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De beste vergelijking
van isolatiematerialen

INLEIDING
Energie wordt schaars en het milieu wordt te zwaar
belast. De beste en bewezen methode om hier iets
tegen te doen is isoleren. Want een goede isolatie
bespaart kostbare energie en vermindert de CO2uitstoot. Bij woningen en utiliteitsgebouwen is het isoleren van daken, vloeren en gevels een van de meest
effectieve vormen om het energieverbruik te beperken.
Mits dit met een goed isolatiemateriaal gebeurt.
Maar wat is een goed isolatiemateriaal? Elk
materiaal heeft haar eigen speciﬁeke producteigenschappen. Sommige fabrikanten beperken zich tot
het benadrukken van slechts één aspect, zoals
bijvoorbeeld de brandveiligheid of dikte. Dat is
natuurlijk geen juiste vergelijking. De keuze voor een
goed isolatiemateriaal kan namelijk nooit door één
aspect worden bepaald.

‘Isoleren is de meest effectieve manier om het
klimaatprobleem aan te pakken.’

De ‘Stichting Verstandig Isoleren’ beoogt een
complete vergelijking te geven van de meest gebruikte
isolatiematerialen op alle relevante gebieden. Op
deze wijze hopen wij dat u uw keuze beter kunt
bepalen. Want met een goede keuze vermindert u het
energieverbruik en creëert u een gezonde, comfortable
en milieuvriendelijke leefomgeving.

Gezondheid
Werkgevers zijn
aansprakelijk voor
de gezondheid van de
werknemer en daarmee
voor de toepassing van
een veilig isolatiemateriaal.

Aansprakelijkheid werkgever
In de Arbowet is juridisch vastgelegd dat de werkgever
verantwoordelijk is voor de gezondheid van zijn werknemers.
(Ref. 1) Kiezen voor het juiste isolatiemateriaal is daarom voor
werkgevers belangrijk, omdat een verkeerde keuze een risico
voor de gezondheid kan vormen bij de verwerking, het gebruik
en het slopen van gebouwen. Dit risico kan ontstaan door het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen (vezels, straling, emissies) of
door het gewicht van het isolatiemateriaal.
Verwerkbaarheid
Elk isolatiemateriaal heeft zijn voor- en nadelen bij de
verwerking. Zo zijn kunststofplaten (EPS, PUR) licht en stabiel
van vorm en is minerale wol (glas- en steenwol) gemakkelijk
plooibaar. Maar hoe zit het met het gezondheidsaspect bij de
verwerking? Iedereen die ooit met minerale wol gewerkt heeft
kent het wel. Als je geen voorzorgmaatregelen treft krijg je
jeuk of een onaangename geïrriteerde huid. Van de drie meest
gebruikte isolatiematerialen is minerale wol het enige materiaal
waarbij beschermende maatregelen noodzakelijk zijn.

Minerale wol is plooibaar.
Bij de verwerking wel
beschermingsmiddelen
gebruiken!

Vrijkomende vezels
bij minerale wol
in de vrije lucht.
Gebruik geschikte
werkkleding

Ventileer de
werkplek

Indien nodig
gebruik een mes

Water sprenkelen
vermindert stof

Verwijder stof
van de werkplek

Houd de werkplek
schoon

Na het werk
grondig wassen

Vraag om
gebruikersinformatie

De ‘gouden’ regels bij de verwerking van glas-/steenwol. (Ref. 2)

EPS

PUR

Glaswol/ Steenwol

Handbescherming

Geen
bescherming
nodig

Geen
bescherming
nodig

Dragen van werkhandschoenen aanbevolen

Hygiëne tijdens/
na het werk

Geen
bescherming
nodig

Geen
bescherming
nodig

Douche (lage waterdruk, lauw water)

Adembescherming

Geen
bescherming
nodig

Ingesloten ruimte,
stofinademing
voorkomen

Bij verwerking in
gesloten ruimtes en
slechte ventilatie is een
mondkapje (P2) nodig.
Contacteczeem: Een risico
bij de verwerking van
minerale wol, vandaar de
‘gouden’ regels.

