luchtvolu

mestroom genoemd. De karakteristieke luchtvolumestroom (qv1o;karl is de hoeveelheid lucht per seconde 
die bij een drukverschil van 10 Pa door de thermische schil van een gebouw gaat. De karakteristieke lucht
volumestroom geldt voor een netto inhoud van 500 m3

. Als een netto inhoud groter is, kan de karakteris
tieke luchtvolumestroom omgerekend worden naar een luchtvolumestroom (qv10), afhankelijk van het 
netto-volume. 16 

Warmteopslag in de regelgeving heeft betrekking op het gebruik van warmtewin-en opslagmogelijk
heden in o.a. de bodem en het grondwater. Het gebruik van deze mogelijkheden hangt samen met de 
invoering en verscherping van de EPC-eisen. 

Met behulp van warmteopslag kan duurzame energie voor verwarming- en koelingsystemen uit de 

grond worden gewonnen, zodat deze niet opgewekt hoeft te worden uit de tradionele energiecentrales. 
De regelgeving op het gebied van Warmte en Koude Opslag (WKO) is nog niet uitgekristalliseerd in Neder
land. Op provinciaal vlak kunnen vergunningen afgeven worden voor de winning en lozing van grondwa
ter, maar er is nog geen integraal beleid voor alle systemen. Voor dit doel is in 2008 door het ministerie 
van VROM een tasktaree WKO opgericht. Dit is een commissie met als doelstelling te onderzoeken welke 
maatregelen nodig zijn om de toepassing van WKO op korte termijn te bevorderen en advies te geven 
over de noodzakelijke randvoorwaarden voor de duurzame toepassing ervan. 

37
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3.2. 7 Duurzaamheid 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de omvang van het energieverbruik van de wereld in een stroom
versnelling geraakt. In de periode '60-'90 verdrievoudigde bijna zowel het totale wereldenergieverbruik als 
het energieverbruik in Nederland. 15 

In dezelfde decennia is er echter ook het besef gegroeid van de vergankelijkheid van de wereld waar
op we leven en het besef dat we de wereld voor nu en later willen behouden. Dit streven wordt goed 
omschreven in het rapport van de Brundtland-comissie, met het begrip 'duurzame ontwikkeling'; 

Het streven naar het gebruik van energie en materialen, op een zodanige wijze, dat de behoeftever
vulling van de huidige generatie niet de behoeftevervulling van de toekomstige generaties nadelig beïn
vloedt. 

De Nederlandse regering heeft dit begrip gebruikt om het nationale milieubeleid op te zetten met de 
hoofddoelstelling: 'de instandhouding van het draagvermogen van het milieu ten behoeve van een duur
zame ontwikkeling'. Om dit te bereiken is de preventie van blijvende milieueffecten belangrijk. Om verde
re milieuaantasting en blijvende milieueffecten te voorkomen is de hoofddoelstelling omgezet naar een 
vier-sporenbeleid, dat gericht is op bestrijding aan de bron en verandering in de hoeveelheid: 

• Effect gerichte maatregelen 
• Emissie gerichte maatregelen 
• Volume gerichte maatregelen 
• Proces geïntegreerde maatregelen 

De strategie van het milieubeleid op bedrijfsniveau wordt gegeven aan de hand van het Nationaal Mi
lieubeleidsplan (NMP). Het Nationaal Milieubeleidsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode, met 
een doorkijk naar de volgende periode. De verschillende milieuproblemen zijn hierbij ingedeeld volgens 
negen thema's: klimaatverandering, verzuring, vermesting, verspreiding, verontreiniging van de bodem, 
verwijdering, verstoring, verdroging en verspilling. Voor elk thema heeft de overheid aangegeven welke 
doelen in de toekomst gerealiseerd moeten worden. De doelstellingen geven overheden en doelgroepen, 
zoals de bouw, enige houvast bij de uitvoering van het milieubeleid. 

Op basis van het vier-sporenbeleid, zijn er drie praktische regels opgesteld waarmee duurzaamheid in 
de bouw nagestreefd kan worden. Deze aanpak wordt in toenemende mate in Nederland en Europa toe
gepast en bestaat uit de volgende stappen: 

• Voorkom onnodig gebruik 
• Gebruik duurzame bronnen 
• Gebruik de eindige bronnen optimaal 

In deze aanpak is de eerste stap de meest duurzame en de laatste stap de minst duurzame. Er moet 
dus gestreefd worden om de stappen in de juiste volgorde toe te passen, dit vergroot namelijk de efficiën
tie ervan. Dezelfde aanpak wordt nagestreefd bij het omgaan met afval in de bouw, dus het voorkomen 
van afval, het hergebruiken van afval en het ver- en/ of bewerken van afval. 

Het beleid is gericht op de gehele levensloop van een materiaal. Voor de gebruikfase van een materi
aal gaat er een complex proces van productie, transport en andere processen vooraf. Ook na de gebruiks
fase gaan materialen nog meerdere processen door. Bij de beoordeling van de duurzaamheid van een 
bouwmateriaal moet dan ook gekeken worden naar de gehele levensloop. Figuur 3.2 toont een schema
tisch overzicht van de verschillende processen dat een materiaal doorloopt. 

Eigenschappen van isolatiematerialen die van belang zijn als het gaat om de invloed op het milieu, zijn 
bijvoorbeeld de primair bevattende energie, gasemissies, recyclebaarheid enzovoorts. De internationale 
norm ISO 14025 voor milieuetikettering en -verklaringen vormt een geaccepteerd kader voor de beoorde
ling van de milieu-impact van producten. De normen zijn gebaseerd op de Levenscyclus Analyse benade
ring (LCA). LCA is een methode om de milieubelasting van producten te berekenen als gevolg van de gehe
le levensloop. De benadering vraagt veel informatie over de productie, gebruik en afvalfase van het pro
duct. Het probleem hiervan is dat er voor hetzelfde materiaal grote verschillen in informatie zijn als gevolg 



van de productlocatie, de gebruikte energiebronnen, de lokale nationale wetgeving enzovoorts. Dit zorgt 
er voor dat vergelijking en beoordeling op basis van deze methode moeizaam is. 49 

Figuur 3.2: Schematische levensloop van een materiaal of bouwproduct {49} 

Het beleid van de Nederlandse regering betreffende duurzaamheid in de bouw kan het beste samen
gevat worden als passief sturend. De rijksoverheid reikt handvaten, doelen en methodes aan maar ver
wacht inzet van de consumenten en producenten. Er is gekozen om het milieuprobleem in de bouw door 
de samenleving zelf te laten oplossen. Alle partijen in de keten van de bouw en het beheer van gebouwen 
worden aangespoord de knelpunten te inventariseren en oplossingen aan te dragen. Hierbij vervult de 
rijksoverheid zelf een coördinerende rol. 4 

Deze paragraaf is een compilatie van informatie uit het naslagwerk Duurzaam bouwen uit 2008, het 
PolyTechnische Zakboek uit 2005 en de brochure "Thermische isolatie" uit 2002 van SenterNovem. 

3.3 Deelconclusie 

Regelgeving voor isolatiematerialen bestaat op Europees niveau en Nederlands niveau. Op het Euro
pese vlak is er een ontwikkeling bezig om eenheid te creëren tussen de verschillende landen aan de hand 
van de Bouw Producten Richtlijn en zes fundamentele voorschriften. Een land mag hierin zijn eigen accen
ten leggen met behulp van nationale regelgeving. De Nederlandse wetgeving zorgt voor regels op het 
gebied van verwerking op de bouwplaats, toetsing van brandveiligheid van materialen en constructie, 
eisen aan de waterdichtheid, de kwaliteit van de constructie, de hoeveelheid afgifte van irriterende stof
fen, de milieu-impact van materialen, de veiligheid van gebruikers en bouwvakkers, de mate van overlast 
in ruimtes als gevolg van lawaai, de warmteweerstand van constructies en de energieprestatie van ge
bouwen. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van deze regels en de verantwoordelijkheid ervoor is 
geplaatst bij de producenten en consumenten. 

Informatie over regelgeving van bouwmaterialen in Europa en Nederland is beschikbaar uit verschil
lende naslagwerken. Voor afzonderlijke materialen zoals isolatie bestaan wel een aantal specifieke eisen 
zoals de maximale afgifte van vezels en manier van verwerking. Maar isolatiematerialen worden in de 
regelgeving voornamelijk beschouwd als een integraal onderdeel van de constructie dat als een geheel 
moet voldoen aan de eisen. 



4. Productie en verwerking van gangbare isolatiematerialen 

Dit hoofdstuk gaat in op de productie en verwerking van isolatiematerialen. Allereerst wordt de inde
ling van materialen toegelicht. Hierna volgt de uitleg van de productiewijze en manier van verwerking van 
de gangbare materialen in de bouw in Nederland. Als laatste volgt een kort overzicht van de informatie 
van het hoofdstuk. 

4.1 Indeling van isolatiematerialen 

Isolatiematerialen zijn te verdelen in een aantal groepen, zoals te zien in figuur 4.1. Hier is gekozen 
voor een verdeling aan de hand van de grondstof van het materiaal plus een vijfde categorie, de folies. 

In de bouwwereld worden voornamelijk minerale wol (60%) en de kunststofschuimen EPS en XPS 
(27%) gebruikt als thermische isolatie. In de industrie zijn schuimglas en minerale wol belangrijk. 13 

Er is in dit project voor gekozen om de volgende materialen verder uit te lichten: glaswol, steenwol, 
schuimglas, EPS, XPS, PUR. Deze materialen gelden in Nederland als de meest gangbare isolatiemateria
len.63 

Folies zijn vaak van metaal of kunststof gemaakt maar zijn een aparte categorie maar omdat ze geba
seerd zijn op een ander principe van thermische isolatie. In Europa worden folies voornamelijk toegepast 
naast een ander hoofdisolatiemateriaaL In warme, vochtige landen met grote temperatuurverschillen 
worden folies gebruikt als het belangrijkste thermisch isolatiemateriaal in de constructie voor de reflecte
rende eigenschappen. 41 
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Figuur 4.1: Overzicht isolatiematerialen {4} 

4.2 Productie en verwerking 

Elk isolatiemateriaal heeft een eigen wijze van productie en verwerking op de bouwplaats Deze ver
schillen bepalen niet alleen de eigenschappen van de materialen, maar kunnen ook een rol spelen in de 
keuze voor een specifiek isolatiemateriaal. De volgende paragrafen lichten toe welke wijze van productie 
en verwerking de gangbare materialen hebben. De laatste paragraaf zal dit weergeven in een tabel en een 
overzicht geven van het gangbare gebruik van de bekeken isolatiematerialen in constructieonderdelen . 

De volgende paragrafen zijn een compilatie van de informatie uit het boek Vademecum Plaatmateri
alen uit 2006 en het boek Bouwproducten uit 2000. 

4.2.1 Glaswol (MWGI 

Glaswol wordt gemaakt van glas, kwartszand, soda en kalksteen . Het gebruikte glas bestaat voor 70% 

uit gerecycled glas en de restmaterialen van het productieproces worden ook toegevoegd, zodat een hoge 
mate van hergebruik ontstaat. De grondstoffen worden gemengd en vervolgens verhit tot 1100 ·c, zodat 
vloeibaar glas ontstaat. De vloeibare massa wordt met behulp van spinkoppen verwerkt tot lange glaswol
draden. De draden worden gebonden met behulp van fenolformaldehydehars, een thermohardende 

I 

I 



kunsthars, waarna eventueel een glasvlieslaag aangebracht kan worden. Het pakket wordt vervolgens 
vervoerd naar een hardingsaven zodat het bindmiddel uithardt en het pakket op de juiste dikte gebracht 
kan worden. De glaswol kan dan verwerkt worden tot zachte dekens of platen en op maat gesneden wor
den. 

Glaswol wordt geleverd in verschillende diktes en afmetingen, variërend van 40 tot 185 mm. dik, 400-
800 mm. breed en 1200 en 1500 mm. lang. Dekens en rollen worden bijna altijd geleverd met één of twee 
glasvlieslagen en soms met een geperforeerde aluminiumfolielaag. Glaswol kan ook in vlokken op de 
bouwplaats geleverd worden voor het na-isoleren van spouwmuren. 

Glaswol is gemakkelijk te verwerken, op de bouwplaats kunnen de platen en dekens met een scherp 
mes op maat gesneden worden. Bij spouwmuren wordt het materiaal vastgeklemd tegen het bin
nenspouwblad met behulp van spouwankers. Als er stijlen zijn kan glaswol ook ingeklemd worden door 
het breder te snijden en samen te drukken tussen de stijlen . 

4.2.2 Steenwol (MWRl 

Steenwol wordt gemaakt van diabaas, een grondstof vergelijkbaar met basalt. De ruwe grondstoffen 
worden gesmolten met een temperatuur van 16oo·c en wordt geleid naar een spinner zodat draden ont
staan die snel stollen . Vervolgens wordt er een bindmiddel toegevoegd, meestal fenolformaldehydehars. 
Zo ontstaat er een mat, die op de dikte gebracht wordt door middel van transportbanden en rollen. De 
mat wordt vervoerd naar een hardingsaven waar het op de juiste dikte gedrukt wordt en het bindmiddel 
uithardt door middel van het toevoeren van hete lucht. Na de hardingsaven wordt het product gekoeld en 
kan dan verwerkt worden tot platen, dekens en vormstukken . 

Steenwol is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en diktes, variërend tussen 40-185 mm dikte, 
380-1200 mm breed en 1000-2500 mm. lang. Afhankelijk van de persing kan steenwol geleverd worden als 
lichte, veerkrachtige platen tot relatief zeer harde platen met thermische, brandwerende en akoestische 
eigenschappen. 

Steenwol heeft een hoog rendement van hergebruik doordat de restmaterialen van het productiepro
ces hergebruikt kunnen worden als grondstof. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de productie van 
minerale wol veel energie vraagt. 

Steenwol is gemakkelijk te vervoeren door het geringe gewicht en zijn op maat te maken op de 
bouwplek met behulp van een scherp mes. Reststukken kunnen ook hierbij gebruikt worden zodat er een 
laag afvalpercentage is. Vastzetten van glaswolplaten gebeurd door middel van spouwankers of inklem
ming in de constructie. 

Steenwol en glaswol lijken qua eigenschappen veel op elkaar maar glaswol heeft een beter isolerend 
vermogen voor warmte, geluid en luchtweerstand. Steenwol is vaak gunstiger in situaties waar hoge eisen 
worden gesteld aan de mechanische drukvastheid, zoals bij platte daken. 

4.2.3 Geëxpandeerd polystyreen (EPSJ 

Geëxpandeerd polystyreen, afgekort als EPS, wordt gemaakt van de grondstoffen aardolie en aardgas. 
De grondstoffen worden door middel van chemische processen omgezet naar polystyreen . Polystyreen 
bestaat uit kleine, harde bolletjes in verschillende afmetingen, genaamd granulaat. Door het toevoegen 
van het blaasmiddel pentaan expanderen de bolletjes tot vijftig keer hun oorspronkelijke grootte en wor
den dan polystyreenparels genoemd. Bij het produceren van isolatie, wordt ook een brandvertragend of 
vlamdavend middel toegevoegd aan de grondstof. De polystyreenparels worden verder geëxpandeerd 
met behulp van stoomdruk. Hierdoor wordt het polystyreen zacht en verdampt het aanwezige blaasmid
del in de korrels. Met het verdampen van het blaasmiddel, zet het polystyreen uit en wordt de volumieke 
massa lager. Hoe langer stoomdruk wordt toegepast, hoe langer het proces van expanderen doorgaat. Na 
expansie worden de opgeschuimde bolletjes weer verhit tot 110-125 ·c zodat een dicht oppervlak ont
staat. 

Direct na productie vertoont polystyreen krimp als gevolg van drukverschillen. De platen worden voor 
verdere verwerking een tijdje opgeslagen om deze 'geboortekrimp' eruit te halen voor uiteindelijke platen 
worden vervaardigd. Voor buitenisolatie worden de platen tot 6 weken lang opgeslagen om stabiele pla-



ten te krijgen van verschillende afmetingen, variërend van 20-250 mm dik, 500-1200 mm. breed en 1000-
8000 mm. lang. 

EPS wordt in de bouw en in de verpakkingsmateriaalindustrie gebruikt. In de bouw wordt voorname
lijk EPS-schuim gebruikt voor toepassingen waar het materiaal op druk wordt belast. 

Platen van EPS kunnen op de bouw met normaal gereedschap op maat gemaakt worden. Grotere 
hoeveelheden of speciale vormen kunnen gemaakt worden met behulp van een gloeidraad. De platen 
worden in het werk strak tegen de constructie aangebracht met behulp van spouwankers of lijm. 

Hergebruik van EPS wordt bereikt door bijvoorbeeld herverwerking van productieresten, het verbran
den van gebruikt EPS voor het productieproces en het opnieuw smelten en granuleren van licht verontrei
nigd EPS. Doordat slecht 2% van het materiaal daadwerkelijk polystyreen is en 98% lucht, is er weinig 
grondstof nodig voor de productie van veel materiaal. 

4.2.4 Geëxtrudeerd polvstureen (XPSl 

Geëxtrudeerd polystyreenschuim, of XPS, maakt gebruik van dezelfde grondstof als EPS. Het granulaat 
wordt gemengd met een blaasmiddel en via een extrusieproces direct gevormd tot platen met een homo
gene structuur. Als blaasmiddel wordt tegenwoordig HCFK' gebruikt, die deels weer vervangen wordt door 
co2. 

XPS is iets steviger en moeilijker te verkruimelen in vergelijking met EPS. Afmetingen van XPS variëren 
tussen 30-120 dikte, 600 mm breedte en 1200-1250 mm. lengte. 

XPS is niet biologisch afbreekbaar en moet na gebruik verbrand worden. Dit materiaal kan als hulp
brandstof voor het productieproces dienen. Restmateriaal van het productieproces kan wel hergebruikt 
worden. 

Platen van XPS kunnen op maat gemaakt worden met behulp van normaal bouwgereedschap of een 
gloeidraad. De platen kunnen buiten opgeslagen worden en zijn bestand tegen vuil, vocht en warmte. 
Bescherming tegen zonlicht over een langere periode is echter wel nodig. XPS is bestand tegen de meest 
voorkomende bouwmaterialen, uitgezonderd oplosmiddelen . De platen worden in het werk aangebracht 
met behulp van spouwankers of lijm. 

4.2.5 Polyurethaan {PUR) 

PUR wordt gemaakt van de grondstof di-isocyanaat, gemaakt uit steenkoolteer, benzol en fosgeen. Di
isocyanaat wordt door middel van een chemisch proces, met behulp van poly-alcohol, water en een 
blaasmiddel, verwerkt tot polyurethaanschuim. Door dit chemisch proces bestaat PUR uit cellen met daar
in koolzuurgas. Er kunnen verstevigingsmiddelen, vlamdovende middelen en pigmenten ten behoeve van 
gewenste eigenschappen worden toegevoegd. Polyurethaanschuim heeft hoofdzakelijk óf open óf geslo
ten cellen. 

Vervaardiging kan zowel in de fabriek als op de bouwplaats voorkomen. Polyurethaanschuim uit de 
fabriek worden geleverd in verschillende vormen; isolatieplaten met een flexibele toplaag, blokken 
schuim, sandwichelementen met een starre toplaag. Vervaardiging op de bouwplaats gebeurt door middel 
van het samenvoegen van twee schuimcomponenten en dit vervolgens op de te bedekken oppervlak of 
ruimtes te spuiten. 

