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Verklaring van SKH 
Dit attest is op basis van BRL 1001, ‘Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’, d.d. 16-12-2003 
inclusief wijzigingsblad d.d. 02-01-2013 afgegeven door SKH, conform het SKH Reglement voor Certificatie en is alleen geldig 
in combinatie met een KOMO® attest-met-productcertificaat ‘Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’, 
eveneens op basis van BRL 1001 
 
SKH verklaart dat: 
de met deze vlaswolisolatie samengestelde bouwdelen prestaties leveren die in dit attest zijn beschreven, mits  

 wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde toepassingsvoorwaarden en (technische) specificaties 
 de vervaardiging van de bouwdelen en de verwerking van de vlaswolisolatie geschied overeenkomstig de in dit attest 

vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 
 
SKH verklaart dat voor dit attest geen controle plaatsvindt op de productie van de vlaswolisolatie, noch op de verwerking van 
vlaswolisolatie in de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen. De controle op de verwerking kan 
gebeuren in het kader van het attest-met-productcertificaat van de producent van de niet-dragende binnenspouwbladen en 
gevelvullende elementen. Er wordt geen controle uitgeoefend op de montage van de binnenspouwbladen en gevelvullende 
elementen in de gevel. 
 
SKH verklaart dat met in achtneming van bovenstaande de vlaswolisolatie in zijn toepassingen voldoet aan de eisen van het  
Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring. 
 
Dit attest is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 
132, 2006) en de Woningwet. Het attest is opgenomen in het ‘Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw’ op de 
website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 
 
Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 
 
Gebruikers van dit attest worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.  
 
Dit attest bestaat uit 11 bladzijden. 
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BOUWBESLUITINGANG 
Nr. Afdeling Grenswaarde / 

bepalingsmethode 
Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

2.1 Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand, 
berekening volgens NEN-EN 
1995-1-1 (incl. nationale 
bijlage), NEN-EN 1990  
(incl. nationale bijlage) en  
NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7  
(incl. nationale bijlage) 

Niet onderzocht  

2.8 Beperking ontstaan 
brandgevaarlijke situatie 

Stookplaats Niet onderzocht   
Schacht, koker of kanaal Niet onderzocht  

2.9 Beperking ontwikkelen 
brand en rook 

Binnenoppervlak Brandklasse C en 
rookklasse s2 
(isolatiemateriaal) 

 

Buitenoppervlak Brandklasse C 
(isolatiemateriaal) 

 

Constructieonderdeel Geen vermelding prestatie  
2.10 Beperking van uitbreiding 

van brand 
WBDBO  30 of  60 minuten 
volgens NEN 6068 

Niet onderzocht  

2.11 
 

Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 
verspreiding van rook 
 

WBDBO  20 of  30 minuten 
volgens NEN 6068 

Niet onderzocht  

2.15 Inbraakwerendheid  Reikwijdte Weerstandsklasse 0, 2 of 3  
3.1 Bescherming tegen geluid 

van buiten 
Karakteristieke geluidwering  
≥ 20 dB volgens NEN 5077 

Karakteristieke geluidwering  
≥ 20 dB volgens NEN 5077 

 

Bescherming tegen 
industrie-, weg- of 
spoorweglawaai 

Karakteristieke geluidwering 
is niet kleiner dan het verschil 
tussen in  
hw-besluit vermelde hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting 
en 35 dB(A) bij 
industrielawaai en 33 dB bij 
weg- of spoorweglawaai 

Karakteristieke geluidwering  
≥ 20 dB volgens NEN 5077 

 

Bescherming tegen 
luchtvaartlawaai 

Karakteristieke geluidwering 
is niet kleiner dan 30 dB  
volgens NEN 5077 

Niet onderzocht  

3.3 Beperking van galm Geluidsabsorptie (in m2) > 1/8 

getalswaarde van inhoud 
ruimte 

Niet onderzocht  

3.4 Geluidwering tussen 
ruimten; ander perceel 
 

Karakteristieke luchtgeluid- 
niveauverschil  
≥ 47 dB en gewogen  
contactgeluidniveau ≤ 59 dB 

DnT,A,k ≥ 52 dB  
en LnT,A ≤ 54 dB 

 

Geluidwering tussen 
ruimten; verschillende 
gebruiksfuncties op 
hetzelfde perceel 

Karakteristieke 
luchtgeluidniveauverschil 
 ≥ 47 dB en gewogen 
contactgeluidniveau ≤ 59 dB 

DnT,A,k ≥ 52 dB  
en LnT,A ≤ 54 dB 

 

Geluidwering tussen 
ruimten; verblijfsruimten 
van hetzelfde woonfunctie 

Karakteristieke 
luchtgeluidniveauverschil 
 ≥ 32 dB en gewogen 
contactgeluidniveau ≤ 79 dB 