Bron: NII-specificatiebladen verwezen naar Material Safety Data Sheets, conform
model 91/155/EEC resp. 93/112/EECG, item 8

Baby op EPS: Zou een
vezelhoudende isolatie
hetzelfde aangename
eﬀect hebben?

Het probleem is dat in de praktijk bijna niemand zich aan deze
voorschriften houdt. Het gevolg: Een groot aantal verwerkers
ondervindt problemen zoals jeuk en irritaties bij het werken met
minerale wol.
Frequentie

Maandelijks

Wekelijks

Dagelijks

Totaal

Huid

27 %

14 %

7%

80 %

Keel

21 %

9%

5%

64 %

Neus

20 %

10 %

9%

60 %

Oog

17 %

6%

3%

44 %

Hoest

24 %

11 %

9%

72 %

Benauwd

7%

3%

3%

25 %

EPS en PUR kunnen
zonder beschermingsmiddelen verwerkt worden,
minerale wol niet.

Percentage van verwerkers die klachten ondervinden bij het verwerken van minerale
wol. Bron: Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Leiden en Tauw Milieu BV

Gezondheid
Problemen bij de verwerking van minerale wol, kunnen zelfs tot
ontstekingen of contacteczeem leiden. (Ref. 3)

Isolatie: Is toepassing van minerale wol slecht voor de gezondheid?
Er is een verschil in interpretatie van de risico-inschatting tussen Amerika
en Europa met betrekking tot de verwerking van de wol. In Amerika wordt

Volgens dezelfde bron kunnen ook bij de toepassing van
PUR huidproblemen optreden. Er wordt zelfs verwezen naar
astmaverschijnselen. Voor EPS, in de volksmond ook wel
‘piepschuim’ genoemd, zijn dergelijke effecten niet gevonden.

minerale wol beschouwd als een stof die, vergelijkbaar met de ﬁjne deeltjes
van asbest, inadembaar is en longaandoeningen kan veroorzaken. In Europa
en Nederland bestaat er geen verbod op de toepassing van minerale wol,
omdat men van mening is dat de deeltjes te groot zijn om in de longen
een probleem te veroorzaken . Na onderzoek heeft de Gezondheidsraad

Vezels
Over de invloed van vrijkomende vezels bij isolatiemateriaal
bestaat nogal wat onduidelijkheid. De gezondheidsraad heeft
in 1992 het voorlopige standpunt gepubliceerd dat minerale
kunstvezels (m.u.v. keramische vezels) niet als kankerverwekkend
worden bestempeld. Toch is er nog altijd veel discussie over de
risico’s m.b.t. de toepassing van minerale wol. Zie daarvoor de
tekst van SenterNovem hiernaast.

minerale wol als niet-kankerverwekkend beoordeeld. Volg bij de verwerking
van minerale wol de aanbevelingen van de fabrikant ten aanzien van de
persoonlijke veiligheid op.
Bron: SenterNovem

Referentie lijst
Ref. 1

Bron: Arbowet, artikel 3

Ref. 2

Voorbeeld van opdruk op verpakking van steenwolproducten

Ref. 3

Ook in Europa blijft onzekerheid bestaan. In Duitsland
bijvoorbeeld gelden duidelijke regels ten aanzien van de risico’s
bij het verwerken van minerale wol. (Ref. 4) Minerale wol
geproduceerd vóór 1996 wordt als kankerverwekkend
aangemerkt. Daarom dient men bij de verwijdering en sloop van
dit materiaal passende maatregelen te nemen. De minerale wol die
niet verdacht is, wordt in Duitsland ook als zodanig gekenmerkt.
Voor EPS en PUR zijn geen bijzondere maatregelen van kracht.

Bronnen: Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschappen 2008 1- Health Effect on constuction
materials and Construction products,
Arborisico’s in de branche Glas- en
bouwmaterialen-industrie BIK 26

Ref. 4

Bron: Duitse Ministerie van
Arbeid en Sociale Zaken;
TRGS 521 -Technische
Regeln für Gefahrstoffen

Dezelfde onduidelijkheid bestaat nog over de invloed
van brand op de vezelstructuur van minerale wol en de
mogelijke impact daarvan op de gezondheid (inademen
van stofdeeltjes). Wat betekent dat voor de eigenschappen
van de verkoolde vezels? Welke effecten hebben die bij
inademing? Een lopend onderzoek moet hierover nog
opheldering verschaffen.
Veel van de gezondheidsproblemen komen voort uit de
vezelstructuur. Kunststof isolatiematerialen bevatten
geen vezels en kunnen zonder gezondheidsrisico’s
verwerkt worden.