De isolatieplaten met een flexibele toplaag kunnen gemaakt worden met een dikte tot 200 mm. Stan
daardafmetingen van PUR-platen zijn 20 tot 120 mm dikte, 1200 mm breed en 600 tot 5000 mm lang. 

Afvalverwerking van polyurethaanschuim gebeurt op twee manieren; vermalen en samenpersen tot 
nieuwe producten of verbranden in verbrandingsovens. Polyurethaanschuim is niet biologisch afbreekbaar 
en vormt onder normale omstandigheden geen gevaar voor verontreiniging van bodem en grondwater. 

Polyurethaanschuimplaten kunnen buiten worden opgeslagen en worden niet door regen, sneeuw of 
ijs aangetast. Als er tijdens de opslag vuil op de platen komt, kan dat er gemakkelijk af worden gewassen. 
Bescherming tegen direct zonlicht over een langere periode is wel nodig. Bij de productie vindt geen 
emissie van gassen of andere schadelijke stoffen plaats, waardoor de plaat reukloos is. Het wordt tevens 
niet aangetast door insecten en muizen. De platen zijn bestand tegen de meest voorkomende bouwmate
rialen, met als uitzondering oplosmiddelen zoals aceton, methylchloride methanol en ethanol. Deze op
losmiddelen tasten de platen aan. Polyurethaanschuim heeft bij eenzijdige bevochtiging de neiging iets te 
vervormen en wordt daarom getest op vlakheid na onderdompeling en droging. 



Op de bouwplaats kunnen de platen op maat worden gemaakt met behulp van een normaal bouwge
reedschap en eventueel gloeidraad. 

4.2.6 Cellulair glas (CG I 

Grondstof voor cellulair glas is glaspoeder, gevormd uit gemodificeerde aluminiumsilicaten . Hieraan 
worden toeslagstoffen toegevoegd om het smeltpunt te verlagen en voor de vorming van het expansiegas. 
Het glaspoeder wordt verwarmd tot 1350"C en vanuit de oven continu afgetapt en gevormd tot een dun
wandige buis. De afgekoelde buis wordt vervolgens tot scherven verbrokkeld en daarna verpoederd. Na 
menging met koolstofpoeder wordt het mengsel geëxpandeerd tot ongeveer 15 keer het oorspronkelijke 
volume in een oven. Hierna wordt tot het mengsel afgekoeld tot een gestolde plaat is ontstaan. Cellulair 
glas vormt door deze wijze van productie een massa van uiterst kleine, hermetisch gesloten cellen met 
wanden van glas en gevuld met gas . 

Cellulair glas wordt tot platen of vormstukken in verschillende afmetingen gezaagd. Het oppervlak 
heeft een ruwe, glasachtige structuur. Door het zagen wordt het oppervlak opengebroken en is gemakke
lijk te verpulveren, het voelt hierdoor stroef aan . 

Cellulair glas is onbrandbaar, schimmel- en rotvrij en is relatief drukvast. Vanwege zijn laatste eigen
schap wordt cellulair glas voornamelijk toegepast in situaties waar hoge eisen worden gesteld aan de 
drukvastheid en belastbaarheid, zoals parkeerdaken of het isoleren van koudebruggen in dragende con
structies. Door de brosheid van de oppervlakstructuur is het nodig de platen te verwerken op een vlakke 
ondergrond die niet aan vervorming onderhevig is. 

Verwerking op de bouwplaats kan eventueel gebeuren met standaard bouwgereedschap. 

4.3 Overzicht productie informatie 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de gegevens te vinden in dit hoofdstuk. De laatste tabel ver
meldt wat de gebruikelijke toepassingen zijn van de verschillende isolatiematerialen in constructies. 

Tabe/4.1: Overzicht productie en verwerking 

MWG MWR EPS 

Glas, kwartszand, soda, Diabaas, fenolformalde-
Aardolie, aardgas, pen-

Grondstof 
kalksteen hydehars 

I 

taan, (vlamdovend mid-
del) 

Plaat x x I x 
Afwerking Rol x x 

Los x x 
Dikte 40-185 40-185 20-250 

Afmetingen 
Breedte 400-800 380-1200 500-1200 

(mm) 
Lengte 1200-1500 1000-2500 1000-8000 

Verwerking Spouwankers Spouwankers Spouwankers I lijm 

Gereedschap Mes Mes 
Mes I standaard ge-

reedschap 

Beschermingsmiddelen 
Handschoenen en Handschoenen en 

Niet nodig 
mondkap mondkap 



Vervolg tabel4.1: Overzicht productie en verwerking 

XPS PUR CG 

Grondstof Aardolie, aardgas, C02 
Di-isocyanaat, poly- Glaspoeder, koolstof-

alcohol, water poeder 

Plaat x x x 
Afwerking Rol 

los x 
Dikte 30-120 20-200 

Afmetingen 
Breedte 600 1200 

(mm) 
lengte 1200-1250 600-5000 

Verwerking Spouwankers I lijm 
Spouwankers I spuit 

Inklemming 
werk 

Gereedschap 
Standaard gereedschap Standaard gereedschap Mes I standaard ge-

I gloeidraad I gloeidraad reedschap 

Beschermingsmiddelen Niet nodig Handschoenen Niet nodig 

Tabel4.2: Overzicht toepassing van isolatie in constructieonderdelen {63} 

Casco isolatie 
woningbouw 

Inbouw; afbouw 

Utiliteitsbouw 

Overig 

· = Ongebru1kelrJk 

+=Gebruikelijk 

• = Omkeerdak 

Kelder, fundering 

Vloer 

Gevel 

Hellend dak 

PJatdak 

Scheidingswanden 

Plafond 
Zwevende vloer 

Installaties; leldingen 

Gevel 

Metalen gevel 
Metalen dak 

Zwevende vloer 

Installaties; leidingen 

Sandwichelementen 

Gevelbeplating 

Na-isolatie spouwmuren 

Brandwerende bekleding 

Brandwerende vulling 

Opslagtanks 

Koudebrug-onderbreking 

Tussen buitenmuren 

Tankbodems 

Tankschillen 

Grondwerken/tuinen 

Ophogingen/drainage 

MWG MWR 

- -
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

- + 
- + 

+ + 
- + 
- + 
- + 
- -

- -

- -

- -

- -

- -

Isolatiematerfaal 

EPS XPS PUR CG 

+ + - + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ +* + + 

+I- + + -

+I- - + + 

+ + + + 
- - + + 

+ + + + 

+ - + -

- - + + 

+ + + + 

+ + + + 

- - - + 
- - - + 
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - + 
- - - + 
- - - + 
- - - + 
+ - - -
+ - - -



4.4 Deelconclusie 

Isolatiematerialen kunnen ingedeeld worden in groepen aan de hand van de benodigde grondstoffen, 
mineraal, plantaardig, dierlijk of kunststof. In Europa zijn de minerale materialen glaswol en steenwol 60% 
van de markt in isolatiematerialen en de kunststofschuimen EPS en XPS zijn goed voor 27% van de markt. 
Glaswol, steenwol, cellulair glas, EPS, XPS en PUR zijn in Nederland de meest gangbare isolatiematerialen 
en worden daarom verder bekeken in dit project. 

Glaswol, steenwol en cellulair glas worden gemaakt van minerale grondstoffen en zijn te verwerken in 
een spouwmuur met behulp van spouwankers en een mes. Het is echter wel nodig handschoenen en 
mondkapje te dragen bij verwerking van glaswol en steenwol op de bouwplaats in verband met eventueel 
vrijkomende vezels. Dit is niet nodig bij cellulair glas. 

XPS, EPS en PUR zijn kunststofproducten en kunnen worden verwerkt in een spouwmuur met behulp 
van spouwankers en lijm en kunnen eventueel gespoten worden. Op maat maken van de materialen kan 
met behulp van standaard gereedschap en/ of gloeidraad. Beschermingsmiddelen bij de verwerking op de 
bouwplaats zijn vaak niet nodig. 

De isolatiematerialen worden regelmatig toegepast in casco's, de afbouw van woningen en utiliteits
bouw, afhankelijk van de toepassing. Bij overige toepassingen worden meestal steenwol, cellulair glas en 
soms EPS gebruikt. 

Informatie over de productie en verwerking van isolatiematerialen is te vinden met behulp van alge
mene of specifieke boeken over bouwmaterialen . Informatie moet gecontroleerd worden op feitelijkheid 
omdat onderdelen van het productieproces kunnen veranderen zoals het type blaasmiddel, toevoegingen 
aan de grondstof of energiebesparende maatregelen. Dit vanwege de groeiende vraag naar duurzaamheid 
en technische ontwikkelingen. 



5. Eigenschappen isolatiematerialen in de literatuur 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de eigenschappen van de gangbare isolatiematerialen, zoals te 
vinden in verschillende literatuurbronnen beschikbaar via bibliotheken en internet. De verschillende ei
genschappen zijn ingedeeld in een aantal tabellen voor de overzichtelijkheid. De tabellen met kwantitatie
ve gegevens komen eerst aan bod, daarna volgen de tabellen met de kwalitatieve gegevens. Daarna zullen 
de kenmerken van de waarden en de literatuurbronnen besproken worden. 

5.1 Overzicht gegevens 

De volgende tabel geeft een overzicht van het bereik van waarden in fysieke eigenschappen volgens 
de literatuur. De gegevens per specifieke literatuurbron staat vermeld in bijlage 11. De nummers in de refe
rentiekaders verwijzen naar de literatuurbronnen zoals opgesteld in paragraaf 5.2. 

Tabe/5.1: Overzicht van bereik van gegevens over fysieke eigenschappen 

MWG MWR EPS XPS PUR CG 
Dichtheld (kg/m3

) Minimum 15 20 10 20 25 110 

Maximum 250 200 50 80 150 160 

Temperatuurbereik [•c] Minimum -100 -240 -80 -60 -50 -260 

Maximum 500 800 100 100 120 430 

Brandklasse (-] Minimum A2 A2 E B2 F 

Maximum Al Al Bl Bl Bl Al 

Warmtegeleldlngcoêfflclënt Minimum 0,030 0,032 0,030 0,025 0,020 0,038 

[W/mK] Maximum 0,045 0,045 0,045 0,040 0,037 0,050 

Soortelijke warmte c [J/kgK] Minimum 
Maximum 840 840 1470 1470 1470 840 

Waterabsorptie [vol.%] Minimum <0,1 <0,1 0 0 0 0 

Maximum 1 1,5 5 <1 5 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt Minimum 2 40 25 8,3 
[m/mK] x 10 ... Maximum 2 9 70 90 90 9 

Geluldabsorptie bij 125 Hz Minimum 0,1 0,05 

Maximum 0,79 0,19 

Geluldabsorptie bij 1000 Hz Minimum 0,71 0,92 

Maximum 0,97 0,99 

Druksterkte [N/mm2] Minimum 0,005 0,15 0,3 

Maximum 0,52 0,35 

Maximale druksterkte Minimum 0,005 0,00012 0,09 
(N/mm2] Maximum 0,015 0,0075 0,22 

Begaanbaarheidklasse [-] Minimum B B c 
Maximum D D B c c D 

Dampdlffusieweerstandsgetal Minimum 1 1 15 20 50 2000 
[-) Maximum 1,5 2 200 250 >100 40000- 00 



Tabel 5.2: Overzicht literatuurwaarden milieu 

MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref 

Primaire energie bij productie (Noord en centraal Europa) 

Minimum [MJ/kg] 18 11 98 11 [5) 

Maximum [MJ/kg) 20 16 75 72 110 11 

Minimum [kWh/m3) 90 110 151 85 15,8 [7) 

Maximum [kWh/m3] 430 660 269 114 36,1 

Energiegebruik tijdens levenscyclus [MJ] 

Minimum 200 [6) 

Maximum 75 75 160 310 525 

Energie bij verbranding [MJ/kg] 20 20 76 [5) 
I 

Water benodigd bij productie [I/kg) 

Minimum [5) 

Maximum 1360 1360 18 900 1300 

Materiaal benodigd voor een R~ van 3,75 [kg/m
2

] 

Minimum 21 [5) 

Maximum 3 3 3,4 3,4 3,8 50 

Materiaal benodigd voor het isoleren van een spouwmuur met een Re van 3,0 m
2
K/W [kg/m2

] 

Minimum [6) 

Maximum 2,25 4,6 1,7 2,3 12,1 

Milieu Impact[-] 

Productie 3,5 3,5 5 5 5 3 [7) 

Gebruik 1 1 0,25 0,25 0,75 0 

Totaal 4,5 4,5 5,25 5,25 5,75 3 

NIBE milieuklasse [-) 

Minimum 3a [6) 

Maximum 1b 2b 2b 4c 4b 

Broeikas C02-uitstoot [kg eq. COz] 

Minimum 12,4 [6) 

Maximum 5,41 7,98 7,97 15,9 30,9 

Zure regen 502-uitstoot [kg eq. SOz] 

Minimum 0,0307 [6) 

Maximum 0,014 0,0449 0,0329 0,032 0,0373 

Eutrofiêring P04-uitstoot [kg eq. P04) 

Minimum 0,0065 [6) 

Maximum 0,002 0,0043 0,0031 0,022 0,0083 

Humane toxiciteit [kg eq. 1,4-DB*] 

Minimum 1,54 [6) 

Maximum 1,44 1,73 0,96 1,26 3,98 

Afval gedurende levenscyclus [kg) 

Minimum 12 [6) 

Maximum 2 4,5 0,5 1 15 

• = kilogram 1,4-dichloorbenzeen equivalenten 



Tabe/5.3: Overzicht gezondheidtechnische gegevens literatuur {14] 

MWG MWR 

Gezondheldseffecten per fase 

Grondstoffase 0 

Productiefase --

Constructiefase ---

Gebruiksfase -

Sloop/afvalfase --

0 =geen gezondhe1dseffecten bekend 
- =negatieve gezondheidseffecten bekend 
+ = positieve gezondheidseffecten bekend 

0 
--

---

-

--

Tabe/5.4: Kwalitatief overzicht literatuurwaarden divers 

MWG MWR 

Thermische eigenschappen 0 0 

Geluidabsorptie algemeen +/0** ++ 

Geluidproeven + + 

0/-** -
Kosten per R-waarde 

+ + 

Effect als vochtbarrière +/0* -

Effect als infiltratie barrière +/0/-* 0/-* 

Weerstand tegen direct zon- +++ +++ 
licht 0 0 

Weerstand tegen vocht 0/+ 0/+ 

Weerstand tegen druk - 0/+ 

Weerstand tegen trek + + 

+ + 
Weerstand tegen brand 

+ +++ 

Giftigheid in geval van brand 

Weerstand tegen biologische 
aantasting 

+ + 

Benodigde primaire energie 
tijdens productie (N- en Cen- + + 
traal Europa) 

Emissie tijdens productie 0/- 0/-

Blootstelling aan deeltjes/stof 
0 0 

uit materiaal 

Gebruik van CFC, HCFC of C02 

Bicpersistentie van vezels 0 0 

Gebruik van schaarse bronnen + + 

Ingesloten energie + + 

Afvalverwijdering + + 

Hergebruik en recycling 0 0 
• Beoordeling van de referentie IS omgezet naar een +/0/- waarde 

EPS 

--
--
-

0 

0 

EPS 

0 

-
0 

--
+ 

+ 

+ 

-
0/-

0 

+ 

0/+ 

0 
-

0 

+ 

0 

+ 

+ 

0/-

-

0 

0 

+ 

• Slecht bij rollen zonder bekleding, redelijk met bekleding, goed voor platen 
•• Medium bij platen 

XPS PUR CG 

-- --

-- 0 

- -

0 0 

0 0 

XPS PUR CG Ref. 

0 + 0 [7) 

- - [8)" 

0/- 0/- -/0 [7) 

+ + [8) 

- 0 [7) 

++ + [8]" 

++ +++ [8)" 

- - [8)" 

0 0/- + [5) 

+ + + [7) 

+ + + [7) 

0 0/+ -/0 [7) 

0 0/- + [7) 

- - [8]" 

0 0 + [7) 

+ + + [7) 

0 0 [5] 

+ + + [7] 

+ + + [7] 

0/- 0/- + [7] 

[7] 

- - + [7] 

0 0 +/0 [7] 

0 - + [7) 

+ - 0 [7) 



Tabe/5.5: Overzicht literatuurgegevens divers 

MWG 

Potentiële gezond- Irriterende stof bij 

heidsrislco's installatie*** 

Giftig in geval van 
brand 

Compressie vermin-
Duurzaamheid 

dert R-waarde 

Gebruik van CFK's, 
HCFK's, COz 

Nee 

Afvalverwerking Geen beperkingen 

Gebruik van ruw Geen gebruik van 
materiaal koolwaterstof 

XPS 

Potentiële gezond-
Drijfgas kan giftig zijn 

heidsrisico's 

Giftig in geval van 
Ja** 

brand 

Duurzaamheid R vermindert met tijd 

Gebruik van CFK's, 
Sommige producenten 

HCFK's, C02 
gebruiken HCFK's, 

anderen co2 
Afvalverwerking 

Geen biologische 
afbraak 

Gebruik van grond- Gebruik van koolwa-
stoffen terstof s 

••= Afhankelijk van dnjfgas en add1t1even 
s =Afhankelijk van producent 

MWR 

Irriterende stof bij 
installatie 

Compressie en vocht 
verminderen R-

waarde 

Nee 

Geen beperkingen 

Geen gebruik van 
koolwaterstof 

PUR 

Drijfgas kan giftig zijn 

Ja 

R vermindert met tijd 

Geen biologische 
afbraak 

TabeiS 6· Overzicht literatuurgegevens hergebruik en recycling .. 
MWG MWR EPS XPS 

Herbruikbaar Ja Ja Ja Nee 

Recycling Ja Ja Ja Nee 

Verliesfactor (%) 6 6 11 11 
Afvalscenario 

%Stort 85 85 5 

% Verbranding 5 5 90 
%Recycling 10 10 5 

EPS Ref. 

Drijfgas kan giftig zijn [8) 

ja* [7) 

R vermindert met tijd [8) 

Sommige producenten 
gebruiken HCFK's, [7) 

anderen co2 
Lange periode van 

[7) 
biologische afbraak 

Gebruik van koolwa-
[7) 

terstofs 

CG Ref. 

[8) 

(7) 

Bestand tegen zuren 
en biologische facto- (8) 

ren 

[7) 

I 

[7) 

(7) 

PUR CG Ref. 

Nee Nee [3)(7) 

Ja Nee [3)(7) 

11 (5) 

5 85 [6) 

90 5 

5 10 



5.2 Oorsprong van de gegevens 

Er zijn via bibliotheken en het internet veel gegevens beschikbaar over isolatiematerialen. Er is voor 
gekozen om van alle gevonden bronnen een tiental uit te lichten. Hiervan zijn er 6 naslagwerken met al
gemene informatie over bouwmaterialen zodat er een brede ondergrond van algemeen geaccepteerde 
waarden is. Voor dit hoofdstuk zijn de literatuurbronnen als volgt genummerd. 