DnT,A,k ≥ 32 dB  
en LnT,A ≤ 79 dB 

 

3.5 Wering van vocht  Waterdicht volgens  
NEN 2778 

Niet onderzocht  

Factor van de temperatuur 
binnenoppervlakte > 0,65 
volgens NEN 2778 

Factor van de temperatuur 
binnenoppervlakte > 0,65 
volgens NEN 2778 

 

Wateropname gemiddeld 
< 0,01 kg/(m2.s1/2) en nergens 
> 0,2 kg/(m2.s1/2) 

Niet onderzocht  
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Nr. Afdeling Grenswaarde / 

bepalingsmethode 
Prestatie volgens 
kwaliteitsverklaring 

Opmerkingen i.v.m. 
toepassing 

3.9 Beperking aanwezigheid 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

Volgens voorschriften  
ministeriële regeling 

Geen vermelding prestatie  

3.10 Bescherming tegen ratten 
en muizen 

Openingen ≤ 0.01 m Openingen ≤ 0,01 m  

4.4 Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid 

Vrije breedte doorgang  
> 0,85 m en  
vrije hoogte > 2,3 m 

Niet onderzocht  

Hoogteverschil < 0,02 m Niet onderzocht  
5.1 
 

Energiezuinigheid  Energieprestatie coëfficiënt 
>0,6 volgens NEN 7120 voor 
woningen/woongebouwen. 
Voor overige gebouwen 
gelden andere waarden 

Wordt projectmatig 
berekend 

 

Warmteweerstand > 3,5 
m2.K/W volgens NEN 1068 

Rc > 3,5 m2.K/W Overeenkomstig tabel 3  

Warmtedoorgangscoëfficiënt  
≤ 1,65 W/m2.K volgens  
NEN 1068  

U ≤ 1,65 W/m2.K 
 

  

Luchtvolumestroom van het 
totaal aan gebieden en 
ruimten ≤ 0,2 m3/s volgens 
NEN 2686 

Niet onderzocht  

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 

1.1 Onderwerp 
 Vlaswol bedoeld voor het thermisch isoleren van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende 

elementen. De elementen hebben geen dragende functie en zijn niet bedoeld om aan de stabiliteit van het 
bouwwerk bij te dragen. 

1.1.1 Identificatiecodering  
Elke verpakking van Isovlas vlaswolisolatie is voorzien van een identificatiecode bestaande uit: 
- attest nummer 40047; 
- code producent; 
- de Rd-waarde is op de verpakking van de vlaswol aangegeven. 

1.2 Productspecificatie 
Isovlas vlaswolplaten zijn vervaardigd van natuurlijk vlaswol in combinatie met een bindmiddel en een  
brand-/schimmelwerend middel beide op natuurlijke basis. Isovlas PL heeft een gedeclareerde 
warmtegeleidingcoëfficiënt (λdeclared): 0,038 W/mK volgens NEN 1068 bijlage L. 
 
Tabel 1 Isovlas PL bouwisolatie, platen onbekleed 
Bestel- 
nummer 

Dikte Rdeclared

in mm in m2K/W
PL040 40 1,05 
PL050 50 1,32 
PL060 60 1,58 
PL070 70 1,84 
PL080 80 2,11 
PL09 90 2,37 
PL100 100 2,63 
PL111 110 2,89 
PL120 120 3,16 
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1.3.1 Afmetingen 
De afmetingen h x b zijn afhankelijk van de plaatsing in de gevel van gebouwen en de eisen volgend uit het 
windsnelheidsgebied volgens NEN 2778 waarin het gebouw is geplaatst. De afmetingen zijn in deze relatie 
bepaald overeenkomstig bijlage I van BRL 5701 en gegeven in tabel 1. 
 
Tabel 2 afmetingen 

 Maximum Tolerantie op de nominale maat 

Breedte 600 mm NEN-EN 822 

Lengte 1200 mm NEN-EN 822 

Dikte 40 mm - 148 mm NEN-EN 823 

Haaksheid   NEN-EN 824 

 
1.2.2 Massa 

  Isovlas PL heeft een volumieke massa van nominaal 28 kg/m3. 
 
1.2.3 Tekeningen 
 De niet-dragende binnenspouwbladen, gevelvullende elementen, gevelvullende voorzet-elementen en topgevels 

dienen te worden vervaardigd overeenkomstig de eisen van BRL 1001. 

1.3  Materialen 

1.3.1 Schimmelwerend middel 
 Het schimmelwerend middel op natuurlijke basis behoort tot klasse 0 van ISO 846. 

 
1.4  Niet tot de levering behorende werkzaamheden en materialen 
 
1.4.1  Bekledingsmaterialen 
 
1.4.1.1 Spouwzijde (buitenzijde) 
 

 Triplex 
 Triplex, ten minste 9 mm dik, minimaal klasse D overeenkomstig de eisen van BRL 1705. 
   