Gezondheid
EPS en PUR bevatten
geen vezels, glas- en
steenwol wel.

Gewicht
Het gewicht van isolatiematerialen heeft invloed op de fysieke
belasting van de verwerker. Voornamelijk bij het voorover buigen
om een isolatieplaat op een dak neer te leggen is de belasting
voor de rug aanzienlijk. En bij een dak gaat dat al snel over
duizenden platen. Het gewicht van het isolatiemateriaal speelt
daarom een belangrijke rol in het ontstaan van rugklachten.
Soort vlak dak isolatie

Gewicht per m2 bij gelijke isolatiewaarde*

Steenwol

Ca. 15,6 kg/m2

PUR

Ca. 2,8 kg/m2

EPS

Ca. 2,3 kg/m2

* RD = 3 m2 K/W
Bron: Productinformatie leveranciers

Kunststoﬁsolatie is beduidend lichter dan minerale wol
en daarmee Arbo-vriendelijker.

Rugklachten worden het best
voorkomen met een lichte
isolatie.

Ook airco’s verspreiden
minerale vezels in
kantoorruimtes.

Samenstelling
Minerale wol wordt gesponnen uit gesmolten gesteente
(steenwol) of glasscherven (glaswol) en gebonden met
een kunsthars. Dit is meestal een oplossing van resol
fenolformaldehyde hars, gemodificeerd met ammonium sulfaat,
ammoniak en ammonium-silane. PUR is chemisch wat complexer
en wordt gevormd door de reactie van di-isocianaat met
polyol. EPS wordt vervaardigd uit korrels van expandeerbaar
polystyreen. Het bestaat voornamelijk uit koolstof en waterstof.
Minerale wol kan een
voedingsbodem voor
schimmels zijn..

Op basis van de materiaalcomponenten scoort met name
EPS goed qua gezondheid.
Radioactieve straling
Radioactieve straling in woningen is in Nederland volgens een
schatting van de gezondheidsraad verantwoordelijk voor ca.
800 sterfgevallen per jaar. De straling is afkomstig uit de bodem
en uit bouwmaterialen. (Ref. 5)

Kunststoﬁsolatie, zoals
EPS wordt veelvuldig
toegepast in de
voedingsindustrie.
Niet zonder reden...

EPS en PUR hebben geen afgifte van radioactieve
straling. Dit in tegenstelling tot materialen zoals
steenwol waar geringe maar wel duidelijk meetbare
hoeveelheden straling uit vrijkomen. (Ref. 6)
Vezels en binnenklimaat
Er is een duidelijke relatie tussen het ‘Sick Building Syndroom’
en minerale wol, voornamelijk in kantoorgebouwen. Met name de
toepassing van minerale wol tegels in verlaagde plafonds en de
luchtverspreiding door airco’s zijn hier debet aan. (Ref. 7)

EPS en PUR hebben
geen afgifte van
radioactieve straling.

Gezondheid
Formaldehyde en binnenklimaat
Formaldehyde is een gevaarlijke stof met risico’s voor de
gezondheid. Het kan irriterend zijn voor de huid, ogen, neus
en keel, hoofdpijn of beroepsastma veroorzaken en zelfs tot
spontane abortussen en aangeboren afwijkingen leiden. (Ref. 8)
Formaldehyde-emissie vindt wel bij minerale wol plaats
maar niet bij EPS en PUR.

De keuze van de toegepaste bouwmaterialen hebben
een effect op het binnenklimaat in een gebouw.
Kunststoﬁsolatie, en met name EPS, is veilig
toepasbaar. Minerale wol kan de kwaliteit van het
binnenklimaat verslechteren.

Referentie lijst
Ref. 5

Schimmels
Schimmels in de woning kunnen gezondheidsklachten en
stank veroorzaken. Voor een goed binnenklimaat dient het
risico op schimmels en bacteriën in gebouwen te worden
vermeden.