[1] BDA Dakboek, 2008 
3 

[2] PolyTechnisch Zakboek, 50e druk, 2003 17 

[3] Vademecum Plaatmaterialen, S. Kickken, 2006 13 

[4] Tabellenboek bouwkunde, 1• druk, 2001
5 

[5] Ecology of building materia Is, B. Bergen, 2000 1 

[6] NIBE' s basiswerk milieuclassificaties bouwproducten, uitgave 2007-2008 14 

Twee literatuurbronnen zijn wetenschappelijke artikelen, die gaan over de relevantie en ontwikkeling 
van de eigenschappen van isolatiematerialen, zodat ook de nieuwste waarden meegenomen worden . 

(7] Artikel 'State of the art inthermal insulation materia Is and aims for future developments', 
auteur A.M. Papadopoulos, 2005 

41 

(8] Artikel 'Performance characteristics and practical applications of common building thermal 
insulation materials', M.S. AI-Homoud, 2005 30 

Er zijn ook twee websites van nationale overkoepelende organisaties van producenten van isolatiema
terialen bekeken. Dit had als doel om de waarden, zoals gegeven door fabrikanten, in perspectief te zetten 
met literatuurwaarden. 

[9] Website Nederlandse Isolatie Industrie, Nederland, 2009 59 

[10] Website TIMSA, Groot-Brittannië, 2009 71 

De volgende paragrafen zullen de literatuurbronnen toelichten aan de hand van de achtergrond en de 
kenmerken. De tekst van de paragrafen is een compilatie van de beschreven literatuurbron. 

52.1 BDA Dakboek 2008 

Dit boek is een uitgave onder de redactie van de BDA dakadvies BV., en biedt een overzicht van gege
vens benodigd voor de dakbranche. Het boek wordt in principe om de drie jaar uitgegeven en geldt als een 
belangrijk naslagwerk in de bouwwereld. 

Een voordeel van dit boek is dat het gebruik maakt van de meest recente gegevens geleverd door fa
brikanten van isolatiematerialen. Bovendien biedt het een duidelijk overzicht van de verschillende, ge
bruikte bronnen . Voor sommige gegevens, zoals de beloopklasse, is dit boek de enige literatuurbron. 

Een nadeel is dat het zich voornamelijk richt op isolatiematerialen in de toepassing van dakbedekking. 
Bovendien bestaan de gegevens uit een beperkt overzicht van fysieke eigenschappen. Van de milieuaspec
ten van isolatiematerialen wordt slechts een beknopte samenvatting gegeven. 

S.Z.Z Poly Technisch Zakboek 

Het Poly Technisch Zakboek is een naslagwerk voor technici uit uiteenlopende vakgebieden, zoals in
formatica, wiskunde, bouwfysica en installatietechniek. Informatie wordt uitgebreid uitgelegd per vakge
bied. De informatie bestaat uit achterliggende informatie en formules en uitleg over regelgeving en tabel-



len met eigenschappen per materiaal. Het voordeel van het Poly Technisch Zakboek is een goede bron
vermelding en de vermelding van eigenschappen voor vele materialen . Elk materiaal wordt afzonderlijk 
toegelicht en er zijn gegevens te vinden over 17 verschillende isolatiematerialen, anorganisch, organisch 
of kunststofschuim. 

Een nadeel is dat er bij de bronvermelding geen jaartallen worden genoemd, het is dus niet duidelijk 
hoe recent de informatie is. Hiervoor zou elke bron van gegevens opgezocht en vergeleken moeten wor
den met de gegeven eigenschappen. Bovendien is er alleen informatie beschikbaar over zeven fysieke 
eigenschappen, eigenschappen zoals de duurzaamheid worden niet vermeld. 

5.2.3 Vademecum Plaatmaterialen 

Dit boek is een naslagwerk voor informatie over eigenschappen en verkrijgbaarheid van verschillende 
bouwmaterialen in plaatvorm. Origineel was het boek bedoeld als een naslagwerk voor houtachtige 
plaatmaterialen maar is later uitgebreid naar alle plaatachtige materialen in de bouw. Tevens is het een 
bron van informatie wat betreft gangbare afmetingen, constructieve en bouwfysische eigenschappen, 
normen en richtlijnen voor de verwerking. De informatie is verzameld in 2005 en het boek is uitgegeven in 
2006. De literatuurbronnen worden vermeld in één overzicht, net als de gebruikte websites. 

Het boek verwijst niet naar literatuurbronnen, zodat het onduidelijk is waar welke informatie vandaan 
komt. Dit is echter wel op te maken uit de aard van de literatuurbronnen, de boeken in de literatuurlijst 
zijn namelijk allemaal vakgericht of afkomstig uit de houtindustrie. Informatie over isolatiematerialen 
komen van verschillende websites van fabrikanten, te herkennen aan de bekende fabrikantnamen . Dit 
betekent dat gegevens traceerbaar en controleerbaar bij onafhankelijke bronnen. Fabrikanten zijn er na
melijk bij gebaat en verplicht hun producten onafhankelijk te laten testen en de gegevens te publiceren . 

Een nadeel is dat er minder informatie is over milieutechnische gegevens. 

5.2.4 Tabellenboek bouwkunde 

Dit boek is een naslagwerk met actuele en beknopte informatie voor bouwkundigen. Het is gemaakt 
om te gebruiken in praktijk- en lessituaties met behulp van informatieve tabellen, uitleg van berekeningen 
en stroomschema's. 

Het voordeel van dit boek is dat het veel materialen benoemd en er informatie over geeft. 
De informatie is echter gericht op de bouwfysische werking van de materialen en geeft tevens geen 

inzicht in milieutechnische aspecten van isolatiematerialen. Daarnaast is de informatie in de opeenvol
gende uitgaven niet significant veranderd op het gebied van bouwfysica, zodat aangenomen kan worden 
dat de gegevens uit deze literatuurbron gebaseerd zijn op de stand van zaken in of voor 2000. 

5.2.5 Ecology Q[buildina materials 

Dit is een boek dat een naslagwerk met gegevens over de levenscyclus van materialen, in het bijzon
der bouwmaterialen . Origineel is het boek 1992 uitgekomen in Scandinavië, in 2000 is een Engelstalige 
versie uitgebracht. Dit heeft als gevolg dat de vermelde materialen de gangbare zijn in Scandinavië. De 
bouwmaterialen en hun karakteristieke milieuprofiel worden toegelicht aan de hand van tabellen . 

Dit boek is een van de weinige bronnen dat een uitspraak doet over milieueffecten en er ook kwanti
tatieve gegevens bij geeft. De gegevens reiken van uitputting tot gezondheidsproblemen en bieden zo een 
uitgebreid scala van informatie. 

Een nadeel van dit boek is dat de tabellen vaak een kwalitatieve beoordeling geven van materialen, 
een materiaal krijgt een cijfer tussen de 1 en 3. Dit cijfer is gebaseerd op onderlinge vergelijking van de 
vermelde materialen, waarbij 1 staat voor het beste materiaal, 2 voor het twee na beste materiaal en 3 
voor het slechtste materiaal. Deze beoordeling is ondoorzichtig en moeilijk te gebruiken omdat het altijd 
in verband moet worden gezien met de andere materialen. 



5.2.6 NIHE's basiswerk mmeuclassificaties bouwproducten 

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) maakt sinds 1992 milieuclassificaties 
van bouwproducten . De milieuclassificaties zijn gebaseerd op deLCA-methode (Levens Cyclus Analyse) om 
de informatie over milieudata te verwerken. Deze methode is gespecificeerd door ISO 14001 (milieuma
nagementsystemen; richtlijnen voor gebruik) en wordt algemeen geaccepteerd. Het naslagwerk geeft 
basiskennis over milieutechnische en gezondheidtechnische eigenschappen, zoals emissies, milieuprofie
len, verborgen milieukosten, gevolgen voor gezondheid op lange termijn en ergonomie. 

De informatie wordt gegeven aan de hand van een korte beschrijving van eigenschappen van een ma
teriaal, een opsomming van de milieutechnische gegevens inclusief tabellen en omschrijving van de ge
zondheidoverwegingen aan de hand van verschillende agentia, tevens samengevat in een tabel. 

Het naslagwerk levert een duidelijk overzicht van informatie gebaseerd op een internationaal geac
cepteerde methode. De basisinformatie voor de beoordelingen komt uit een algemene database, geleverd 
met het programma SimaPro, bruikbaar voor het maken van LCA's. De algemene database is onderhevig 
aan veroudering en wordt regelmatig bijgewerkt. 

5.2. 7 Artikel 'State ofthe art jn therm al insu/ation materials and aims tor future developments' 

Dit artikel is een abstract geschreven door A.M. Papadopoulos, gepubliceerd in 2005 in het tijdschrift 
Energy and Buildings, editie 37, pagina 77 t/m 86. Het artikel geeft een wetenschappelijke samenvatting 
van een onderzoek uitgevoerd door A.M. Papadopoulos. Het onderzoek was erop gericht om de eigen
schappen van isolatiematerialen, binnen het kader van de Europese regelgeving en markt, bijeen te krij
gen en te gebruiken als criteria voor het evalueren van state of the art materialen en als basis voor het 
voorspellen van toekomstige ontwikkelingen. 

Het voordeel van dit artikel is dat er veel verschillende gegevens worden gegeven. Het artikel heeft 
ook een uitgebreide bronvermelding met naam en datum, zodat controle van de gegevens mogelijk wordt 
gemaakt. Door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de periode van de jaren '90 en na 2000 is het 
duidelijk of de gegevens recent zijn of niet. Een ander voordeel is dat het artikel informatie geeft over 
duurzaamheids-en milieugegevens. Het artikel biedt een aantal gegevens dat nergens anders te vinden is. 

Een van de nadelen is de slechte traceerbaarheid van een aantal bronnen. Dit is voornamelijk het ge
val voor gegevens van vroegere data. De overige bronnen zijn wel traceerbaar en van recente afkomst. 
Een ander nadeel van dit artikel is de beperktheid van sommige gegevens voor isolatiematerialen, vaak 
wordt alleen informatie gegeven voor de vijf belangrijkste isolatiematerialen. 

Het grootste nadeel betreft de opbouw van de kwalitatieve tabellen, deze bieden een beperkte uitleg 
van definities voor gegevens. Tabellen geven beoordelingen voor begrippen zoals thermische eigenschap
pen zonder een verder uitleg van dit begrip. Hierdoor is niet duidelijk welke expliciete eigenschappen van 
materialen gebruikt en beoordeeld zijn. 

5.2.8 Artikel 'Perfomance characterjstics and practical auplications ofcommon building thermal 
insu/atjon materials' 

Dit artikel is een abstract geschreven door M.S. AI-Homoud, gepubliceerd in 2005 in het tijdschrift 
Building and Environment, editie 40, pagina 353 t/m 366. Het artikel geeft een wetenschappelijke samen
vatting van een literatuuronderzoek uitgevoerd door M.S. AI -Homoud. Het artikel is erop gericht om een 
overzicht te geven van de basisprincipes van isolatiematerialen en het vaststellen van de meest gangbare 
isolatiematerialen in de bouw, de prestatie-eigenschappen ervan en een goede toepassing ervan. Het 
artikel is opgebouwd in een 'vraag en antwoord' -vorm waarin de prestatie-eigenschappen en toepassin
gen worden uitgelegd. Het artikel geeft tevens een overzicht van de prestatie-eigenschappen in tabel
vorm. Als laatste wordt de opbouw van de toepassingen, die een goede werking van de thermische isola
tie garanderen, uitgelegd door middel van een samenvatt ing en tekeningen . Het artikel maakt geen on
derscheid tussen klimaatzones, de fysische werking van isolatiematerialen wordt duidelijk toegelicht voor 
alle klimaten. De conclusies bestaan uit aanbevelingen voor het goed toepassen van isolatiematerialen in 
constructies. 

Het artikel geeft door de opbouw van vraag en antwoord een gemakkelijk te lezen en duidelijk over
zicht van de informatie. Informatie in bulk wordt duidelijk uitgewerkt in tabelvorm. 



Het artikel geeft echter geen duidelijke verwijzingen naar literatuurbronnen, zodat het onduidelijk is 
waar de auteur welke informatie vandaan gehaald heeft. De lijst van literatuurbronnen geeft bronnen 
tussen de jaren 1982 en 2002. De bronnen voor 2000 zijn voornamelijk boeken met terminologie en ach
tergrondinformatie over de werking van isolatiematerialen. Bronnen die gebruikt kunnen zijn voor gege
vens over isolatiematerialen, zijn allemaal van 2001 en later. 

5.2. 9 Website Nederlandse Isolatie Industrie (NJJ) 

De Nederlandse Isolatie Industrie is een vereniging voor brancheorganisaties van ondoorzichtige isola
tiematerialen. De vereniging kent leden zoals COSMIN (Centrum voor Onderzoek en Studie van Minerale 
Isolatieplaten in Nederland), MWA (Mineral Wool Association Benelux), NVPU (Nederlandse Vereniging 
van Polyurethaan Hardschuim Fabrikanten) en Stybenex (Vereniging van fabrikanten van EPS
bouwproducten). Het streven van de vereniging is de bevordering van een geharmoniseerde en gelijk
waardige beoordelingwijze van isolatiematerialen, op basis van hun prestaties. Dit behelst ondersteuning 
van keuring- en beproevingsmethoden, de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden 
en het geven van voorlichting over het nut van isolatiematerialen bij energiebesparing. Door deze doel
stellingen is het mogelijk om informatie over de verschillende eigenschappen van isolatiematerialen en 
het gebruik ervan in de praktijk op te zoeken via de website van de vereniging. 

Een voordeel is de betrouwbaarheid van de bronnen, aangesloten fabrikanten leveren de meest re
cente data. Doordat er meerder fabrikanten aangesloten zijn, geven de gegevens een goed bereik van 
materialen die echt gebruikt worden. Tevens geven de technische informatiebladen informatie over de 
gezondheidsaspecten van de materialen, op lange en korte termijn. 

5.2.10 Website Thermallnsulation Manufacturers and SuU.Piiers Association (TIMSA) 

Thermal lnsulation Manufacturers and Suppliers Association (TIMSA) is een overkoepelende organisa
tie voor belangrijke fabrikanten en leveranciers in de isolatiematerialen industrie van Groot-Brittannië. De 
website biedt een bron aan informatie over de verschillende aspecten van isolatiematerialen, zoals nor
men en richtlijnen, eigenschappen gepubliceerd door fabrikanten en nieuws op het gebied van isolatiema
terialen. De organisatie heeft als doel om te informeren en de belangen van de verschillende leden te 
behartigen en te bevorderen. 

Helaas biedt de website op het gebied van eigenschappen van isolatiematerialen weinig informatie. 
Alleen de typische i\90-waarden zijn te vinden op de website (de thermische warmtegeleidingcoëfficiënt 
waarbij de effecten van veroudering zijn verwerkt met behulp van een statistische verwerking, deze waar
de is representatief voor minimaal 90% van de productie met de betrouwbaarheid van 90%). De waarden 
zijn gebaseerd op gegevens van fabrikanten en worden uitgedrukt in een bereik met een duidelijke ver
melding welke fabrikanten de gegevens hebben aangeleverd. Er wordt echter niet bij vermeld van welke 
datum dit overzicht is of wanneer het voor de laatste keer bijgewerkt is. 

5.3 Kenmerken van de literatuur 

Paragraaf 5.1 biedt een overzicht van gegevens beschikbaar in de literatuur. De gegevens zijn echter 
niet altijd uniform, zoals te zien in tabellen 5.2 tot en met 5.5 en bijlage 11. Bij het bekijken van de informa
tie uit de verschillende literatuurbronnen springen er een aantal kenmerken in het oog: 

• Er is een groot bereik van waarden tussen de verschillende bronnen, 

• Literatuurwaarden uit sommige bronnen spreken elkaar tegen, 

• In een enkel geval is een waarde niet mogelijk volgens de definitie van de waarde (!1<1) 

Verklaringen voor deze verschillen kunnen gevonden worden in de achtergronden van de verschillen
de literatuurbronnen. Elke literatuurbron heeft een specifieke doelgroep en een vraag naar specifieke 
informatie. Bij het bekijken van meerdere literatuurbronnen met verschillende doeleinden en doelgroe
pen, ontstaat dan een grote spreiding in gegevens. 

De doelstelling en doelgroep van een literatuurbron bepaalt welke bronnen gebruikt worden voor het 
verzamelen van informatie. Een artikel dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van isolatiemateria-



len wil tonen, zal eerder andere wetenschappelijke artikelen als bron nemen voor de recentheid van in
formatie. Naslagwerken die als doel hebben zoveel mogelijk informatie te geven over alle bouwmaterialen 
zullen vaak andere naslagwerken gebruiken voor een veelvoud van informatie. 

Dit betekent dat informatie over eigenschappen van isolatiematerialen niet nieuw is maar vaak over
genomen van andere bronnen. Het kan dan ook voorkomen dat er fouten insluipen in het proces . 

Een andere verklaring voor de verschillen in de gegevens, vooral bij bewerkte en gewogen gegevens, 
is de interpretatie van de gegevens om tot de kwalitatieve vergelijking te komen. Bij het wegen van infor
matie worden altijd een aantal stappen doorlopen die open zijn voor interpretatie. Bijvoorbeeld, bij het 
maken van een LCA zijn er de volgende stappen; vaststelling van doel en reikwijdte, inventarisatie van 
informatie, effectbeoordeling en interpretatie van gegevens. Bij elke stap worden keuzes gemaakt en 
gegevens gerangschikt aan de hand van informatie die beschikbaar is. 

Dit betekent dat er een vergelijking tussen gegevens ontstaat op basis van gegevens die per situatie 
kunnen verschillen. Met als gevolg dat er ook een grote reikwijdte tussen gegevens kan ontstaan tussen 
verschillende literatuurbronnen. Dit betekent dat een goede vergelijking en beoordeling van de verschil
lende gegevens alleen mogelijk is als de methode van verwerking en de interpretatie van de verschillende 
stappen erin bekend zijn . 

De verschillende bronnen van literatuur hebben allerlei aspecten die de kwaliteit van de informatie 
bepalen. Dit kan gaan over het type informatie dat beschikbaar is uit de bron, waar de informatie vandaan 
wordt gehaald, of dit goed vermeld is in een duidelijke bronvermelding en of de bronnen nog traceerbaar 
en betrouwbaar zijn . Tabel 5.7 geeft een overzicht van de verschillende aspecten van de besproken litera
tuur. 

Tabe/5.7: Kenmerken van de literatuurbronnen 

Nr. Literatuurbron 

Geen of weinig gegevens over onderwerp 

Beperkte gegevens beschikbaar over onderwerp 

Duidelijke gegevens beschikbaar over onderwerp 

111 c 

I 
c 
! c e 
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De tabel toont een aantal aspecten van de besproken literatuur: 

• Milieutechnische gegevens en gegevens over publieke gezondheid zijn schaars, 
• Artikelen gaan vaak over specifieke materialen en geven dus beperkte informatie op het 

gebied van alle gangbare materialen, 
• Informatie over fysische eigenschappen is redelijk goed te vinden, 
• Evenals informatie over de regelgeving, 
• Bronvermeldingen worden altijd gegeven, de manier waarop verschilt per literatuur

bron, 
• De meeste bronvermeldingen zijn verder te traceren, alleen oudere bronvermeldingen, 

zeker websites, zijn niet altijd meer beschikbaar, 
• Niet alle gegevens zijn bruikbaar, soms zijn gegevens niet verder gespecificeerd of tra

ceerbaar waardoor de betrouwbaarheid afneemt. 