Ref. 6

Vele rapporten beschrijven de risico’s van schimmelvorming
in minerale wol. (Ref. 9)
EPS en PUR zijn minder gevoelig voor schimmels. EPS
wordt zelfs veelvuldig gebruikt als verpakkingsmateriaal voor
levensmiddelen en medicijnen.

Bron. Arbeitsgemeinschaft Umweltverträgliches Bauprodukt E.V.;
ABU-DRW-10305-D

Ref. 7

Bron: Department of Design and Environment Analysis, Cornell
Universiteit, Ithaca

Ref. 8
Ref. 9

Kunststoﬁsolatiematerialen met gesloten cellen
zijn vochtongevoelig en dragen niet bij aan
schimmelvorming. Poreuze materialen zoals minerale
wol zijn gevoeliger voor schimmelontwikkeling.

Bron: VROM, Dossier Radon

Bron: Arboportaal; Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid
o.a. Effect of relative humidity on fungal colonization of ﬁberglass in
insulation IM Ezeonu at. All. Appl Environ Microbiol. 1994,
K Noreng en Moisture in compact roofs- Result
of a two stage ﬁeld survey NBRI.

Beoordeling van producten in hun toepassing
In Nederland moet worden gebouwd volgens het Bouwbesluit.
Hierin worden met betrekking tot de brandveiligheid geen eisen
gesteld aan het isolatiemateriaal, maar worden prestatie-eisen
gesteld aan bouwdelen, zoals dak, gevel of vloer. Producten
moeten dus beoordeeld worden in hun toepassing als onderdeel
van de constructie.
Isolatiemateriaal

De rol van isolatiemateriaal bij brand wordt sterk
overschat. Het type isolatiemateriaal is namelijk niet
bepalend voor de brandveiligheid van een gebouw.

Euroklassen diverse constructies (volgens EN
13501-1)

Vlak dak

Spouw

Vloer

Steenwol

B-s1, d0

B-s1, d0

B-s1, d0

EPS

B-s1, d0

B-s1, d0

B-s1, d0

PUR

B-s1, d0

B-s1, d0

B-s1, d0

B: Brand-Euroklasse B
s1: Geringe rookproductie

Niets is onbrandbaar
Het is niet de vraag of iets brandt, maar bij welke temperatuur?
Alles brandt namelijk, als de temperatuur maar hoog genoeg is.
Minerale wol heeft een hogere ontbrandingstemperatuur dan
EPS of PUR, maar ook glaswol ontbrandt rond de 700 °C, en
steenwol bij 1100 °C. Bij een volledig ontwikkelde brand kunnen
temperaturen oplopen tot 1200 °C.

d0: Geen brandende druppels/delen

De prestatie van de verschillende isolatiematerialen
is bij de beoordeling van bouwdelen gelijk. Het type
isolatiemateriaal is dus m.b.t. tot de brandveiligheid
niet belangrijk.

Brandveiligheid
De prestatie van de verschillende isolatiematerialen
is bij de beoordeling van
bouwdelen gelijk. Het type
isolatiemateriaal is dus
m.b.t. tot de brandveiligheid
irrelevant.

Brandrisico en brandschade
Het brandrisico en de omvang van de brandschade wordt niet
door het isolatiemateriaal bepaald maar hoofdzakelijk door andere
factoren, zoals de aanwezige vuurlast of de staalconstructie die
bijvoorbeeld al na 20 minuten bezwijkt. In een gebouw maakt het
isolatiemateriaal slechts een zeer klein gedeelte uit van de totale
aanwezige materialen. Het is de inhoud van het gebouw die de
hoogste bijdrage levert aan de vuurlast.
Onderzoek wijst uit dat de bijdrage aan de vuurlast
van de diverse isolatiematerialen vrijwel gelijk is. (Ref. 1)
Onderzoek naar de brandschade bij praktijkbranden illustreert
dat isoleren met zogenaamde onbrandbare isolatiematerialen
niet relevant is voor brand en brandschades.

Concertgebouw Berlijn
20-05-2008: Brandschade
enkele miljoenen,
smeulbrand minerale wol.

Gamma Doetichem
12-02-2008: Brandschade
3 miljoen Euro,
isolatiemateriaal
minerale wol.

Isolatiemateriaal

aantal
wand

aantal
dak

totaal
wand
of dak

%
totaal *

%
total
loss

schade
miljoen

Ongeïsoleerd/
onbekend

12

6

12

32,4

66,7

3,0

Minerale wol

16

14

19

51,4

73,7

102,6

PUR

6

7

12

32,4

75,0

35,0

EPS

2

14

15

40,5

60,0

32,5

* Van alle onderzochte projecten (per project kunnen meerdere materialen toegepast zijn)
Door KPMG gevalideerd overzicht praktijkbranden in Nederland (onderzoek
door TNO en BDA)

Het brandrisico en het schadeniveau worden niet
beïnvloed door het toegepaste isolatiemateriaal.

Smeulgedrag
Een smeulbrand kan ontstaan ten gevolge van lokale sterke
verhitting, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van laspitten of
slijpwerk. Vaak vele uren na uitvoering van werkzaamheden
leidt de langzame uitbreiding tot ontbranding van andere
materialen. Smeulgedrag kan er tevens toe leiden dat een
brand die gedoofd lijkt uren later opnieuw oplaait.
Smeulgedrag is een eigenschap die niet bij kunststofisolatiematerialen, maar wel bij minerale wol optreedt.
(Ref. 2)

Brandresten glaswol
na gevelbrand.
Alles brandt,
ook glaswol!

Toxiciteit
Een minder bekend fenomeen bij verbranding van isolatiematerialen, is de toxiciteit, oftewel het vrijkomen van giftige
gassen. Volgens het gerenommeerde brandinstituut SP in
Zweden is isocyanaat een zeer gevaarlijk gas dat bij brand door
bouwmaterialen wordt geproduceerd.

Zelfontbrandende
steenwol in vrachtwagen.
Alles brandt,
ook steenwol!

Het brandrisico en het
schadeniveau worden niet
beïnvloed door het toegepaste isolatiemateriaal.

Brandveiligheid
Emissie van isocyanaten (in de Cone caloriemeter-test)
85.000

Ref. 1

82.119

40.000

Ref. 2
38.411

35.000

25.000
20.000
15.000
10.000

6.976

5.000

2.715,9
Steenwol

PUR

PIR

93

25,2

76,7

EPS Bitumen Hout

PVC

0
Glaswol

Bron: Aspo
Bron: Schwell und Glimmverhalten von Dämmstoffe, J. Novak,
Universiteit Wenen, augustus 2001

30.000

0

Referentie lijst

Bron: SP, Zweeds nationaal test- en onderzoekinstituut

Bij minerale wol komt het meeste isocyanaat vrij.
Bij PUR is dit beduidend minder. EPS produceert bij
verbranding helemaal geen isocyanaat.

Bron: BDA – rapport 0139-B-04

Minerale wol neemt beduidend meer vocht op dan PUR
en EPS. Dit heeft grote invloed op de isolatiewaarde.
Isolatiematerialen moeten hun functie blijvend goed
vervullen. De kwaliteit van het materiaal kan door
ondeskundigheid, een foutieve verwerking of door
invloeden van buitenaf (mechanische belasting, vocht
etc.) sterk afnemen. Een juiste keuze van het isolatiemateriaal speelt daarom een zeer belangrijke rol.
Vocht
Vocht door regen, maar ook bouwvocht, is slecht voor het gebouw
en de bewoners. Als het isolatiemateriaal vochtig wordt kan de isolatiewaarde snel teruglopen. Een materiaal met een open structuur,
zoals glas- en steenwol, is hier gevoeliger voor dan een gesloten
kunststofschuim, zoals EPS of PUR. Ook zal de verwerking van
een nat en slap materiaal de prestaties negatief beïnvloeden.

* De warmteweerstand in m2 K/W. Hoe hoger deze waarde is hoe beter het
isolerend vermogen. Bron: BDA – rapport 0139-B-04

Duurzaamheid
Minerale wol neemt beduidend
meer vocht op dan PUR en
EPS. Het gevolg: een sterke
afname van de isolatiewaarde bij minerale wol.