Vooral op het gebied van milieutechnische en publieke gezondheid eigenschappen is er veel ontwik
keling geweest in de laatste tien jaar onder invloed van strengere eisen van overheden en publieke druk 
voor duurzamere materialen. Literatuurbronnen erover zijn nog in opkomst maar geven wel steeds speci
fiekere en onderbouwde informatie. 

De grote hoeveelheid gegevens uit de literatuur en 
het grote bereik erin, maken het onhandig om te gebrui
ken voor de beoordeling van de bruikbaarheid van isola
tiematerialen in een toepassing. Bovendien wordt er 
zelden gekeken naar een enkele eigenschap van een isola
tiemateriaal. Vergelijking van materialen gebeurt op basis 
van meervoudige criteria en kan beschreven worden met 
de selectieprocedure zoals te zien in figuur 5.1. 30 

Een uitkomst gekregen met deze procedure is sterk 
afhankelijk van de situatie waarin het isolatiemateriaal 
wordt toegepast. 

5.4 Deelconclusie 

Hedendaagse literatuur biedt veel gegevens over de 
fysieke, milieutechnische en gezondheidtechnische eigen
schappen. Deze gegevens kunnen bestaan uit specifieke 
waarden, indeling in klassen of kwalitatieve beoordelin
gen. De gegevens uit 10 verschillende literatuurbronnen 
zijn gerangschikt op basis van kwantitatieve, kwalitatieve 
en diverse beoordelingen. De gegevens kennen een groot 
bereik omdat de literatuurbronnen uitgaan van verschil
lende achtergronden, doeleinden en methode van infor
matie verzamelen en verwerken. 

De literatuurbronnen zijn geanalyseerd op verschil
lende aspecten om een overzicht te krijgen van de kwali
teit van beschikbare gegevens. Het is belangrijk dat infor
matie uit literatuurbronnen over de eigenschappen van 
isolatiematerialen kritisch wordt bekeken, om verwerking 
van de verkeerde informatie te voorkomen. 

Door de grote hoeveelheid gegevens en het grote be
reik erin is de data niet handig voor het beoordelen van 
isolatiematerialen in een toepassing. Het keuzeproces voor 
een isolatiemateriaal gaat bovendien uit van meervoudige 
criteria en is gebaseerd op kennis over de toepassing. 

Bepalen van de osolaloedikle per materiaal 

Uotvoeren van economische "valuatie 
tus en diverse ontwerpkeuzes 

Selecteer het meest geschikte osotatiemateriaal 

Figuur 5.1: Selectiemodel voor meervoudige 
criteria {30} 



6 Kenmerken van spouwmuurconstructies 

Dit hoofdstuk zal de definities en achterliggende principes van het transport van warmte, vocht, de 
overdracht van geluid en de brandveiligheid van spouwconstructies behandelen. Allereerst word begon
nen met een korte uitleg van de principes van een spouwmuurconstructie. Hierna worden de relevante 
begrippen toegelicht en vervolgens de werking ervan in constructies. 

6.1 Principes van een spouwmuurconstructie 

De geïsoleerde spouwmuur is ontstaan in de jaren '30 van de twintigste eeuw maar bestaat sinds de 
Tweede Wereldoorlog in de huidige, grootschalige toepassing. De standaardopbouw met de verschillende 
invloeden die erop werken zijn te zien in figuur 6.1. De spouwmuur is ontworpen op drie principes: 

• Het buitenspouwblad dient als regenscherm en waterbuffer 
• De spouw dient als capillaire onderbreking en drukvereffening 

• Het binnenspouwblad dient als luchtdichte barrière 

Deze opbouw zorgt voor een dubbele bescherming tegen regen en luchtinfiltratie. De regen wordt te
gengehouden door het buitenblad en wordt afgevoerd in de spouw door middel van ventilatie en zwaar
tekracht. De ventilatie in de spouw ontstaat door opwarming van de lucht en een open verbinding tussen 
spouw en buitenlucht met behulp van open stootvoegen. 

Omdat de spouw verbonden is met de buitenlucht, heerst er in de spouw nagenoeg dezelfde druk als 
buiten . Dit is de drukvereffening die ervoor zorgt dat regenwater niet gemakkelijk door het buitenblad zal 
doordringen naar de spouw toe. Er is immers geen stuwende kracht om het water door het buitenblad te 
duwen. Alleen als het buitenblad volledig verzadigd is met vocht en er winddruk staat op het buitenblad, 
kan er water aan de binnenkant van het buitenblad doordringen. 

Een aanwezige spouw zorgt tevens voor een capillaire onderbreking, zodat doorgeslagen water niet 
met de isolatie of binnenblad in aanraking kan komen. 

Door vervolgens het binnenspouwblad te construeren als luchtdicht, is de kans op vochtdoorslag tus
sen de spouw en het binnenmilieu, of andersom, minimaal. Het binnenblad zorgt er voor dat het binnen
milieu gescheiden blijft ten opzicht van het milieu in de spouw. 

buiten 
zon 

spouwventilatie 
I 

regendichting 

Figuur 6.1: Opbouw van een verticale spouwmuur en de invloeden erop {24} 
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Deze paragraaf is een compilatie van het dictaat "Duurzaamheidaspecten van bouwmaterialen in hun 
toepassing" uit 1998. 24 



6.2 Relevante begrippen 

Deze paragraaf behandelt de relevante begrippen voor de werking van een spouwmuurconstructie 
aan de hand van het type van transport. 

6.2.1 Trans.uort van warmte 

Transport van warmte in een constructie gebeurt door drie warmtetransportmechanismen : 

• Geleiding: de overdracht van warmte in een materiaal als gevolg van een temperatuur
verschil, voornamelijk in vaste materialen, 

• Convectie : de overdracht van warmte als gevolg van stroming van een medium, voor
namelijk bij gassen en vloeistoffen, 

• Straling : de overdracht van warmte als gevolg van elektromagnetische straling, uitge
straald door materiaaloppervlak. 

Met behulp van de transportmechanismen treedt er door een materiaal of constructie een netto ver
plaatsing van warmte op. Dit is bekend als de warmtestroming. Warmtestroming door een constructie is 
transport van energie en is dus onderhevig aan de wet van behoud van energie. De totale hoeveelheid 
aangevoerde warmte moet gelijk zijn aan de hoeveelheid verloren warmte. In een materiaal wordt de 
stroom van warmte uitgedrukt in een warmtestroomdichtheid: 

q =-À dT/dx 

q = warmtestroomdichtheid in een richting {W/m2
}; 

À= warmtegeleidingcoëfficiënt {W/mK]; 
T = temperatuur [Kj; 
x= dikte constructie [m]. 

(6 .1) 

Dit betekent dat de warmtestroomdichtheid toeneemt met een dalende temperatuur en kan gebruikt 
worden om het temperatuurverloop door een constructie te bekijken . 

Relevante termen om de overdracht van warmte in een constructie of materiaal te omschrijven zijn 
de thermische weerstand en de warmte-overdrachtscoëfficiënt of U-waarde. 

De thermische weerstand van een constructie is een maat voor de weerstand dat het biedt tegen 
warmtestroming door het onderdrukken van geleiding, convectie en straling. 

In een vast materiaal gebeurt overdracht van warmte voornamelijk door geleiding. De thermische 
weerstand van een materiaal voor geleiding is afhankelijk van de dikte van het materiaal en de warmtege

leidingcoëfficiënt À. De warmtegeleidingcoëfficiënt À is een maat voor de geleiding van warmte door het 
materiaal, uitgedrukt in hoeveelheid Watt per meter dikte en per graad temperatuurverschil. De thermi
sche weerstand van een vast materiaal in een constructie is als volgt te berekenen: 

R=!!. 
À 

R =thermische weerstand {m 2K/W}; 
d =dikte van het materiaal [m}; 

À= warmtegeleidingcoëfficiënt [W/mK]. 

(6.2) 

Dit betekent dat bij gelijkblijvende dikte van het materiaal, de thermische weerstand zal stijgen als de 
warmtegeleidingcoëfficiënt afneemt. Hoe kleiner de warmtegeleidingcoëfficiënt, hoe slechter het materi
aal warmte geleidt en dus hoe beter het isoleert. Isolatiematerialen worden gedefinieerd als materialen 
met een thermische weerstand kleiner dan 0,1 W/mK. 



De weerstand van een constructie met meerdere materialen wordt als volgt berekend: 

R = 'i.Rm+Rsi+Rse _ R . _ R 
c l+a st se {6.3) 

R, =de warmteweerstand van de constructie [m 2K/W]; 
Rm =de warmteweerstand van iedere laag waaruit de constructie is opgebouwd [m 2K/W]; 
R5 ; =de warmteovergangsweerstand aan de zijde van de ingaande warmtestroom [m2K/W]; 
Rs. =de wormteovergangsweerstand aan de zijde van de uitgaande warmtestroom [m2K/W]; 
a= een correctiefactor waarin optredende inwendige convectie en/ of uitvoeringsinvloeden zijn 

verdisconteerd, met een waarde tussen 0 en 1 [-]. 

Samenhangend met de thermische weerstand is de warmtedoorgangscoëfficiënt van de constructie. 
De warmtedoorgangscoëfficiënt, of U-waarde, is de reciproke waarde van de weerstand plus met de re
ciproke waarde van de warmte-overdrachtscoëfficiënten van de lucht aan beide zijden van de constructie. 

(6.4) 

U= warmtedoorgangscoëfficiënt {W/m2K]; 

a,., a,; = warmte-overdrachtscoëfficiënt van de lucht tussen constructie en omgeving[W/m2K]; 
R, = warmteweerstand van de gehele constructie [m2K/W]; 
R5 ; Rse = warmteweerstand van respectievelijk de binnen- en buitenluchtlaag naast de constructie 

[m2K/W]. 

De warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde, is een maat voor de warmtestroomdichtheid die per 
graad temperatuursverschil per oppervlakte-eenheid in stationaire toestand door de gehele uitwendige 
scheidingsconstructie gaat, zogezegd van lucht-tot-lucht. 16 De warmte-overdrachtscoëfficiënten, a.. en 
a,;, verrekenen de af- en aanvoer van warmte bij de oppervlakken van de constructie. De af- en aanvoer 
vinden plaats in de luchtlagen aan beide zijden van de constructie door convectie en straling en is o.a. 
afhankelijk van luchtsnelheid, luchttemperatuur, luchtvochtigheid, kleur en temperatuur van het opper
vlak. Vaak worden er constante rekenwaarden aangehouden, afhankelijk van de locatie van de constructie 
en de richting van de warmtestroom, zoals te zien in bijlage I. 

50 100 150 
- - -- spouwbreed1e irl mm 

Figuur 6.2: De overdrachtcoëfficiënt voor de warmtetransportmechanismen in W/m1K voor een temperatuurverschil 
van 1 K[22] 



Transport van warmte door lucht vindt voornamelijk plaats door convectie en straling, dus ook de 
warmte-uitwisseling in en naar een spouw. De mate van overdracht is o.a. afhankelijk van de breedte van 
de spouw, zoals te zien in figuur 6.2. 

Straling in een spouw is afhankelijk van de oppervlaktemperaturen van de spouw en de emissiefacto
ren van de oppervlakken. De emissiefactor is een verhouding waarmee aangegeven wordt hoeveel energie 
het oppervlak uit kan stralen ten opzichte van een ideale straler. De emissiefactor is afhankelijk van de 
kleur van het oppervlak en is voor de meeste bouwmaterialen ronde e = 0,80 - 0,95. Voor sterk reflecte
rende materialen, zoals aluminiumfolies, geldt eerder e = 0,03-0,15, mits het oppervlak niet vervuild is. 
Overdracht door straling is dus onafhankelijk van de spouwbreedte en blijft constant met het breder wor
den van de spouw. Figuur 6.2 toont dat, vanaf een spouwbreedte van 7 mm, straling het belangrijkste 
mechanisme is van warmtetransport in een spouw. 

Warmteoverdracht door convectie is afhankelijk van de beweging van een medium, in dit geval lucht. 
Onder een bepaalde kritische breedte van de spouw is er weinig stroming mogelijk en blijft convectieve 
warmteoverdracht klein. Voldoende boven de kritische breedte wordt de convectieve overdracht vrijwel 
constant. 

Geleiding heeft in een spouw een ondergeschikte rol omdat lucht slecht geleidt, met het breder wor
den van de spouw neemt dan ook de geleiding snel af. Boven breedtes van 20 mm wordt warmteover
dracht door geleiding verwaarloosbaar ten opzichte van de warmteoverdracht door convectie en straling. 

Het totaal van de warmteweerstand van lucht in een spouw wordt teruggebracht naar een constante 
rekenwaarde, gebaseerd op de richting van de warmtestroming en de mate van ventilatie in een spouw, 
zoals te zien in tabel 6.1 voor een verticale spouw. Voor een sterk geventileerde spouw mag niet met een 
luchtlaag worden gerekend, dit wordt beschouwd als buitenlucht door de hoge convectieve warmteover
dracht. 2 

Tabel6.1: Warmteweerstand van een luchtlaag in een verticale spouw [Z] 

Breedte verticale spouw Warmteweerstand van de spouw [m"K/W] 
lnmm Niet geventileerd (<500 mm" ope- Zwak geventileerd (500 -1000 mmz 

ningen per lengte) openingen per lengte) 

5 0,11 0,05 
7 0,13 0,06 

10 0,15 0,08 

15 0,17 0,09 

25 0,18 0,09 

50 0,18 0,09 

100 0,18 0,09 
300 0,18 0,09 

Ter vergelijking: een warmteweerstand van 0,18 m2K/W is gelijk aan 8 mm isolatie en 0,09 m2K/W is 

gelijk aan 4 mm isolatie (met À= 0,045 volgens NEN 1068 voor minerale wol). 

Warmteoverdracht door de bestudeerde isolatiematerialen is iets ingewikkelder. Weer treden hier 
warmteoverdracht door convectie, geleiding en straling op maar op een kleinere schaal. Isolatiemateriaal 
is namelijk niet alleen een vast materiaal, maar heeft ook veel capillairen, bekend als poreus materiaal. De 
capillairen zorgen voor de warmteweerstand, ze houden lucht vast zodat convectieve overdracht onder
drukt wordt. De vastgehouden lucht zorgt dus voor de isolatie, niet het materiaal zelf. 

Ook zorgen de kleine afstanden tussen de celoppervlakken voor een effectieve vermindering van de 
stralingsoverdracht. Het breekt de 'stralingspaden' in vele kleine stukken zodat de langegolf straling geab
sorbeerd of verstrooid wordt door het materiaal. 

Geleiding is nog wel mogelijk door het materiaal maar is verminderd doordat er weinig materiaal is 
om warmte te geleiden. Bijvoorbeeld, in het geval van EPS is slechts 2% van het isolatiemateriaal het vaste 
medium om warmte geleiden. 

De warmtegeleidingcoëfficiënt van isolatiematerialen die lucht insluiten, zoals EPS, XPS, PUR en PIR, 
kan nooit lager worden dan die van stilstaande lucht (0,024 W/mK). Dit betekent dat de thermische weer-



stand van isolatiematerialen ook een maximum heeft. Door het insluiten van andere drijfgassen kan er wel 
een betere thermische weerstand bereikt worden . 

Het samenspel van de transportmechanismen bepaalt de totale effectiviteit van het isolatiemateriaal 
en wordt uitgedrukt in de schijnbare warmtegeleidingcoëfficiënt zodat er voor een isolatiemateriaal ook 
gerekend kan worden met een warmtegeleidingcoëfficiënt en een thermische weerstand. 

Warmteweerstand door het toepassen van folies wordt bereikt door het verminderen van het stra
lingsaandeel dat de binnenconstructie bereikt. Metalen folies reflecteren veel stralingsenergie reflecteert 
en absorberen weinig stralingsenergie. 

Deze paragraaf is een compilatie van informatie uit het dictaat bouwfysica 1 uit 2001. 

6.2.2 Tranwort van vocht 

Samenhangend met het transport van warmte in een constructie is het transport van vocht . Vocht is 
een verzamelnaam voor de verschillende toestanden van water: ijs, water en waterdamp. 

In een constructie kan, onder invloed van temperatuurveranderingen, vocht voorkomen in alle toe
standen. Bovendien kan het vocht ook faseveranderingen ondergaan, waarbij bijvoorbeeld waterdamp 
door middel van condensatie verandert in water . Bij faseveranderingen wordt warmte opgenomen of 
afgegeven en heeft daarmee een invloed op het transport van warmte in de constructie. Vanaf dit punt zal 
er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen water en waterdamp om het transport van vocht in 
de constructie te omschrijven. 

Het transport van water en waterdamp is een systeem van massatransport. Massatransport is onder
hevig aan de wet van behoud van massa. Dus de totale hoeveelheid aangevoerde massa moet gelijk zijn 
aan de totale hoeveelheid uitgaande massa over het volume van een materiaal. 

Lucht in de gebouwde omgeving is een mengsel van droge lucht en waterdamp, waarbij de hoeveel
heid waterdamp opneembaar door lucht beperkt is. De vochtigheid van lucht wordt meestal uitgedrukt als 
een verhouding van de dampdruk van de lucht ten opzichte van de verzadigingswaarde bij dezelfde tem
peratuur. Dit wordt de relatieve vochtigheid genoemd: 

<p = Pv / Pv,sat(8) X 100 

rp = relatieve vochtigheid{%]; 
Pv = partiele dampdruk [Pa]; 

Pv,sot (B) = verzadigingswaarde dampdruk bij temperatuur ()[Pa]. 

{6.5) 

De maximaal opneembare hoeveelheid waterdamp heet de verzadigingswaarde en is afhankelijk van 
de luchttemperatuur. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp opgenomen kan worden in de lucht. 

Dit houdt in dat als de temperatuur daalt, de hoeveelheid waterdamp in de lucht hoger kan worden 
dan de verzadigingswaarde en er condens kan optreden. De temperatuur waarbij dit gebeurt wordt de 
dauwpunttemperatuur genoemd. 

Het optreden van condens kan voorkomen in een constructie als warme, vochtige lucht een koud op
pervlak tegenkomt, de dauwpuntstemperatuur wordt dan bereikt en er ontstaat condens tegen het op
pervlak, de zogeheten oppervlaktecondensatie. 

Het transport van water en waterdamp geschiedt in verschillende vormen : 

• Dampdiffusie: Waterdampmoleculen verplaatsen zich door verschillen in waterdamp
concentratie in de lucht. 

• Conveetiet damptransport: Waterdamp wordt verplaatst als gevolg van stroming van 
vochtige lucht onder invloed van luchtdrukverschillen. 

• Capillair vochttransport : De verplaatsing van stroming in poreuze materialen ten gevol
ge van inter-moleculaire kràchten tussen water en de wanden van de capillairen . 

• Drukstroming: verplaatsing van water door een materiaal als gevolg van waterdruk. 

Voor transport van vocht in een constructie zijn de mechanismen van dampdiffusie en capillair vocht
transport in isolatiematerialen belangrijk. Drukstroming komt voor in constructies zoals keldermuren. Bij 



muurconstructies is drukstroming alleen van belang bij muren waar er geen luchtspouw tussen buitenblad 
en de rest van de constructie zit . De waterdruk is dan een gevolg van regen en winddruk op de buitenge
vel. Een luchtspouw in de constructie zorgt voor capillaire onderbreking en voorkomt verdere doorslag 
van water als gevolg van drukstroming. 