Bij vochtopname is het isolerend vermogen bij minerale
wol na 2 dagen gehalveerd. Bij PUR is deze met ruim
22% afgenomen. Bij EPS heeft het vocht zelfs na 2
weken nauwelijks invloed op de isolatiewaarde.
In een Duits vaktijdschrift voor dakdekkers (Ref. 1) geeft de
fabrikant Rockwool aan wat de beperking van minerale wol is.
Bij een onderzocht project is door lekkage de minerale wol zo
vochtig geworden dat er van een goed isolerend vermogen geen
sprake meer is, aldus de fabrikant.
Bij kans op vochtintreding is het vanuit isolatietechnisch oogpunt verstandig om te kiezen voor kunststofisolatie zoals EPS of PUR en het gebruik van open
vezelmaterialen zoals glas- en steenwol te vermijden.

Steenwol, een geliefd
materiaal in de
tuinbouwsector vanwege
de goede vochtopname.

Rockwool: “Door lekkages
is de isolatie nat geworden.
Een goede isolerende
prestatie is niet meer
gegarandeerd”.

Uitzakken van isolatiemateriaal
Een ander nadeel van zachte of losse isolatiematerialen is de
kans op uitzakken. Hierdoor zijn veel in oorsprong geïsoleerde
gebouwen in Nederland nog maar gedeeltelijk of helemaal niet
meer geïsoleerd. Het gevolg: een grote toename van het energieverbruik en een lager wooncomfort. Dit geldt niet alleen voor de
na-geïsoleerde spouwconstructies met minerale wol, maar ook
voor houtskeletbouw-panelen met minerale wol van een lage
densiteit.

Het risico van uitzakken wordt voorkomen door de
toepassing van een hard materiaal zoals PUR of EPS
platen.
Beloopbaarheid
Tijdens de bouw, onderhoud en beheer van gebouwen is het
onvermijdbaar dat platte daken worden belopen. Dit belopen is
een belangrijke oorzaak van schades en lekkages. Het is daarom
belangrijk om goed naar de drukvastheid en beloopbaarheid van
isolatiematerialen te kijken.
Een inventarisatie van klachten over isolatiemateriaal op vlakke
daken maakt duidelijk dat bij dakisolatie van steenwol de omvang en het aantal klachten structureel groter is dan bij EPS
of PUR. (Ref. 2) Onderzoek van BDA en TU Eindhoven naar de
beloopbaarheid toont aan dat met name de beloopbaarheid van
minerale wol te wensen over laat. (Ref. 3)

Dak met minerale wol
isolatie: door de lage
druksterkte kunnen lekkages
ontstaan ter plaatse
van de bevestigingsmiddelen.

Hoe goed isoleert deze natte,
beschimmelde en uitgezakte
spouwisolatie nog?

Het risico van uitzakken
wordt voorkomen door
de toepassing van een
hard materiaal zoals
PUR of EPS platen.

Duurzaamheid
Isolatiemateriaal

Drukvastheid Initieel
(kPa)

Drukvastheid na test
Na 5 x
belopen
(75 kg)

Na 10 x
belopen
(75 kg)
10
(-82%)

Na 30 x
belopen
(75 kg)

Classiﬁcatie
BDA

Steenwol
Duo 1
(100mm)

57

20
(-65%)

Steenwol
Duo 2
(100mm)

74

64
(-13,5%)

Steenwol
Triple

51

48
(-6%)

EPS
100-SE
gecacheerd

111

107
(-3%)

2
(goed
beloopbaar)

EPS
100- SE
naakt

110

105
(-5%)

2
(goed
beloopbaar)

EPS
200-SE
gecacheerd

179

181
(+1%)

3
(intensief
beloopbaar)

PUR
gecacheerd

194

193
(-0,5%)

3
(intensief
beloopbaar)

0
(niet
beloopbaar)
1
(beperkt
beloopbaar)

47
(-8%)

41
(-20%)

2
(goed
beloopbaar)

Resultaten BDA onderzoek 2004

Materialen met een lage druksterkte zoals een groot
aantal steenwol producten scoren slecht m.b.t. beloopbaarheid en zijn daarom zonder aanvullende maatregelen
ongeschikt voor toepassing op het vlakke dak.

Referentie lijst
Ref. 1

Bron: Das Dachdecker Handwerk 18.2008

Ref. 2

Bron: Onderzoek BDA

Ref. 3

Bron: BDA Marathon Man, 2004

Isolatie

Meer
voordelen /
minder
implementatieproblemen

Rendament
warmtebronnen
verbeteren

Windenergie
Biobrandstof

Warmte Kracht Koppeling

(Kolen)
vergassings
energie centrale

(Waterstof)
brandstofcellen

Waarom isoleren?
De belangrijkste redenen om goed te isoleren zijn energiebesparing en comfort. We worden dagelijks geconfronteerd
met toenemende energiekosten, klimaatveranderingen en het
schaars worden van fossiele brandstoffen. Omdat er voor
het koelen en verwarmen van gebouwen 42% van de totaal
gebruikte energie wordt ingezet is hier het meeste winst te halen.
Isoleren is de meest effectieve manier om bij gebouwen energie
te besparen. De beste energie is immers bespaarde energie.
Isoleren is de meest effectieve manier om het klimaatprobleem aan te pakken.

Biomassa met kolen
in een energie
centrale gebruiken

Kernenergie

Kolen energie
centrale (PCC) met
opvang en opslaan
van CO2 (CCS)
Opvang opslag
en hergebruik
van CO2

Kosten-effectiviteit
Kosten afvalverwerking

Bron: Revistiting EU Policy Options For Tackling Climate Change. Center for
European Policy Studies

Milieubeoordeling
Goed isoleren heeft een zeer positieve invloed op het milieu mits
dit met de juiste isolatiematerialen gebeurt. Het beoordelen van
alle milieuaspecten van deze materialen is een ingewikkelde
zaak. Een alom geaccepteerde methode is de “Green Guide to
Specification” van de British Research Establishment (BRE). Zij
beoordelen isolatiematerialen op basis van de gehele levenscyclus (LCA methodiek).

Milieu
EPS en glaswol behalen de
beste milieuscore. Steenwol
presteert wisselend en het
minst goed.

Isolatiemateriaal

Milieuscore

EPS - densiteiten 15, 20, 25, 30 kg/m3

A+

PUR - densiteit 32 kg/m3

A

Glaswol - densiteiten 10, 24, 32 kg/m3

A+

Steenwol - densiteit 33 kg/m3

A+

Steenwol - densiteit 100 kg/m3

A

Steenwol - densiteit 140 kg/m3

B

Steenwol - densiteit 160 kg/m3

C

Green Guide 2008 ratings

Een goede isolatie
is de basis
voor een aangenaam
wooncomfort.

Sommige materialen
zijn extra kwetsbaar.
Een eﬀectieve toepassing
wordt lastig. Hergebruik
is al helemaal praktisch
onmogelijk.

Recyclage
Een goede methode om het hergebruik van isolatie te bekijken is
de “Ladder van Lansink”. (Ref.1) Hoe beter de prestaties zijn op
de hoogste trede, hoe beter dit is voor het milieu en voor het
reduceren van kosten.
Criteria: Preventie, Hergebruiken, Recyclen, Verbranden, Storten

EPS

Minerale Wol

PUR

Preventie

+
Door het op
maat leveren
van producten
vermindering
van bouwafval

Alleen leverbaar
in standaard
maten

Alleen leverbaar
in standaard
maten

Hergebruik

++
Door vorm
(harde platen,
EPS kent geen
veroudering)
technisch
gemakkelijk

+/Beperkt mogelijk
vanwege zachte
structuur.

+
Door vorm (harde
platen) technisch
mogelijk.

Recyclage

++
Tot 5 maal
mogelijk.
Technisch eenvoudig. (thermoplastisch)
Retoursystemen
zijn voorhanden.

+/Beperkt mogelijk.
Afval in productie wordt vermalen, en nogmaals
bij productie
toegevoegd.
Bindmiddelen?

Voor bouwproducten zeer
beperkt mogelijk.
(thermoharder
eigenschappen)

Verbranden
(eventueel met
energiewinning)

++
Thermische recycling mogelijk,
emissies laag.

Bij verbranden
veel energie
nodig. Oppassen
voor emissies.