Convectief damptransport is een transport door kieren en lekken van de constructie en speelt een 
verwaarloosbare rol in een constructie. Convectief damptransport wordt niet verder bekeken in dit onder
zoek. 

Transport van waterdamp door middel van dampdiffusie kan uitgedrukt worden met behulp van de 
dampstroomdichtheid : 

g = -Ö dpv 
v dx 

gv = dampstroomdichtheid {kg/s/m 2
}; 

Ö= dampgeleidingscoëfficiënt [s]; 
Pv =dampdruk [Pa]; 
dp,/dx =verandering in dampdruk over de afstand x [Palm]. 

(6.6) 

Omdat de diffusie van waterdampmoleculen door een materiaal plaatsvindt door capillairen, hangt de 

dampgeleidingscoëfficiënt (Ö) sterk af van de porositeit van een materiaal. Hoe poreuzer een materiaal, 
hoe groter de dampgeleidingscoëfficiënt. 

Meestal wordt er niet gerekend met de dampgeleidingscoëfficiënt maar met het diffusieweerstandge

tal!l, dat aangeeft hoeveel kleiner een materiaal waterdamp doorlaat ten opzichte van stilstaande lucht: 

(6.7) 

f.1 = diffusieweerstandgetal [-]; 
b;, = dampgeleidingscoëfficiënt van lucht [s]. 

Het dampdiffusieweerstandsgetal is gedefinieerd op stilstaande lucht en heeft dus een ondergrens 

van 1, de weerstand van lucht zelf. Materialen met een lage !l-waarde, tussen 1 en 10, worden dampopen 
of dampdoorlatend genoemd (minerale wol). Materialen met een hoge !l-waarde, tussen 10 en 1000, 

heten dampremmend (EPS/XPS) of dampdicht (cellulair glas) met ll > 1000. 

Analoog aan het transport van warmte, kan op basis van de dampstroomdichtheid het verloop van de 
dampdruk in een constructie berekend worden : 

gv= dampstroomdichtheid in het materiaal [kg/m 2
}; 

(p.- p;) =partiële drukverschil over de constructie [Pa]; 

f.1d = diffusiedikte [m]; 
Z = diffusieweerstand [m/s]. 

(6 .8) 

Het product !ld staat bekend als de diffusiedikte, of equivalente luchtlaagdikte van een materiaallaag, 
de dikte die een laag stilstaande lucht zou moeten hebben om dezelfde diffusieweerstand te hebben als 
het materiaal. 

Als de diffusiedikte gedeeld wordt door de dampgeleidingscoëfficiënt van de lucht, heet het de diffu
sieweerstand van een materiaal. De diffusieweerstand (Z) geeft een maat voor de weerstand van een 
materiaal tegen dampdiffusie maar kan ook gebruikt worden om het verloop van waterdamp over een 
constructie te berekenen onder stationaire omstandigheden. 

Capillair waterdamptransport hangt samen met de hygroscopiteit van een materiaal. Hygroscopiteit is 
een maat voor het waterabsorberend vermogen van een materiaal en is afhankelijkheid van de moleculai
re aantrekkingskrachten tussen waterdamp en het materiaal. 



Door capillair waterdamptransport is opslag van waterdamp in een poreus materiaal en de construc
tie mogelijk. Dit heet de hygrische traagheid van constructies en zorgt voor een demping van de wisselin
gen in vochtgehalte. 

Het transport van water en waterdamp door de bestudeerde isolatiematerialen is een combinatie van 
de verschillende vormen van vochttransport Isolatiematerialen zijn opgebouwd uit capillairen met stil
staande lucht. Transport door middel van dampdiffusie plus capillair waterdamptransport zijn hierbij de 
belangrijkste manieren van transport . Voor deze manieren van transport is het nodig dat de capillairen 
open staan ten opzichte van elkaar en de omgeving. 

Folies kunnen als dampremmend of dampopen worden toegepast. Beide soorten folies hebben een 
hoog dampdiffusieweerstandsgetal, de dampopen folie wordt echter geperforeerd om damptransport 
mogelijk te maken. 

Een belangrijk aspect van water- en waterdamptransport is oppervlaktecondensatie, in een construc
tie of in een ruimte. Oppervlaktecondensatie kan leiden tot schimmelgroei, dat ontstaat op poreuze on
dergronden bij een voldoende hoge relatieve vochtigheid voor een langdurige tijd. Schimmelgroei komt 

meestal voor bij langdurige relatieve vochtigheid boven 80%. 
Oppervlaktecondensatie in constructies treedt alleen op bij de raakvlakken tussen materialen, het zo

geheten condensatievlak. De hoeveelheid condensatie, het condensatiedebiet, is het verschil tussen de in
en uitgaande dampstroomdichtheden ter plaatse van het condensatievlak en kan berekend worden met 
behulp met de methode van Glaser: 

(6.9) 

& = condensatiedebiet [kg/m2/jr]; 

Psarf ()J = verzadigingsdampdruk bij temperatuur van condensatievlak [Pa]. 

De methode van Glaser vormt de basis voor de meeste bestaande normen voor de beheersing van 

inwendige condensatie in bouwconstructie en in de berekeningen ervan met behulp van numerieke mo
dellen. 

In de praktijk is het beheersen van oppervlaktecondensatie in ruimtes een belangrijk aspect bij het 

ontwerpen en construeren van spouwmuurconstructies. Hiervoor is een prestatie-eis voor de thermische 
kwaliteit van een constructie opgezet in de vorm van de temperatuurfactor: 

f = esi-ee = 1- !!.... 
ei-ee ai 

f = temperatuurfactor [-]; 
B, ()., (),; = temperatuur van respectievelijk binnen- en buitenlucht en het binnenoppervlak [Kj; 
U= U-waarde van de constructie [W/m2K]; 

a;= warmteovergangscoëfficiënt aan het binnenoppervlak [W/m2Kj. 

(6.10) 

De temperatuurfactor hangt direct samen met de thermische kwaliteit uitgedrukt met de U-waarde 
van een constructie en biedt een indicatie voor condensatieproblemen. 

De temperatuurfactor moet minimaal 0,65 zijn op elk punt van het binnenoppervlak van een ruimte 
om schimmelvorming te voorkomen op de lange termijn. Om te controleren of de temperatuurfactor ook 
voldoet ter plaatse van hoeken en aansluitingen zijn numerieke twee- of driedimensionale warmteverlies
berekeningen nodig. Voor een spouwmuurconstructie betekent dit dat de U-waarde minimaal 1,5 W/m2K 
moet zijn om oppervlaktecondensatie te voorkomen. 

Deze paragraaf is een compilatie van informatie uit de syllabus Bouwfysica 1 uit 2001. 



6.2.3 Overdracht van geluid 

Geluid is het trillen van een medium, waarbij het medium een schommelende beweging uitvoert rond 

een evenwichtsstand. Deze bewegingen staan bekend als geluidsgolven en kunnen verschillende frequen
ties hebben. 

Geluidsgolven bestaan uit in de tijd variërende drukschommelingen van de luchtdruk, de zogeheten 
geluidsdruk p(t). De 'sterkte' van een geluid zoals mensen die ervaren heet de effectieve geluidsdruk Pett. 
waarbij: 

Petf = 

Pett =effectieve geluidsdruk {Pa]; 
t = tijdstip [s]; 
p(t) = geluidsdruk {Pa]. 

(6.11) 

Peff heeft een groot bereik van waarden, het menselijk oor kan geluiden waarnemen tussen 2*10.5 
en 

200 Pa. In de praktijk wordt daarom gebruik gemaakt van een betere hanteerbare grootheid, het geluids
drukniveau (Lp). Het geluidsdrukniveau is te meten met behulp van een geluidsniveaumeter of te bereke

nen met: 

Pz 
L = lOiog~ 

p P5 [dB) (6.12) 

Hierbij is Po een referentiedruk, 2*10.5 Pa. 
De definitie van geluidisolatie is: het weren van storend geluid in de ruimte afkomstig uit een andere 

ruimte, of het verminderen van de geluidsoverlast van de ruimte naar een andere ruimte. De definitie 
omvat zowel lawaai van buitenaf, zoals verkeerslawaai, als lawaai uit naastgelegen ruimten, zoals buren

gerucht. 
Geluid dat op een constructie valt wordt gedeeltelijk doorgegeven, gereflecteerd en geabsorbeerd. 
In de praktijk is de geluidsdruk eenvoudig te meten zodat de geluidisolatie berekend wordt op basis 

van het geluidsdrukniveau. De omschrijving van de berekening is afhankelijk van de situatie, of bijvoor
beeld de wand homogeen of samengesteld is of dat er een diffuus geluidveld heerst of niet. 

Een diffuus geluidveld is een geluidveld waarin in elk punt uit alle richtingen geluidsgolven met de
zelfde intensiteit aankomen of er komt evenveel geluid uit alle richtingen 

De overdracht van geluid tussen ruimtes gebeurt met behulp van de omringende constructievlakken 
die in trilling gebracht worden. De mate en wijze van trilling van elk constructievlak hangt af van een aan

tal factoren: 

• Aanstoting: de richting van het geluid dat op het constructievlak valt en de samenstelling van het 
geluidsveld; 

• Frequentie: de samenstelling van het geluid; 

• Eigenschappen van de constructie zoals massa, buigstijfheid en afmetingen; 

• Randcondities van de constructie zoals inklemming, oplegging en randdetaillering. 

De afgifte van geluid door de omringende constructie van een ruimte is in de vorm van luchtgeluid, 
maar kan ontstaan zijn als gevolg van luchtgeluid of contactgeluid. Luchtgeluid is geluid dat afkomstig is 
van een bron die rechtstreeks de lucht in trilling brengt. Bij de overdracht tussen ruimtes brengt de bron 
de lucht in trilling, deze brengt de scheidingsconstructie in trilling en deze brengt op zijn beurt de lucht in 
de volgende ruimte in trilling. Contactgeluid is geluid dat afkomstig is van een bron die een constructie 
rechtstreeks in trilling brengt, waarna de constructie de lucht weer in trilling brengt. 

Hierbij is alleen de luchtgeluidisolatie een eigenschap van het bouwelement, dus alleen het element 

bepaalt hoeveelluchtgeluid wordt doorgelaten. 



p 

Het proces van omzetting van geluidsenergie in lucht naar trillingsenergie in een materiaal en omge
keerd is behoorlijk complex, zeker voor ingewikkeldere constructies . In de bouwpraktijk werkt men met 
goede benaderingen op basis van goed verklaarbare fysische fenomenen en praktijkervaring. 

Deze paragraaf is een compilatie van informatie uit de dictaten Bouwfysica geluid en Akoestiek uit 
1999. 

6.2.4 Brandveiligheid 

Voor isolatiematerialen en spouwmuurconstructies zijn de begrippen reactie op brand en brandweer
stand van belang. 

De eigenschap reactie op brand beschrijft hoe een materiaal zal standhouden bij brand. Reactie op 
brand wordt uitgedrukt in een brandklasse van het materiaal, de indeling ervan is te vinden in tabel 3.1. 
De eigenschap brandweerstand is de kleinste waarde van tijd in minuten waarbij de constructie weerstand 
biedt tegen het bezwijken van de gehele constructie, een branddoorslag tussen twee ruimtes of een 
brandoverslag tussen twee ruimtes gescheiden door buitenlucht. 

Brandweerstand is een constructie-eigenschap en is afhankelijk van de opbouw van de constructie en 
de constructieve verbindingen . Dit is ook de reden dat niet in alle situaties de reactie op brand van een 
isolatiemateriaal relevant is. Als het binnenspouwblad al een voldoende brandweerstand biedt tegen 
bezwijken, biedt het isolatiemateriaal geen extra bescherming. In de situatie dat het isolatiemateriaal de 
grootste brandweerstand biedt ten opzichte van de andere materialen in de constructie, bijvoorbeeld bij 
houtskeletbouw, is de materiaaleigenschap reactie op brand wel belangrijk. 

Deze paragraaf is een compilatie van het boek "Handboek bouwbesluit 2003, inclusief wijzigingen ja
nuari 2006". 

6.3 Werking van een spouwmuurconstructie 

De werking van een constructie is ingewikkelder dan de werking van een materiaal aangezien het be
staat uit meerdere lagen met verschillende onderdelen, materialen en onderlinge aansluitingen. De ko
mende paragrafen behandelen het transport van warmte, vocht, geluid en brand door een constructie. 

6.3.1 Transport van warmte 

De warmteoverdracht door een constructie is onderhevig aan de omstandigheden in de omgeving. 
Met het variëren van de temperatuur en luchtvochtigheid in de omgeving, veranderen ook de warmte
stroom en waterdampstroom door de constructie. 

Figuur 6.3: Schematische weergave van warmteoverdracht door een spouwmuur in een wintersituatie in een koud 
klimaat 



Warmtetransport door een constructie is te berekenen op basis van materiaaleigenschappen en om
gevingsvariabelen aan de hand van een weerstandsanalogie. Elke weerstand staat voor een specifieke 
materiaallaag met een specifieke thermische weerstand, zoals te zien in figuur 6.3. 

Als de binnen- en buitentemperatuur bepaald zijn, kan aan de hand van de thermische weerstanden 
in de constructie berekend worden wat de temperatuur is op de verschillende oppervlakken; 

(6.13) 

8"' Os ... 0.; = temperatuur van respectievelijk het n• oppervlak, het externe oppervlak en het interne 
oppervlak van de constructie [Kj. 

Deze methode is alleen toepasbaar voor het temperatuurverloop van een 1-dimensionale constructie 
onder stationaire omstandigheden. Stationair warmtetransport gaat uit van constante omgevingsvariabe
len, zoals binnen- en buitentemperatuur. Voor een constructie met hoeken en/of aansluiting op andere 
constructiedelen is deze berekeningsmethode niet toereikend. Bovendien treden er nooit stationaire 
omstandigheden op, de temperatuur, de luchtvochtigheid van de omgeving, de zoninstraling en regen op 
het buitenblad variëren continu. De overdracht van warmte en vocht onder stationaire omstandigheden is 
slechts een benadering van de werkelijkheid en nuttig om snel een idee te kunnen krijgen van de warmte
stroming in specifieke situaties, zoals winter of zomer. 

Bij het bekijken van warmtetransport door een constructie onder variërende omstandigheden en/of 
bij knooppunten moeten temperatuurvariaties in twee of drie dimensies van de constructie bekeken wor
den. 

Deze paragraaf is een compilatie van de syllabus Bouwfysica 1 uit 2001. 

6.3.2 Trans.uort yan yocht 

Het transport van waterdamp door een constructie hangt samen met het verloop van de tempera
tuur. Met het variëren van de temperatuur varieert de partiële dampdruk in de constructie. Een construc
tie moet zodanig worden opgebouwd dat er een balans ontstaat tussen bevochtiging en droging in de 
constructie, op basis van het klimaat en de richting van transport van water en waterdamp : 

• In koude klimaten ditfuseert waterdamp door de constructie van warme vochtige binnen lucht 
naar koudere, drogere buitenlucht. Hier is het van belang een dampremmende laag aan te bren
gen aan de warme zijde van de isolatie en moeten de buitenspouwbladen voldoende dampopen 
zijn om droging toe te laten. 

• In warme, vochtige klimaten ditfuseert waterdamp door de constructie van de warme, vochtige 
buitenlucht naar de koudere, drogere binnenlucht. Hier is het van belang een dampremmende 
laag aan de warme zijde van de isolatie te plaatsen dus naar de buitenzijde van de constructie. 

• In gemengde klimaten, waarbij waterdamp door de constructie ditfuseert zonder een veelvoor
komende richting, is het beter om geen dampremmende laag aan te brengen om inwendige con
densatie te voorkomen. 30 

Analoog aan warmtetransport, kan waterdamptransport berekend worden onder stationaire omstan
digheden met behulp van een weerstandsanalogie. Hierbij wordt de waterdampstroomdichtheid bere
kend uit de dampdrukverschillen over een constructie en de som van de diffusieweerstanden Z, zoals te 
zien in figuur 6.4 . 

Deze methode van het bekijken van het dampdrukverloop door een constructie heeft het nadeel dat 
het alleen een statische situatie weergeeft, terwijl de omgevingsvariabelen dynamisch zijn. Bovendien is 
het tijdsverloop bij transport van water en waterdamp van groot belang, de aanwezigheid van water en 
waterdamp in een constructie op lange termijn is het meest schadelijke. 



Voor het bekijken van transport van water en waterdamp onder dynamische omstandigheden zijn 
verschillende mogelijkheden, verschillend van het integreren van de methode van Glaser tot het opstellen 
van partiële differentiaalvergelijkingen voor massatransport. 

Figuur 6.4 toont dat de belangrijkste bijdrage van isolatie voor het dampdrukverloop over de con
structie de vermindering van oppervlaktemperaturen in de spouw is. Deze vermindering zorgt voor een 
verlaging van de maximale dampdruk waardoor er een grotere kans van op condensatie ontstaat in de 
spouw. De maximale dampdruk wordt namelijk makkelijker bereikt wordt met een hoge luchtvochtigheid 
van de buitenlucht. 
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Figuur 6.4: Dampdrukverloop in een samengestelde constructie in een koud klimaat 

De constructie in figuur 6.4 is met een dampopen isolatiemateriaal. Als het isolatiemateriaal damp
dichter is, stijgt de totale dampdiffusieweerstand, Z, van de constructie met als gevolg dat de dampdruk 
anders verloopt en condensatie in de spouw onder andere omstandigheden op kan treden . 

Deze paragraaf is een compilatie van de syllabus Bouwfysica 1 uit 2001 en het artikel "Performance 
characteristics and practical applications of camman building thermal insulation materia Is" uit 2005. 

6.3.3 Overdracht yan geluid 

De geluidisolatie van een dubbele constructie zoals een spouwmuur is te onderscheiden in een aantal 
gebieden, samenhangende met de massaveerresonantiefrequentie, f0 : 

• Beneden f0 : de geluidisolatie van een spouwmuur heeft een stijging van 6 dB per octaaf, de 
gehele wand gedraagt zich als een enkelvoudige wand en de geluidisolatie is te berekenen 
aan de hand van de massawet, 

• Rond f0: de geluidisolatie zakt naar een minimum, de twee spouwbladen bewegen in tegen
overgestelde richtingen en geven zo geluidsenergie over, 

• Boven f0: de geluidisolatie stijgt met 18 dB per octaaf, beide spouwbladen dragen bij aan de 
geluidisolatie van de gehele wand. 

De massaveerresonantiefrequentie. is de frequentie waarbij de geluidisolatie van de constructie mi
nimaal is doordat de gehele constructie gaat resoneren met de frequentie van het invallende geluid. De 
massaveerresonantiefrequentie is afhankelijk van de spouwbreedte en de massa's van de spouwbladen: 

(6.14) 



De geluidisolatie van een dubbele wand ver boven de massaveerresonantiefrequentie blijft niet stij
gen met het toenemen van de frequentie van het geluid . Bij hogere frequenties kunnen zogenaamde 
spouwresonanties optreden, staande luchtgeluidsgolven in de spouw. 