+
Thermische recycling mogelijk,
oppassen voor
emissies.

++

++

++

Storten

EPS is op het gebied
van recyclebaarheid
absolute koploper bij de
isolatieproducten.

Afvalproducten van
minerale wol en PUR
zijn beperkt recyclebaar
en kunnen belastend zijn
voor het mlieu.

EPS is op gebied van
recyclebaarheid absolute
koploper bij de isolatieproducten.

De Ladder van Lansink voor de meest gebruikte isolatieproducten

EPS presteert het beste op elke trede van de ‘Ladder
van Lansink’ en is dus het milieuvriendelijkst.

Milieu
Vele leveranciers claimen dat hun isolatiemateriaal recyclebaar,
dus duurzaam, is. Voor slechts weinig materialen is dit ook
daadwerkelijk het geval. EPS is hier een positieve uitzondering
op. Het percentage EPS dat in Nederland gerecycled wordt is
gegroeid van 50% (1999) naar ca. 84% (2008). (Ref.2) Bij
PUR en minerale wol is het recyclen in de praktijk in een minder
vergevorderd stadium.
Vrij recent nog heeft het Ministerie van VROM EPS als proefmateriaal gekozen in het kader van het ketenbeleid (afvalbeheer).

Referentie lijst
Ref 1

Bron: VROM, SenterNovem, afvalbeleid ontwikkeld door voormalig
Tweede Kamerlid Ad Lansink.

Ref. 2

Bron: Stybenex

KWALITEITSBEOORDELING: scorelijst isolatiematerialen
EPS

PUR

Minerale wol

Prestatie

Waardering

Prestatie

Waardering

Prestatie

Waardering

Isolerend vermogen

goed

uitstekend

goed

Vochtbestendigheid

goed

Drukvastheid

hoog

Plooibaarheid

laag

****
**
***
****
*
***
*

matig/goed

Stabiliteit

***
***
***
***
*
****
***

**
*
**
*
***
**
**

***
***

wel

Producteigenschappen

Gewicht
Materiaalprijs (relatief)

zeer laag
laag

goed/matig
goed
uitstekend
laag
laag
hoog

matig
matig
laag
hoog
laag/hoog
gemiddeld

Gezondheid

***
***

*
*

Noodzaak beschermingsmiddelen

niet

Risico huidirritatie

geen

Belasting voor de rug
(gewicht vlak dak isolatie)

laag

***

laag

***

hoog

*

Radioactieve straling

niet

niet

*

geen

Risico schimmelvorming

geen

Risico m.b.t toxiciteit

geen

***
***
***
**

wel

Risico op vrijkomende vezels

***
***
***
***

niet
geen

geen
geen
gering

hoog

zeer hoog
wisselend
hoog

**
*

Brandveiligheid

***
***
***

goed

***
***
***

goed

wel

*

geen

***

geen

***

Voorkoming brandschade

gering

*
***

gering

*
***

gering

*
*

Risico m.b.t. smeulgedrag

geen

gering

***

gering

**

zeer hoog

Risico op uitzakken

geen

geen

goed

***
***

hoog

Beloopbaarheid

***
***

Brandveiligheid1

goed

Rookontwikkeling1

geen

Brandende druppels1

geen

Brandende druppels
(bij onbeschermd materiaal)

geen
geen

geen

***
***
***

geen
geen

hoog

Duurzaamheid
Dalend isolerend vermogen t.g.v.
vocht

goed

slecht

*
*

Milieu
Milieubeoordeling

uitstekend

Hergebruikmogelijkheden

zeer hoog

Recyclebaarheid

zeer goed

Algemene prestatie volgens
Ladder van Lansink

uitstekend

Algemene beoordeling

****
****
****
****

goed
beperkt
slecht
wisselend

80 sterren

1) Op basis van de prestatie-eisen in het Bouwbesluit (End-use application)
2) Glaswol uitstekend, steenwol wisselend

Meer informatie?
Bezoek ook onze site www.isolatie.info voor meer vergelijkingen
van isolatiematerialen.

69 sterren

**
**
*
**

wisselend2
zeer beperkt
matig
matig

41 sterren

**
*
**
*