De spouwresonanties treden op bij : 

f > co [Hz) 
4d 

Met 'd' voor de dikte van de spouw tussen de twee bladen. De spouwresonanties zorgen voor een af
name van de geluidisolatie naar maximaal 12 dB per octaaf. De geluidisolatie van een spouwmuurcon
structie ziet er globaal uit zoals in figuur 6.5 . 
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Figuur 6.5: Schematische weergave van de luchtgeluidisolatie van een spouwmuurconstructie {27] 

Het toepassen van isolatiematerialen in een spouw tussen twee spouwbladen heeft een isolerend ef
fect door het onderdrukken van staande golven. Dit is voornamelijk van toepassing bij hogere frequenties 
waar spouwresonanties optreden. Het isolatiemateriaal moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen: 

• De stijfheid van het isolatiemateriaal moet lager zijn dan van de luchtlaag, 

• Het isolatiemateriaal moet een opencellige structuur hebben, het moet lucht kunnen doorlaten 
om de effectieve luchtspouw te verkleinen. 

Dit betekent dat voor het verbeteren van de geluidisolatie van een spouwmuur bij hogere frequenties 
zachte minerale wollen gebruikt kunnen worden. 

In de praktijk wordt gekeken naar het geluidsdrukniveau dat in een bepaalde ruimte, de ontvangruim
te, optreedt als gevolg van een geluidsbron in een andere ruimte, de zendruimte. Met het verschil in ge
luidsdrukniveau tussen twee ruimtes kunnen dan uitspraken gedaan worden over de totale demping van 
het geluid door een constructie. 

Voor luchtgeluidisolatie Rvaneen scheidingsconstructie wordt uitgegaan van : 

s 
R = Lz- L0 + 10 log

A 

L, = geluidsdrukniveau in de zendruimte [dB]; 
L0 = geluidsdrukniveau in de ontvangruimte [dB]; 
5 =oppervlak van de scheidingsconstructie [m 2

]; 

A= totaal absorptie in ontvangruimte [m 2 open raam]. 

(6.15) 



Deze opzet is meetbaar met behulp van de geluidsdrukniveau's in de ruimtes en kennis over de inrich
ting van de ontvangruimte. Als een constructie bestaat uit verschillende elementen wordt er uitgegaan 
van : 

(
Slto(R2-Rl)+S2) 

R = R2 - 10 log 10 

sl +S2 
(6.16) 

R =effectieve geluidisolatie van de samengestelde wand [dB]; 
Ru= geluidisolatie van de gedeelten van wand met oppervlak Su [dB]. 

Om het totaal van geluidisolatie van een constructie uit te kunnen drukken is er het begrip geluidre
ductie. De geluidreductie van een constructie kan worden vastgesteld met metingen waarbij het verschil 
van geluidsdrukniveau's tussen de ruimtes wordt bepaald en genormeerd naar een gemiddelde inrichting 
van het ontvangvertrek. Contactgeluid in een spouwmuurconstructie is alleen van toepassing bij woning
scheidende wanden waarbij contactgeluid tussen woningen kan worden doorgegeven door de construc
tieverbindingen. Om dit te voorkomen worden woningscheidende wanden vaak uitgevoerd als ankerloze 
spouwmuren. Dit houdt in dat er wel een spouw tussen woningen is, maar geen verbindende elementen 
zodat ze geheellos van elkaar staan. Voor de geluidisolatie van een ankerloze spouwmuur gelden dezelfde 
eisen als voor een spouwmuur in de gevel. 

Deze paragraaf is een compilatie van de informatie van het dictaten Bouwfysica geluid en Akoestiek 
uit 1999. 

6.3.4Brand 

Het Bouwbesluit gaat uit van vijf categorieën voor de brandveiligheid van gebouwen: 

• Het voorkomen van ontstaan van brand: stelt eisen aan materialen, constructie onderdelen of 
de afvoer van hete gassen enzovoorts, 

• Het voorkomen van brandontwikkeling: stelt eisen aan de brandvoortplantingsklasse van mate
rialen in constructie onderdelen, 

• Beperk de brand : stelt eisen aan de omvang van brand compartimenten en de brandwerendheid 
van de scheiding ertussen, 

• Voorzie in vluchtmogelijkheden: stelt eisen aan vluchtroutes, trappen, rookontwikkeling, tijd 
voor het bezwijken van de constructie enzovoorts, 

• Zorg voor de bereikbaarheid van de brand door hulpdiensten: stelt eisen aan extra brandweer 
liften, blusleidingen, brandcompartimentering enzovoorts. 60 

Het totaal aan maatregelen hangt samen met de aard van brand. Brand is alleen mogelijk als de vol
gende componenten aanwezig zijn : 

• Voldoende zuurstof, 
• De aanwezigheid van brandstof: materialen in de ruimte, 
• Een ontstekingtemperatuur: waarbij materialen ontsteken, 
• Omgevingcondities : voor het onderhouden van de brand. 

Het is mogelijk het verloop van een brand schematisch weer te geven zoals te zien in figuur 6.6. 
In figuur 6.6 is het brandgedrag van materialen van belang in de groeifase en het brandgedrag van 

constructies in de brandfase. Dit betekent dat in de eerste fase van een brand de bereikbare materialen 
van een ruimte grote invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de brand. De derde fase is een doof
fase waarin de brand uitdooft wegens gebrek aan brandstof of zuurstof. 
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Figuur 6.6: Temperatuurverloop van een brand {54] 
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Pas vanaf de tweede fase van een brand breidt de brand zich zodanig uit dat moeilijk bereikbare ma
terialen achter de constructie een rol gaan spelen. In deze fase is er meer focus op het voorkomen van de 
bezwijking van de constructie zodat wordt gekeken naar het brandgedrag van constructies. Dit betekent 
dat een isolatiemateriaal en de reactie op brand pas een belangrijke rol spelen als het materiaal gemakke
lijk bereikbaar is voor brand en een rol speelt in de groeifase. Dit is als isolatiematerialen in de toplaag van 
een constructie verwerkt zijn, bedekt zijn door een brandbaar materiaal of bereikbaar zijn vanuit onder
brekingen in de constructieve toplaag, bijvoorbeeld bij leidingdoorvoeringen of deformaties als gevolg van 
brand. 

Een isolatiemateriaal als brandstof is gevaarlijker naarmate: 

• De verbrandingswarmte per kg (of per m3
) hoger is; 

• De verhouding van verbrandingswarmte/ vergassingswarmte groter is; 
• De naar het brandende oppervlak terug gestraalde warmte groter is (voor het onderhoud 

van het proces); 

• De ontstekingstemperatuur laag is. 

Isolatiematerialen kunnen ingedeeld worden in een aantal klassen op basis van hun eigenschappen 
voor brandveiligheid: 

• Steenachtige materialen 
Wanden gemaakt van steenachtige materialen hebben een hoge brandwerendheid door het on

brandbare karakter ervan en het ontbreken van rookproductie. Over het algemeen hebben steenachtige 
materialen een kleine warmtegeleidingcoëfficiënt en een grote warmtecapaciteit. 

De isolatiematerialen glaswol, steenwol en cellulair glas vallen onder deze categorie omdat ze van 
steenachtige grondstoffen gemaakt zijn. Voor deze materialen gelden de volgende waarden: 

Tabel 6.2: Overzicht brandgedrag minerale isolotiemoteriolen 

lsolatlemateriaa I Brandklasse OmschriJvlns 

MWG Al-A2 (praktisch) onbrandbaar 

MWR Al-A2 (praktisch) onbrandbaar 

CG Al Onbrandbaar 

• Kunststoffen 
Kunststoffen zijn over het algemeen brandgevaarlijk en produceren relatief grote hoeveelheden rook 

per eenheid verbrand materiaal. Bovendien bevat de rook vaak veel giftige gassen die kunnen ontbranden 
boven een bepaalde temperatuur, afhankelijk van de kunststofsoort. 



Als kunststof wordt toegepast in het plafond is er een mogelijkheid tot smelten en druppelvorming 
wat gevaar kan opleveren bij vluchten of de brand verder kan verspreiden. 

Ontwikkelingen op het gebied van brandveilig maken van kunststoffen zijn echter vergevorderd, zodat 
tegenwoordig bij de productie brandwerende en zelfverdovende eigenschappen kunnen worden toege
voegd. 

Voor isolatiematerialen gelden de volgende waarden : 

Tabel6 3· Overzicht brandgedrag kunststof isolatiematerialen .. 
Isolatiematerlaai Brandklasse Omschrijving 

EPS B1- E Heel moeilijk tot zeer brandbaar 
XPS B1-B2 Heel moeilijk brandbaar 

PUR B1- F Heel moeilijk tot zeer brandbaar 

De grote variatie in brandklassen komt door de productiewijze met of zonder zelfdovende middelen 
en de toepassing waarbij een bepaalde brandwerendheid gevraagd wordt. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verbranding- en vergassingwarmte van enkele bouw
stoffen. De verhouding tussen de vergassingwarmte en verbrandingswarmte geeft aan hoe gemakkelijk 
het betreffende materiaal blijft branden. Hoe lager de verhouding, hoe gemakkelijker een brand in stand 
kan worden gehouden door vrijkomende gassen en warmte. 

Tabel6 4· Overzicht brand eigenschappen bouwmaterialen {26} .. 
Materiaal Verbrandingswarmte Vergasslngswarmte 0. Verhouding QJfl. *10" 

Cl. [kJ/g) [kJ/g) [-) 

Hout (spar) 16,7 1,82 10,90 
Cellulose 16,7 1,75 10,48 
Polyurethaan (PUR) 25,9 1,52 5,87 
Polyetheen (PE) 41,0 2,32 5,66 
Polystyreen (PS) 38,0 1,76 4,63 

Vanaf de tweede fase van een brand wordt gesproken over brandgedrag van constructies. Er worden 
dan 2 begrippen relevant die betrekking hebben op het voorkomen van het ongecontroleerd uitbreiden 
van een brand: 

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 
Branddoorslag is de uitbreiding van een brand in een ruimte naar een andere ruimte, horizontaal of 

verticaal. Brandoverslag is de uitbreiding van brand tussen brandcompartimenten via de buitenlucht. De 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt gedefinieerd als de tijd gedurende welke een 
scheidingsconstructie tussen twee ruimtes weerstand kan bieden tegen branddoorslag en -overslag in 
standaard omstandigheden. Maatregelen om de WBDBO te vergroten zijn het indelen van gebouwen in 
compartimenten, het bekleden van constructies met zelfdovende materialen en een efficiënte detaille
ring. Het doel van de WBDBO is dat constructies zodanig geconstrueerd moeten zijn dat verdere brand
ontwikkeling zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 

Weerstand tegen rookdoorslag (WRD) 
Weerstand tegen branddoorslag is belangrijk voor het rookvrij houden van vluchtroutes. Dit stelt ei

sen aan de verspreiding van rook van de ene na de andere ruimte. Hierbij moet rekening gehouden wor
den met de stroomrichting van de lucht in de ruimte. 

Weerstand tegen rookdoorslag kan bereikt worden door efficiënte ventilatie van rooklucht naar bui
ten en het voorkomen van rookproductie door materialen in geval van brand. Het doel van de WRD is het 
mogelijk maken van veilige vluchtwegen . 

Deze paragraaf is een compilatie van informatie uit het Leerboek installaties van 1996, het dictaat 
Brand, Bouwtechniek 10 uit 1996 en het boek "Structural design for fire safety" uit 2001. 



6.4 Deelconclusie 

Spouwmuurconstructies zijn gebaseerd op drie principes; regen- en luchtkering door middel van twee 
spouwbladen en capillaire onderbreking. De toepassing van isolatiematerialen heeft invloed op het trans
port van warmte, vocht, geluid en de voortplanting van brand 

Voor het transport van warmte in de bestudeerde isolatiematerialen is het nodig dat het isolatiemate
riaal stilstaande lucht vasthoudt om convectie, straling en geleiding te onderbreken. De bestudeerde isola
tiematerialen in dit project bieden een goede thermische weerstand. 

Isolatiematerialen zorgen voor absorptie van geluid in een ruimte of constructie. Als een isolatiemate
riaal gebruikt wordt om de geluidsisolatie van een constructie bij hogere frequenties te verbeteren, is het 
gewenst dat het isolatiemateriaal luchtdoorlatend is met een lage stijfheid om spouwresonanties te ver
minderen. Aan dit criteria voldoen alleen de minerale wollen in dit project. 

Voor het verbeteren van de brandwerendheid van een constructie zijn voornamelijk de door brand 
bereikbare materialen aan het oppervlak van een constructie belangrijk. De bekeken isolatiematerialen 
bieden allemaal een goede brandweerstand, mits bij de kunststofschuimen gebruik wordt gemaakt van 
brand- en vlamdovende toevoegingen. 

De bruikbaarheid van isolatiematerialen per aspect is uit te drukken in een positieve of negatieve be
oordeling, zoals te zien in onderstaande tabel. 

Tabel6.6: Bruikbaarheid van isolatiematerialen per transporttype 

Aspect 

Warmte 
Water en waterdamp 
Geluidsisolatie constructies 
Brand 

+=geschikt 
- = ongeschikt 
0 =neutraal 

MWG I MWR 
+ I + 

+ I + 

+ I + 

Bruikbaarheid 

I EPS I XPS I 
I + I + I 

Per toepassing te beoordelen 

I - I - I 
I -I+ I -I+ I 

PUR I CG 
+ I + 

- I -

-I+ I + 

Hierbij staat het plusteken voor een isolatiemateriaal dat geschikt is voor gebruik in de toepassing 
voor het desbetreffende bouwfysisch aspect. Een minteken staat voor een isolatiemateriaal dat minder 
geschikt is voor gebruik in de toepassing voor het desbetreffende bouwfysisch aspect. Als beide tekens 
gebruikt worden, betekend dit dat het isolatiemateriaal beide scores kan hebben, afhankelijk van het type. 

Informatie over de werking van isolatiematerialen in spouwmuurconstructies is verkrijgbaar via alge
mene bronnen met de grondslag van bouwfysische theorie. Het begrijpen van de invloed van isolatiema
terialen op de werking van een specifieke constructie kan gebruikt worden om de bruikbaarheid van een 
specifiek isolatiemateriaal te beoordelen. 



7 Simulatie van spouwmuurconstructies 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan hoe simulatie gebruikt kan worden om de bruikbaarheid van de be
keken isolatiematerialen in een spouwmuurconstructie te beoordelen . De opzet voor de simulatie van drie 
muurconstructies zal toegelicht worden aan de hand van de randvoorwaarden . Hierna volgen de resulta 
ten en de conclusies. 

7.1 Simulatie van drie muurconstructies 

Er is gekozen om simulatie met isolatiematerialen toe te lichten aan de hand van een aantal muurcon
structies. De muurconstructies worden gesimuleerd in een !-dimensionaal model voor warmte en vocht
transport in constructies. 

7.1.1 Sjmulatiemodel 

Er is gekozen om te werken met Wufi Pro 4.1, een !-dimensionaal rekenmodel. 
Wufi Pro 4.1 is een programma voor het maken van berekeningen op het hygrothermisch vlak, warm

te- en vochtstromen, van bouwconstructies. Het berekent instationaire situaties en heeft een database 
met meerdere categorieën van bouwmaterialen en verschillende klimaten. 

Warmte en vochttransport worden opgelost met behulp van numerieke berekeningen van de diffe
rentiaalvergelijkingen die er te grondslag aan liggen. 

Binnen het programma kan gekozen worden voor een grof, gemiddeld of fijn grid. Dit grid geeft aan 
hoe groot de rekencellen zijn waarover de differentiaalvergelijkingen worden opgelost . Hierbij wordt uit
gegaan van de wetten van behoud van energie en massa voor elk berekend element. 70 

7.1.2 Buiten- en binnenklimaat 

Een van de randvoorwaarden voor een simulatie is het modelleren van het binnen- en buitenklimaat. 
Hiervoor is het mogelijk een vaste binnen- en buitentemperatuur te kiezen met tevens een vaste relatieve 
vochtigheid . Dit geeft echter alleen informatie over stationaire omstandigheden . Als een berekening rea
listischer moet zijn is een variatie in temperatuur en relatieve vochtigheid voor zowel binnen- als bui
tenomgeving nodig. 

Voor het buitenklimaat wordt gebruik gemaakt van klimaatfiles omdat deze een realistische benade
ring bieden. Klimaatfiles zijn bestanden met gegevens over het klimaat in één bepaalde plaats. De gege
vens kunnen informatie geven over verschillende aspecten van het klimaat, zoals temperatuur, luchtvoch
tigheid, zoninstraling en regenval, gemeten over een geheel jaar, zoals te zien in figuur 7.1. Deze gegevens 
worden gemeten bij klimaatstations. 

Relcllive 11um1d1ty 
100 

, ... 1-7- 31-12-

Figuur 7.1: Uurlijke gegevens in een klimaatfile, de gekleurde lijn zijn de gemiddelde waarden {70} 



Voor de simulaties is gebruik gemaakt van een klimaatfile van de Duitse stad Kassei, dat een vergelijk
baar klimaat met Nederland kent. Figuur 7.1 en 7.2 tonen het verloop van buitenluchttemperaturen en 
relatieve vochtigheid van Kassei en Nederland. 
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Figuur 7.2: Gemiddelde maandelijkse temperatuur en relatieve vochtigheid in Nederland {56} 

Het verloop van de buitenluchttemperatuur en relatieve vochtigheid over een jaar in Kassei is verge
lijkbaar met Nederland met uitzondering van augustus, dat een grotere daling in relatieve vochtigheid van 
de buitenlucht kent. 
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Figuur 7.3: Regenval op de gevel in de simulatie, gemiddelde waarde over een dag, weergegeven voor een jaar {70} 

Figuur 7.3 toont de regenval op de gevel in de simulaties. Het verschil in totale hoeveelheid regenval 
over een jaar tussen Kassei en Nederland is minimaal, de waarden zijn respectievelijk 767 en 797 mm/jaar. 

Het binnenklimaat is afhankelijk van het buitenklimaat en het gebruikersgedrag. Voor de simulaties is 
gekozen om het binnenklimaat afhankelijk te veronderstellen van de buitentemperatuur. Dit is te zien in 
de figuren 7.4 en 7.5. De binnentemperatuur en relatieve vochtigheid volgen het buitenklimaat binnen 
bepaalde grenzen, daarbuiten worden de binnencondities als constant beschouwd. 70 
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Figuur 7.4: Luchttemperatuur in het binnenklimaat van de simulatie {70} 
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Figuur 7.5: Relatieve vochtigheid in het binnenklimoot van de simulotie {70} 

7.1.3 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden gebruikt bij de berekeningen zijn te zien in tabel 7.1. De randvoorwaarden zijn 
constant gehouden en zijn aannames over de omgeving van de constructie. De berekeningsperiade ver
schilt per berekening en is afhankelijk van de benodigde tijd om een evenwichtswatergehalte in de con
structiematerialen te bereiken. 

Tabel 7.1: Rondvoorwoorden berekeningen in Wufi 4.1 

Aspect Randvoorwaarde Toelichting 
Locatie Kassei 

Plaatsing muur Verticaal 

Oriëntatie Zuiden 

Hoogte < 10 m 

Overgangscoëfficiënten Extern oppervlak • Warmte weerstand 0,0588 
m2K/W, windafhankelijk 

• Geen coatings 

• Stralingsabsorptie overeenkomend 
met buitenmateriaal (rode bak-
steen, pleister (normaal lichte 
kleur) of bruin geverfde spar) 

• Waterabsorptie overeenkomend 
met plaatsing en oriëntatie. 

Intern oppervlak • Warmte weerstand 0,125 m2K/W 

• Geen verdere afwerking 

Initiële omstandigheden Initieel vochtgehalte en tempe-
ratuur in elke laag constant 

beschouwd (80% RV en 20"C) 

Berekeningsperlade Van 1-10-2009 tot 1-10-2012 • Tijdstappen van 1 uur 

Binnenklimaat Volgens NEN-EN15026 

Grid Gemiddeld 

Vochtproductie binnen Gemiddeld 

Figuur 7.6 toont een overzicht van de gemiddelde waarden van de zoninstraling en regenbelasting op 
een gevel met de gebruikte klimaatfile van Kassei in Duitsland. In de figuur is ook de rekenwaarde gegeven 
voor de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de totale regeninval op het buitenoppervlak. Zoninstra
ling en regenbelasting zijn het grootst op het zuiden en is daarom gekozen als zijde voor de berekeningen. 



Mean Temperature ('Cl 10 I 
Max. Temperafure ('Cl 32.B 
Min. Temperafure ('Cl -1 0 0 

Sun Rlldilltion Sum [kWh/m"ll] 

N 

s 

Analyze 

E 

Mean Relative Humidity (%]: 79 
Max. Relative Humidity [%]: 1 00 
Min. Relative Humidity (%]: 1 B 

Normal Rain Sum (mm/a]: 7&7 

Driving Allin Sum [mm/ll) 

N 

s 

Figuur 7.6: Overzicht van de gemiddelde zoninval en regen op de gevel {70} 

In de gekozen beginvoorwaarden wordt een constant niveau van water in de constructie veronder
steld. Dit is vergelijkbaar met bouwvocht en zal na verloop van tijd uit de constructiematerialen diffuse
ren. Uiteindelijk zal er een evenwicht ontstaan tussen de omgeving en de materialen wat betreft waterge
halte, zoals te zien in figuur 7. 7. Dit evenwicht is afhankelijk van de relatieve vochtigheid en temperatuur 
van de omgeving van de constructie, en zal dus variëren met de seizoenen. 

Voor het bekijken van de resultaten is gebruik gemaakt van het laatste jaar, wanneer het even
wiehtswatergehalte bereikt is, zodat alle resultaten uitgaan van een waterdampevenwicht tussen omge
ving en constructie. 

Figuur 7.7: Watergehalte in minerale wol in kalkzandstenen spouwmuur na verloop von tijd {70} 



7.1.4 Kenmerken van de muurconstructies 

Voor de berekeningen is gekozen voor een aantal standaard muurconstructies met verschillende bin
nen- en buitenbladen. Er is gekozen voor twee constructies met een spouw en één zonder. De spouwloze 
muurconstructie is een gangbare opbouw in Nederland en is interessant om de invloed van de spouw toe 
te lichten. Figuren 7.8, 7.9 en 7.10 tonen de verschillende constructies. De opbouw van de constructies 
zijn gebaseerd op standaarddetails uit de Nederland Bouw Documentatie (NBD), een organisatie met 
technische informatie over bouwproducten, elementen en productgroepen voor de bouw in Nederland. 
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Figuur 7.8: Opbouw van constructie met kalkzandsteen binnenblad en baksteen buitenblad {57} 
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gipsplaat 

10 30 140 

Figuur 7.9: Opbouw van constructie met houtskeletbouw en houten buitenblad {57} 
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Figuur 7.10: Opbouw van de constructie met betonnen binnenblad en stucwerk op isolatie {57} 



De constructie met een kalkzandsteen binnenblad en een metselwerk buitenblad, figuur 7.8, is een 
traditionele opbouw die gebruik maakt van regen- en windkering door middel van twee spouwbladen plus 
capillaire onderbreking door middel van een spouw. 

Houtskeletbouw bestaat uit houten regels en stijlen met isolatiemateriaal ertussen, figuur 7.9. Tussen 
isolatiemateriaal en buitenblad is een luchtspouw gelaten met behulp van regels. 

Vochtkering in de houtskeletbouwconstructie gebeurt in twee stappen, een vochtremmende, damp
doorlatende folie bij de luchtspouw voor het voorkomen van waterdoorslag naar isolatie en hout en een 
dampdichte folie tussen isolatie en gipsplaat. De laatste folie is voor een lucht- en waterdampdichting 
tussen constructie en binnenklimaat. 

In dit constructietype is waterkering een belangrijke factor. Het hout van de constructie is namelijk 
gevoelig voor grote variaties in vochtigheid en kan hierdoor gaan werken . Door de werking kunnen scheu
ren en kieren ontstaan die de kwaliteit van de constructie in zijn geheel aantasten. Vooral het indringen 
van water moet voorkomen worden . 

De constructie met een betonnen binnenblad, waartegen isolatie is geplaatst met een laag sierpleis
ter, figuur 7.10, biedt niet de mogelijkheid tot capillaire onderbreking. Water en winddruk op de gevel 
spelen nu een grote rol doordat het door de sierpleister door kan dringen tot de isolatie. Het beton in de 
constructie moet zorgen voor dampkering met behulp van een grote waterdampweerstand. 

7.1.5 Materialen jn de constructies 

Voor de constructiematerialen zijn de volgende gegevens gebruikt, beschikbaar in het programma, 
zoals te zien in tabel 7.2. 

Tabel 7.2: Overzicht eigenschappen materialen in berekeningen {Wufi Pra 4.1] 

-Constructie Materiaal -- ~ x .!. "'e :!!- ... ~ E ·-- ~ ~} E GJ"' Gl"' 

! .c E ~ E ..... ..... -
~} 

~~~ ..... .::!. ! .!.. > -o ... ~ "CID ... E J 1 ll( "' c- g_- J "'i7i 
~ a. 

0 

Metselwerk buiten Kalkzandsteen (lime 1900 0,29 850 1,0 2,221 28 250 
- KZS binnen silica brick) 

Baksteen (solid brick 1900 0,24 850 0,6 1,737 10 190 
masonry) 

Sterk geventileerde 1,3 0,999 1000 0,23 - 0,38 -

spouw, 40 mm 

Betonnen giet- Hechtmortel (kalk- 1900 0,24 850 0,8 1,608 19 210 
bouw met stuc- cement) 
werk op isolatie Wapeningslaag 1900 0,24 850 0,8 

I 1,608 19 210 
(kalkcement) 

Sierpleister 1310 0,36 ! 850 0,87 - 8* 192 

Beton (w/c=O,S) 2300 0,18 850 1,6 2,602 180 150 

Houtskeletbouw Dampremmende laag 130 0,001 2300 2,3 - 50000 -

met houten bui- (PE-folie) 
tenblad Waterwerende 130 0,001 2300 2,3 - 100 -

dampdoorlatende 

laag (~=0,1m) 

Sterk geventileerde 1,3 0,999 1000 0,18 - 0,46 -

spouw, 30 mm. I 

Houten gevelplaten 455 0,73 1500 0,23 0,71 4,3 600 
(spar) 

Gipsplaat 850 0,65 850 0,2 1,424 8,3 400 
.. 

• = (300 biJ RV>O, 7) 

I 



De vochtafhankelijke warmtegeleidingcoefficient van de materialen is gebaseerd op een referentie 

watergehalte van 240 kg/m3
. Anat is de maximale warmtegeleidingcoefficient van het materiaal bij 100% 

vochtgehalte. 
Het programma biedt ook gegevens voor isolatiematerialen. Tabel 7.3 laat zien wat het verschil is tus

sen de beschikbare gegevens van het programma en de gegevens uit de literatuur. 

robel 7.3: Vergelijking gegevens isolotiemoteriolen in Wu/i Pro 4.1 en Jiterotuur 

MWG MWR EPS XPS PUR CG 

Dichtheid p literatuur 10-250 20-200 10-50 20-80 25-150 110-160 

[kg/m3] Wufi 60 60 15 40 40 120 

Porositeit literatuur - - - - - -

[m3/m3
] Wufi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,25 

Soortefijke literatuur 840 840 1470 1470 1470 840 
warmte CctroO{l Wufi 850 850 1500 1500 1500 850 
[J/kgK] 

Warmtegelei- literatuur 0,031- 0,032- 0,029- 0,025- 0,020- 0,038-
dingcoeffici- 0,045 0,045 0,045 0,040 0,037 0,050 

ent A.ctroO{l Wufi 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,045 
[W/mK] 

Anat [W/mK] literatuur - - - - - -

Wufi 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -

Dampdiffusle- literatuur 1-2 1-2 15-200 20-200 50-100 2000-
weerstandsge- 40000 

tal 11 [-] Wufi 1,3 1,3 30 100 50 10000 

Max. vochtop- Literatuur <0,1- 1 <0,1-1 0-5 0-1 0-5 0 
slag [vol.%) 

Wufi [kgLm3
] 0 0 0 0 0 0 

Zoals te zien in tabel 7.3 vallen de waarden van Wufi binnen het bereik van de literatuurwaarden en 
worden gebruikt in de berekeningen. De porositeit is niet beschikbaar vanuit de literatuurbronnen omdat 
dit per type isolatiemateriaal verschilt, er wordt wei een bereik in soortelijke dichtheid gegeven. 

V~~r minerale wol is slechts 1 rij waarden beschikbaar, steenwol en glaswol vallen onder dezelfde 
noemer. 

Tevens houdt Wufi Pro 4.1 geen rekening met wateropslag in isolatiematerialen, hoewel er wei een 
beperkte capaciteit voor wateropslag is volgens de hedendaagse literatuur. Door de beperktheid van de 
capaciteit voor wateropslag wordt verwacht dat dit weinig effect zal hebben op de resultaten . 

7.1.6 Resultaten 

Het isolatiemateriaal in de drie constructies dient als een temperatuurbuffer, het vangt temperatuur
schommelingen op en reduceert de variaties in buitentemperatuur tot een acceptabel gebied van tempe
ratuurvariatie in het binnenklimaat. Dit is te zien in figuur 7.11, waarin het rode gebied aangeeft welke 
temperaturenvariaties voorkomen in de materialen in een jaar. Waar de temperatuur in de buitenste 
gevellagen (links) nog grote variatie kent, is de variatie in temperatuur in het binnenblad gereduceerd tot 
4 a 5 graden. De gemiddelde temperatuur wordt weergegeven door de lijn in het gekleurde gebied. De 
verlaging in temperatuur is bij aile resultaten gelijk omdat de warmtegeleidingcoefficient van de verschil
lende isolatiematerialen van vergelijkbare grootte zijn. 
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Figuur 7.11: Temperatuurverfoop in kafkzandsteen muur met minerafe wof over een jaar (zie ook figuur 7.8) 

Het verloop van de temperatuur in de constructie is realistisch weergegeven door de simulaties. Dit is 
te controleren door het temperatuurverloop op koude en warme dagen te berekenen in stationaire om
standigheden. De isolatiematerialen verminderen het transport van warmte door de muurconstructies en 
vormen het grootste aandeel in de warmteweerstand. 

De buitenste gevellagen zijn het meest gevoelig voor variaties in het buitenklimaat, niet aileen door 
contact met de buitenlucht maar ook door blootstelling aan regen en wind . 

Het bakstenen buitenblad in de eerste constructie, zie figuur 7.8, kent een groot gebied van variatie in 
relatieve vochtigheid en indringing van water. Dit komt door capillaire werking van de poreuze baksteen . 

De pleister- en wapeningslaag van de tweede constructie, zie figuur 7.9, kennen ook een grote varia
tie van relatieve vochtigheid . Er wordt 100% relatieve vochtigheid in deze lagen waargenomen op het 
moment van regen en nog een paar uur naderhand. Het verzamelde water wordt doorgegeven naar de 
isolatielaag maar dringt niet diep door. Na een aantal uur neemt de relatieve vochtigheid af in de isolatie 
en vervolgens in de pleisterlaag. Er treedt droging op naar het buitenblad en buitenklimaat onder invloed 
van de lagere relatieve vochtigheid van het buitenklimaat. 

De houten buitengevel van de derde constructie, zie figuur 7.10, werd ook be'invloed door regen en 
wind, maar heeft aileen een relatieve vochtigheid van 100% aan het buitenoppervlak. In de andere gevel
lagen neemt de relatieve vochtigheid af naar het binnenblad en is er slechts weinig waterdoorslag naar de 
spouw. 

De spouw in de eerste en derde constructie (figuren 7.8 en 7.10) draagt weinig bij aan het opvangen 
van variaties in temperatuur en relatieve vochtigheid . Dit komt door de hoge mate van overdracht van 
warmte en hoge mate van diffusie van waterdamp in de lucht. 

De resultaten van constructies met minerale wol tonen een hoge mate van dampdiffusie en dus een 
grote invloed op de relatieve vochtigheid van de naastgelegen materialen . Dit komt omdat minerale wol 
zeen open structuur heeft en een laag dampdiffusieweerstandsgetal, bijna gelijk aan de lucht. De resulta
ten van de simulaties tonen dat dieper in het isolatiemateriaal de variatie met de omgeving minder wordt, 
de grootste variaties bevinden zich bij de oppervlakken zoals te zien in figuur 7.12. 
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Het voordeel van de hoge dampdiffusie is dat vocht in de constructie na verloop van tijd eruit kan dif
fuseren lOdat droging optreedt. Het evenwichtgehalte van de constructies wordt het snelste bereikt bij de 
toe passing van minerale wol in de simulaties. De kans op schimmelvorming door het insluiten van water is 
dan ook klein. 

Bij dampremmende materialen met een gemiddelde dampdichtheid, lOa Is EPS, XPS en PUR, is de mo
gelijkheid tot dampdiffusie veel kleiner. De resultaten tonen dat deze isolatiematerialen minder variatie in 
relatieve vochtigheid hebben aan de oppervlakken lOals te zien in figuur 7.13. Het evenwichtwatergehalte 
in de constructie met deze isolatiematerialen wordt bereikt tussen de een en twee jaar. 

In de werkelijkheid bestaan deze isolatiematerialen grotendeels uit gesloten cell en met daartussen 
kleine verbonden ruimten . Deze verbindingen bieden een beperkte mogelijkheid tot dampdiffusie wat in 
uitdrukking komt in een gemiddeld dampdiffusieweerstandsgetal. De materialen bieden hiermee een 
mogelijkheid tot droging van de constructie door dampdiffusie maar blijven gesloten lOdat watertransport 
onmogelijk is. De benodigde tijd voor het bereiken van het evenwichtwatergehalte is gemiddeld en geeft 
weinig kans op schimmelvorming in de constructie. 
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Figuur 7.13: Gemiddelde condities in kalklandsteen muur met XPS over een jaar (lie oak figuur 7.8) 

Naarmate de dampdichtheid van het isolatiemateriaal stijgt, vermindert de dampdiffusie door het iso
latiemateriaal en wordt er een grotere barriere voor waterdamp gevormd. Variaties in relatieve vochtig
heid aan de oppervlakken zijn het kleinst bij de toepassing van cellulair glas in de constructies, zoals te 
zien in figuur 7.14. De resultaten tonen dat het evenwichtwatergehalte van een constructie met cellulair 
glas pas na minimaal negen jaar bereikt wordt (constructie met kalkzandsteen binnenblad en baksteen 
buitenblad). 
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Figuur 7.14: Gemiddelde condities in kalklandsteen muur met cellulair glas over een jaar (lie oak figuur 7.8) 

In de werkelijkheid is cellulair glas een zeer gesloten materiaal en zal weinig mogelijkheid bieden tot 
dampdiffusie en droging van de constructie. Het staat te boek als een geheel dampdicht materiaal met 
een zeer hoog dampdiffusieweerstandsgetal. 



Een periode van minimaal negen jaar om het evenwichtwatergehalte in een constructie te bereiken is 
ongewenst. Dit kan schadelijk zijn voor de constructie doordat bouwvocht, water- en waterdamp in de 
constructiematerialen bij oplevering, voor lange termijn in de constructie kan blijven en een basis vormt 
voor schimmelgroei en aantasting van de constructie. Op basis van deze resultaten lijkt cellulair glas geen 
realistisch isolatiemateriaal voor het grootschalig isoleren van spouwmuurconstructies. 

Het gedrag van de binnenspouwbladen wordt besproken per constructie. 
De variatie in relatieve vochtigheid van het kalksteen binnenblad (figuur 7.8) treedt voornamelijk op 

bij de oppervlakken en is afhankelijk van de relatieve vochtigheid in het naastgelegen materiaal of omge
ving. 

Bij de bekeken isolatiematerialen treedt er geen condensatie op tussen isolatie en kalkzandsteen, de 
relatieve vochtigheid stijgt niet boven 60%. Dit komt onder andere door het relatief lage dampdiffusie
weerstandsgetal van kalkzandsteen, dat het mogelijk maakt dat er ook droging van water- en waterdamp 
plaats kan vinden naar het binnenklimaat. Er is dus geen basis voor schimmelgroei bij de constructie met 
een kalkzandsteen binnenblad en baksteen buitenblad. 

De dampdoorlatende folie in de spouw van de houtskeletbouwconstructie (7.9) lOrgt ervoor dat er 
geen water bij het isolatiemateriaal komt maar dat waterdamp deels wordt doorgelaten. De waterdamp
doorlatende folie is om te lOrgen voor een goede afvoer van overtollig waterdamp in de houten construc
tie. 

De resultaten tonen dat de waterdamp in de houtskeletbouwconstructie diffuseert naar het binnen
blad en stopt bij de dampdichte folie. De folie biedt een volledige scheiding van het binnen- en buitenkli
maat door de hoge dampdiffusieweerstand. De relatieve vochtigheid van de gipsplaten varieert aileen 
mee met het binnenklimaat. 

In de resultaten van de constructie met een betonnen binnenblad en sierpleister (figuur 7.10) op iso
latie wordt de waterdamp in de isolatie nauwelijks doorgegeven naar het binnenoppervlak van de con
structie. Dit is omdat de dikte van het beton en de lage porositeit, een hoge dampdichtheid bieden in de 
constructie. Water en waterdamp kunnen er slechts langzaam in en uit het beton. De resultaten tonen dat 
het beton een barriere voor water en waterdamp vormt om eventuele waterdoorslag door het gebrek aan 
een spouw te voorkomen. 

De resultaten van de betonnen constructie met sierpleister direct op het isolatiemateriaal tonen te
vens bijna geen indringing van water in de isolatiematerialen ondanks direct contact ermee. Aileen bij 
minerale wol wordt bij het buitenoppervlak een relatieve vochtigheid bereikt. De relatieve vochtigheid 
daalt echter snel na het einde van de regenperiode en vormt dus geen langdurige basis voor schimmel
groei. 

Geen van de drie constructies heeft in de resultaten condensatie tussen het binnenblad en de isolatie. 
Dit is lOa Is verwacht want de constructies bieden een goede balans tussen droging, transport van water 
en waterdamp op basis van de principes van spouwmuurconstructies. 

V~~r een volledig overzicht van de resultaten wordt verder verwezen naar bijlage III. 



7.2 Deelconclusie 

Informatie voor de aannames van een simulatie kunnen gevonden worden in het gebruikte program
ma of website met informatie over algemene klimaatomstandigheden. 

Op basis van de resultaten van een !-dimensionale simulatie van het warmte- en vochttransport kan 
de bruikbaarheid van de bekeken isolatiematerialen in drie standaard muurconstructie beoordeeld wor
den. Dit is samengevat in tabel 7.4. 

Tabe/7.4: Bruikbaarheid van isolatiematerialen in drie muurconstructies 

Constructie Bruikbéllarheid 

KZS binnen-
metselwerk buiten 
Houtskeletbouw met 
houten buitenblad 
Betonnen gietbouw 
stucwerk op isolatie 

+=geschikt 
- = ongeschikt 
0 =neutraal 

met 

MWG MWR EPS 
+ + + 

+ + + 

+ + + 

De opzet van de beoordeling wordt uitgelegd in paragraaf 6.4. 

XPS 
+ 

+ 

+ 

PUR CG 
+ -

+ -

+ -

Er moet bi) de beoordeling rekening gehouden worden met de tekortkomingen van het programma, 
de aannames gemaakt in het benodigde model van de situatie en de noodzaak voor het toetsen van de 
resultaten aan een werkelijke situatie. 





8. Conclusies en aanbevelingen 

Het veelvuldig toepassen van isolatiematerialen in spouwmuren is op gang gekomen in de tweede 
helft van de 20" eeuw. Eisen aan de eigenschappen en de plaatsing van isolatiematerialen komen pas op 
gang na de oliecrisissen van de jaren '70. Na deze tijd gaan de ontwikkelingen vrij snel op zowel het gebied 
van eigenschappen, het gebied van eisen aan de eigenschappen en de toepassing van isolatiematerialen. 
De verwachting voor de toekomst is dat er in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van isola
tiematerialen met een duurzamere achtergrond als gevolg van de groeiende aandacht voor duurzaam en 
gezond bouwen. De huidige nieuwe isolatiematerialen in de bouw spelen in op een groeiende vraag naar 
betere isolatiewaarden en het verminderen van de isolatiedikte. 

Regelgeving voor isolatiematerialen bestaat op Europees niveau en Nederlands niveau. Op het Euro
pese vlak is er een ontwikkeling bezig om eenheid te creëren tussen de verschillende landen aan de hand 
van de Bouw Producten Richtlijn en zes fundamentele voorschriften. Een land mag hierin zijn eigen accen
ten leggen op basis van nationale regelgeving. De Nederlandse wetgeving zorgt voor regels op het gebied 
van onder andere verwerking op de bouwplaats, toetsing van brandveiligheid van materialen en construc
tie, eisen aan de waterdichtheid en kwaliteit van de constructie en de hoeveelheid afgifte van irriterende 
stoffen. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van deze regels en de verantwoordelijkheid ervoor is 
geplaatst bij de producenten van de bouwmaterialen. 

Isolatiematerialen kunnen ingedeeld worden in groepen aan de hand van de benodigde grondstoffen, 
mineralen, plantaardig, dierlijk of kunststoffen . In Europa is het aandeel van de minerale materialen glas
wol en steenwol 60% van de markt in isolatiematerialen en de kunststofschuimen EPS en XPS zijn goed 
voor 27% van de markt. Glaswol, steenwol, cellulair glas, EPS, XPS en PUR zijn in Nederland de meest 
gangbare isolatiematerialen en worden daarom verder behandeld in dit project. 

Hedendaagse literatuur biedt een grote hoeveelheid gegevens over de fysieke eigenschappen, milieu
technische eigenschappen en gezondheidtechnische eigenschappen. Deze gegevens kunnen bestaan uit 
specifieke waarden, indeling in klassen of een kwalitatieve beoordeling. Voor dit project is gekeken naar 
10 verschillende literatuurbronnen, zes algemene naslagwerken, twee wetenschappelijke artikelen en 
twee websites. Deze bronnen bieden een mogelijkheid voor het bekijken van informatie met verschillende 
achtergronden en doeleinden. 

De vele gegevens bieden een groot bereik en spreken elkaar soms tegen . De verklaring hiervoor kan 
gevonden worden in de verschillende achtergronden en doeleinden van de literatuurbronnen. ledere 
literatuurbron heeft een eigen doelstelling, doelgroep en methode van informatie verzamelen en verwer
ken. Tevens zijn er aan de hand van de verschillende kenmerken een aantal aspecten van de literatuur
bronnen vastgesteld. 

Spouwmuurconstructies zijn gebaseerd op drie principes, regen- en luchtkering door middel van twee 
spouwbladen en capillaire onderbreking. De toepassing van isolatiematerialen heeft invloed op het trans
port van warmte, vocht, geluid en de voortplanting van brand 

Voor het transport van warmte is het nodig dat het isolatiemateriaal stilstaande lucht bevat en vast
houdt om convectie, straling en geleiding te onderbreken. De bestudeerde isolatiematerialen in dit project 
zijn allemaal gebaseerd op dit basisprincipe en bieden een goede thermische weerstand. 

Isolatiematerialen zorgen voor absorptie van geluid in een ruimte of constructie. Voor de geluidsisola
tie van de hogere frequentie bij een spouwmuurconstructie is het gewenst dat een isolatiemateriaal 
luchtdoorlatend is met een lage stijfheid. Aan dit criteria voldoen alleen de minerale wollen in dit project. 

Voor het verbeteren van de brandwerendheid van een constructie zijn de door brand bereikbare ma
terialen aan het oppervlak van een constructie belangrijk. De bruikbaarheid van de bekeken isolatiemate
rialen kan verschillen per situatie en moet per project bekeken worden. De bestudeerde isolatiemateria
len bieden allemaal een goede brandweerstand, mits bij de kunststofschuimen gebruik wordt gemaakt 
van brand- en vlamdovende toevoegingen. 

Het begrijpen van de invloed van isolatiematerialen op de werking van een specifieke constructie kan 
gebruikt worden om de bruikbaarheid van een specifiek isolatiemateriaal te beoordelen. 

Informatie voor de aannames van een simulatie kunnen gevonden worden in het gebruikte program
ma of website met informatie over algemene klimaatomstandigheden. 

Op basis van de resultaten van een !-dimensionale simulatie van het warmte- en vochttransport kan 
de bruikbaarheid van de bekeken isolatiematerialen in drie standaard muurconstructie beoordeeld wor-



den. Er moet bij de beoordeling rekening gehouden worden met de tekortkomingen van het programma, 
de aannames gemaakt in het benodigde model van de situatie en de noodzaak voor het toetsen van de 
resultaten aan een werkelijke situatie. 

Informatie over isolatiematerialen is verkrijgbaar vanuit een grote hoeveelheid verschillende bronnen, 
maar om de bruikbaarheid van isolatiematerialen te beoordelen is het nodig om een specifieke toepassing 
te bekijken. Informatie over de geschiedenis van isolatiematerialen, relevante regelgeving, de methode 
van productie en verwerking en de beschikbare literatuurwaarden geven een beter inzicht in de algemene 
ontwikkeling van isolatiematerialen maar kunnen geen uitsluitsel geven over de bruikbaarheid ervan. 

De invloed van isolatiematerialen op de werking van een specifieke constructie geeft wel een manier 
om de bruikbaarheid van isolatiematerialen te beoordelen. Voor een spouwmuurconstructie is de bruik
baarheid van een specifiek isolatiemateriaal te beoordelen aan de hand van de invloed op de verschillende 
bouwfysische transportmechanismen; warmte, vocht, geluid en brand. 

Het gebruik van simulatie is nuttig voor meer inzicht in de werking van een isolatiemateriaal in een 
constructie en kan zodanig ook gebruikt worden om een oordeel over de bruikbaarheid van isolatiemate
rialen te vormen . 

8.1 Aanbevelingen 

Dit project heeft zich gericht op de grote hoeveelheid informatie beschikbaar over de prestaties van 
isolatiematerialen. In het rangschikken van informatie zijn echter een aantal beperkingen aangehouden 
om de informatie behapbaar te houden. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn dan ook suggesties om 
verder te gaan op de basisinformatie en deze uit te breiden. 

Door de groeiende vraag naar duurzaam wonen komen duurzamere vormen van isolatiemateriaal 
steeds meer in beeld. De producenten van isolatiematerialen zijn continu op zoek naar verbeteringen om 
duurzaamheid te bevorderen. Maar er zijn ook nieuwere materialen in opkomst. Het is dan ook een idee 
om verder te kijken naar nieuwere, duurzamere materialen die momenteel nog niet gangbaar zijn. Van 
deze materialen is het nuttig om te weten welke eigenschappen ze bezitten zowel fysiek, milieutechnisch 
en gezondheidtechnisch, en hoe de materialen een invloed uitoefenen op de toepassingen waarin ze ge
bruikt worden. Door van alle isolatiematerialen dezelfde informatie beschikbaar te hebben, wordt het 
mogelijk een betere vergelijking te maken tussen de voor- en nadelen van een specifiek materiaal. 

Gestelde eisen aan een isolatiemateriaal in een constructie zijn gebaseerd op de locatie van de con
structie en de verschillende functies die het moet bekleden. Een vloer- of dakconstructie stelt andere 
eisen aan het toegepaste isolatiemateriaal omdat het anders toegepast wordt en ook andere invloeden 
kent van buiten af. Bijvoorbeeld in een dakconstructie, vooral bij parkeerdaken, is de hoge drukweerstand 
van cellulair glas een positieve eigenschap terwijl deze eigenschap geen rol speelt in een spouwmuurcon
structie. Een verdere aanbeveling is dan ook de werking van isolatiematerialen te bekijken in andere toe
passingen. 

De literatuurbronnen in dit project zijn geïnventariseerd en geanalyseerd naar algemene kenmerken . 
Het verdient een aanbeveling om verder in te gaan op één of meerdere literatuurbronnen wat betreft de 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens. Als duidelijk is welke definities en aannames ge
bruikt zijn bij een bron kan er misschien een opzet worden gemaakt voor het beoordelen van literatuur
bronnen. Dit zou het mogelijk maken om een duidelijke vergelijking te krijgen met informatie over nieuwe 
materialen en een uitspraak te kunnen doen over de bruikbaarheid. 

Bij het simuleren van constructies is gebruikgemaakt van een 1-dimensionaal model waarmee het 
transport van warmte en vocht in een constructie is gesimuleerd. De overdracht van geluid en de voort
planting van brand zijn niet aan de orde gekomen. Bovendien zijn constructies niet 1-dimensionaal, ze zijn 
samengesteld uit meerdere elementen en zijn aangesloten op andere constructieonderdelen. Het verdient 
een aanbeveling om verder te kijken naar de werking van isolatiematerialen in complexere constructies en 
naar de overdracht van geluid of de ontwikkeling van brand. 
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Bijlage 1: Rekenwaarden warmte-overdrachtscoëfficiënt NEN 1068 

Tabelf 1· Warmte-overdrachtscoëfficiënten volgens NEN 1068 {67} .. 
Consttrletlevlo Omstandigheden Index Cl R 

(W/m:z.K} (IG",ZIWJ 

Verticale wand, binnenziJde Binnen, tocht < 0,2 m/s i 7,7 0,129 
Verticale wand, bultenzijde Buiten, wind 4 m/s e 23 0,043 

Plafond, dak (onderziJde) Stilstaande lucht i 5 0,20 

Boven kouder dan beneden Natuurlijke luchtbeweging 8,3 0,12 

Bovenzijde vloer Voelbare tocht i 10 0,10 

Boven kouder dan beneden 6 0,17 
Boven warmer dan beneden 
Binnenkant raam Stilstaande lucht i 2,3 0,43 

Natuurlijke luchtbeweging 6 0,17 
Voelbare luchtbeweging 11 0,09 

Binnenkant plat dak Koud dak i 12,5 0,08 

Aardoppervlak Windstil e 14,5 0,069 
Boven kouder dan beneden 
Buitenomhuilins pbouw Bij windsnelheid 2 m/s e 23 0,043 

5 m/s 29 0,034 
10 m/s 59 0,017 
25 m/s 125 0,008 

Verticale spouw Luchtlaag 2 cm s 6 0,17 
6cm 5,5 0,18 
Meer dan 10 cm 6 0,17 

Horlzantale spouw Luchtlaag 2 cm s 6,6 0,15 
Boven kouder dan beneden 6cm 6,25 0,16 

Meer dan 10 cm 6,6 0,16 

Horizontale spouw Luchtlaag 2 cm s 5,3 0,19 

Boven warmerdan beneden 6cm 4,5 0,22 
Meer dan 10 cm 4,2 0,24 

Spouw Sterk geventileerd s 00 0 

Verticale spouw Zwak geventileerd s 6 0,17 
Luchtlaag > 15 cm 

Horizontale spouw 
Boven kouder dan beneden Zwak geventileerd s 6,7 0,15 
Boven warmer dan beneden Luchtlaag> 15 cm 5 0,2 





Bijlage 11: Specifieke literatuurwaarden 

Tobel/1.1: Overzicht van de literatuurwoorden van de dichtheid 

Dichtheid [k8/m3
) MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 

Minimum lS lS [1) 

Maximum 110 160 3S 3S 30 120 

Minimum 3S 3S 20 30 30 12S [2) 

Maximum 2SO lSO 40 40 60 13S 

Minimum 20 20 lS 2S 2S 110 [3) 

Maximum 40 4S 100 160 

Minimum 3S 3S 10 30 30 (4) 

Maximum 200 200 40 40 lSO lSO 

Minimum [S] 

Maximum 20 30 23 23 3S llS 

Minimum [6) 

Maximum 48 2S lS 33 110 

Minimum 13 30 18 20 30 [7) 

Maximum 100 180 so 80 80 

Minimum 10 40 16 26 40 (8] 

Maximum 112 200 3S 4S ss 

Tobel/1.2: Overzicht literatuurwoorden van de temperatuurbereik 

Temperatuurbereik [•c] MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. ! 

Minimum -SO -260 (3] 

Maximum 7S 100 430 

Minimum -100 -100 -80 -60 -SO [7) 

Maximum soo 7SO 80 7S 120 

Minimum -4 -240 [8) 

Maximum 3SO 800 100 100 9S 

Tobel/1.3: Overzicht literatuurwoorden van de brandklossen 

Brandklasse MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 

Minimum E D [1) 

Maximum Al Al A2 B B Al 

Minimum Al Al Bl Bl Bl (7) 

Maximum A2 A2 B2 B2 B2 

Minimum A2 A2 E F [9) 

Maximum Al Al B B 



Tobe/11.4: Overzicht van de literatuurwoorden van thermische geleidingscoëfficiënt 

Warmtegeleidingcoêfficlënt MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 
[W/mK] 

Minimum 0,022 0,04 [1] 

Maximum 0,04 0,04 0,036 0,036 0,029 0,05 

Minimum 0,027 [2] 

Maximum 0,04 0,04 0,04 0,04 0,037 0,045 

Minimum 0,033 0,035 0,036 0,029 0,023 0,04 [3] 

Maximum 0,037 0,037 0,04 0,038 0,028 0,05 

Minimum 0,025 [4] 

Maximum 0,04 0,04 0,035 0,03 0,035 0,04 

Minimum [5] 

Maximum 0,04 0,04 0,04 0,04 0,035 0,045 

Minimum [6] 

Maximum 0,034 0,035 0,040 0,025 0,040 

Minimum 0,03 0,033 0,029 0,025 0,02 [7] 

Maximum 0,045 0,045 0,041 0,035 0,027 

Minimum 0,03 0,037 0,037 0,03 [8] 

Maximum 0,04 0,04 0,038 0,032 0,023 

Minimum 0,031 0,032 0,03 0,02 0,04 [9] 

Maximum 0,045 0,045 0,045 0,027 0,05 

Minimum 0,031 0,034 0,03 0,029 0,022 0,038 [10] 

Maximum 0,044 0,042 0,038 0,039 0,028 0,05 

Tobe/11.5: Overzicht literatuurwoorden van soortelijke warmte 

!Soortelijke warmte [J/kgK] MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 

Minimum [1] 

~aximum 840 840 1470 1470 1470 840 

Minimum [2] 

""aximum 840 840 1470 1470 840 

Minimum [4] 

,._"aximum 840 840 1470 1470 1470 840 

Tobe/11.6: Overzicht literatuurwoorden van waterabsorptie 

~aterabsorptle [vol.%] MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 

Minimum 0 0 I [2] 
I 

Maximum < 0,1 < 0,1 < 0,2 0 < 0,4 0 
i 

Minimum <0,1 <0,1 5 <1 5 [7] 

Maximum 1 1,5 I 

Minimum [9] 

Maximum 5 0 



Tabel/1.7: Overzicht literatuurwaarden lineaire uitzettingcoefficiënt 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 
MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 

[m/mK]x 10~ 

Minimum 25 [1] 

Maximum 2 2 70 70 60 8,3 

Minimum 8 40 [2] 

Maximum 9 90 90 

Minimum [3] 

Maximum 70 50 9 

Tabel/1.8: Overzicht literatuurwaarden geluidsabsorptie 

Geluidabsorptie bij 125 Hz MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref 

Minimum 0,1 0,05 [7] 

Maximum 0,79 0,19 

GeluldabsofJ)tle bij 1000 Hz 

Minimum 0,71 0,92 [7] 

Maximum 0,97 0,99 

Tabel/I 9: Overzicht literatuurwaarden druksterkte 

Druksterkte [N/mm2] MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 

Minimum 0,005 0,15 0,3 (7] 

Maximum 0,52 0,35 

Maximale druksterkte [N/mm2] 

Mînimum 0,005 0,00012 0,09 [7] 

Maximum 0,015 0,0075 0,22 

Tabel/I 10: Overzicht literatuurwaarden van de dampdiffussieweerstandgetal 

Dampdiffusieweerstandsgetal [-) MWG MWR EPS XPS PUR CG Ref. 
I 

Minimum 20 2000 [1] 

Maximum 1,5 1,5 80 150 80 40000 

Minimum 1 1 20 2000 [2] 

Maximum 2 2 25 100 60 40000 

Minimum 90 50 40000 [3] 

Maximum 1 1 180 100 

Minimum 1 1 15 60 [4] 

Maximum 2 2 200 250 80 00 

Minimum <1 <1 25 80 50 [7] 

Maximum 1 1 200 200 >100 

Minimum 20 60 00 [9] 

Maximum 1,2 1,2 120 80 



Tabell/.11 : begaanbaarheidsklasse volgens literatuur [1} 

Begaanbaarheldklasse [-] 
Minimum I B B I I I I c 
Maximum I D D I B I c I c I D 

Met: 

[1) BDA dakboekje, 2008 3 

[2) PolyTechnisch Zakboek, 50e druk, 2003 17 

[3) Vademecum Plaatmaterialen, S. Kickken, 2006 13 

[4] Tabellenboek bouwkunde, 1e druk, 2001 5 

[5) Ecology of building materia Is, B. Bergen, 2000 1 

[6) NIBE's basiswerk milieuclassificaties bouwproducten, uitgave 2007-2008 14 

[7) Artikel 'State of the art inthermal insulation materia Is and aims for future developments', auteur 
A.M . Papadopoulos, 2005 

41 

[8) Artikel 'Performance characteristics and practical applications of camman building therm al 
insulation materials' , M .S. AI-Homoud, 2005 30 

[9) Website Nederlandse Isolatie Industrie, Nederland, 2009 59 

[10) Website TIMSA, Groot-Brittannië, 2009 71 



Bijlage 111: Resultaten casus Wuft Pro 4.1 
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Figuur 111.1: Gemiddelde condities in kalkzandsteen muur met minerale wol over één jaar 
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