 Regendichte of waterkerende membramen 
 Regendicht of waterkerend  membraan, overeenkomstig de eisen van BRL 4708. 

 
 OSB 
 OSB overeenkomstig de eisen van BRL 1106, klasse 3 of 4, dikte minimaal 9 mm. 
 
  Gipsvezelplaat 
  Gipsvezelplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1102 met een minimale dikte van 12,5 mm. 
 
  Vezelcementplaat 
  Vezelcementplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1103 dikte ten minste 3 mm. 
 
  Cementgebonden houtspaanplaat 
  Cementgebonden houtspaanplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1105 dikte ten minste 3 mm. 
 
  Spaanplaat  
 Spaanplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1101, Europese klasse P3, P5 of P7, volumieke massa ten 

minste 650 kg/m3, dikte minimaal 10 mm. 
 
  Hardboard  
  Hardboard Oil tempered, dikte ten minste 3 mm, volumieke massa ten minste 900 kg/m³ volgens EN 316,  
 klasse HB.H volgens EN 622-2. 
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1.4.1.2 Binnenzijde 
 De binnenplaten hebben de volgende brandeigenschappen: 
        De brandklasse  behoort ten minste tot  klasse B, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
        De rookklasse behoort tot  klasse s2  bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  

 
Gipsvezelplaat  
Gipsvezelplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1102, dikte ten minste 10 mm. 
 
Gipskartonplaat  
Gipskartonplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1009, dikte ten minste 9,5 mm. 
 
Triplex (achter gipskartonplaat of gipsvezelplaat) 
Triplex, ten minste 9 mm dik, minimaal klasse D overeenkomstig de eisen van BRL 1705. 
In het triplex kunnen schuine lassen voorkomen; deze zijn vervaardigd overeenkomstig de eisen van BRL 1704. 
 
OSB (achter gipskartonplaat of gipsvezelplaat) 
OSB overeenkomstig de eisen van BRL 1106, klasse 3 of 4, dikte minimaal 6 mm. 
 

1.4.1.3  Dampremmende laag 
 Polyetheenfolie met een μd-waarde van ten minste 7 m en een dikte van ten minste 0,15 mm of aluminiumfolie. 
 De dampremming aan de binnenzijde is overeenkomstig de richtlijnen van BRL 4708 afgestemd op de 

dampdoorlatendheid aan de buitenzijde. De vlaswolisolatie is op zich geschikt voor dampopen bouwen 
overeenkomstig het SBR Handboek Houtskeletbouw. 

 
1.5 Aansluiting aan aangrenzende bouwdelen 
 De aansluiting aan aangrenzende bouwdelen dient overeenkomstig de eisen van BRL 1001 te worden voorzien 

van een waterkering, luchtdichting, dampremming en indien relevant een koudebrugisolatie. 

2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
 

2.1 Transport en opslag 
 Transport en opslag dienen droog te geschieden. 

 
2.2 Aanbrengen 
 Isovlas vlaswolisolatie kan worden gesneden met een speciaal mes of worden gezaagd met een tafelcirkelzaag.  
 Isovlas vlaswolisolatie dient te worden aangebracht met een geringe overmaat van 30 mm. 

 

3 PRESTATIES OP GROND VAN EISEN VAN HET BOUWBESLUIT  

3.1 Algemeen 
De hieronder vermelde prestaties van de gevelconstructie gelden indien de in hoofdstuk 1 gespecificeerde 
vlaswolisolatie overeenkomstig hoofdstuk 2 is toegepast in de niet-dragende binnenspouwbladen en 
gevelvullende elementen. 
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3.2 Prestaties uit het oogpunt van veiligheid 

 ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1 

3.2.1 Sterkte van de bouwconstructie; BB-artikel 2.2, BB-artikel 2.3 en BB-artikel 2.4 
De bijdrage van de vlaswolisolatie aan de sterkte is in het kader van dit attest niet gekwantificeerd. 
 
BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BB-Afdeling 2.8 

 
3.2.2  Stookplaats; BB-artikel 2.57 

De brandklasse van materialen van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen in de  
    nabijheid van een eventuele stookplaats , bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, is niet onderzocht. 

 
3.2.3  Schacht, koker of kanaal; BB-artikel 2.58 

De brandklasse van materialen van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, 
toegepast aan de binnenzijde van een eventuele schacht, koker of kanaal,  over een dikte >0,01 m gemeten 
loodrecht op de binnenzijde en bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, is niet onderzocht. 
 
BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-Afdeling 2.9 
 

3.2.4  Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 
Van de zijden van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de 
binnenlucht zijn de brandklasse  en de rookklasse niet onderzocht. Een uitvoering met gipskartonplaat of 
gipsvezelplaat behoort ten minste tot brandklasse B. Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van 
constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per project kan 
worden bepaald. De brandklasse van het isolatiemateriaal is brandklasse C en de rookklasse s2. 

 
3.2.5  Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 

Van de zijden van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de 
buitenlucht is de brandklasse niet onderzocht. Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van 
constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per 
project kan worden bepaald. De brandklasse van het isolatiemateriaal is brandklasse C. 

 
3.2.6  Constructieonderdeel; BB-artikel 2.72 

Vanwege het ontbreken van de Ministeriële regeling worden in dit attest-met-productcertificaat (nog) geen 
uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rook in een constructieonderdeel. 

 (VERDERE) BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN 
ROOK; BB-Afdeling 2.10 en BB-Afdeling 2.11 

3.2.7 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) en rookdoorgang; BB-artikel 2.84 en       
BB-artikel 2.94 
De bijdrage van de vlaswolisolatie aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is in het kader van 
dit attest niet onderzocht. 
 
Toepassingsvoorbeeld 
Bij brand is er geen gevaar voor brandoverslag door straling naar de aangrenzende woning of het 
aangrenzende brandcompartiment indien de elementen worden toegepast overeenkomstig de aanvullende 
voorschriften voor brandwerendheid in hoofdstuk 2 en bijlage 1. 

 
  INBRAAKWERENDHEID; BB-Afdeling 2.15 

 
3.2.8 Inbraakwerendheid; BB-artikel 2.130 

 Hoewel houten gevelelementen en houten buitendeuren geen onderdeel vormen van dit attest-met-
productcertificaat, behoren houten gevelelementen en houten buitendeuren die overeenkomstig paragraaf 1.2 
zijn voorzien van zowel het KOMO® beeldmerk als van het beeldmerk weerstandklasse 2 inbraakwerendheid tot 
weerstandklasse 2 bepaald overeenkomstig NEN 5096. Deze gevelelementen zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de SKH-Publicatie 98-08 of met de specificatie van de betreffende kwaliteitsverklaring.  
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3.3  PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afdeling 3.1 

3.3.1 Karakteristieke geluidwering; BB-artikel 3.2 en BB-artikel 3.3 
De uitwendige scheidingsconstructie opgebouwd met de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende 
elementen heeft, bepaald overeenkomstig NEN 5077, een karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB. 

  De vlaswolisolatie opgenomen in de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen is geschikt 
om de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voorzover die constructie 
de scheiding vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen aan de vermelde artikelen 
van het Bouwbesluit. 
 
GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BB-Afdeling 3.4 

 
3.3.2  Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contactgeluidniveau (ander perceel);  

BB-artikel 3.16 
- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een 
 verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald 
 overeenkomstig NEN 5077, ten minste 52 dB; 
- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet 
 in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel 
 bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste 47 dB; 
- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied 
 van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, 
 ten hoogste 54 dB; 
- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in 
 verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel bedraagt, 
 bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten hoogste 59 dB. 
 

3.3.3 Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau (verschillende 
gebruiksfuncties op hetzelfde perceel); BB-artikel 3.17 
- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een 
 verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig 
 NEN 5077, ten minste 52 dB; 
- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet 
 in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel 
 bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste 47 dB; 
- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied 
 van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,  ten 
 hoogste 54 dB; 
- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in 
 verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel bedraagt, 
 bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten hoogste 59 dB. 

3.3.4 Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau (verblijfsruimten van 
 dezelfde woonfunctie); BB-artikel 3.17a  

- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere 
 verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste 32 dB; 
- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere 
 verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten hoogste 79 dB.   



KOMO® attest 
Blad 8 van 11                          PDF 
Nummer: 40047/13 
Uitgegeven: 01-10-2013 
 

VLASWOLISOLATIE PL T.B.V. NIET-DRAGENDE 
BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN 

 

WERING VAN VOCHT; BB-Afdeling 3.5 

3.3.5 Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21 
 Onderstaande toepassingsvoorbeelden van gevelconstructies zijn, bepaald overeenkomstig  
 NEN 2778, waterdicht. 
 

Toepassingsvoorbeeld: 
De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de waterdichtheid van de uitwendige scheidingsconstructie. 

 
3.3.6 Factor van de temperatuur; BB-artikel 3.22 
  De factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van niet-dragende binnenspouwbladen en     
  gevelvullende elementen, bepaald overeenkomstig NEN 2778, bedraagt ten minste 0,65. 
 
3.3.7 Wateropname; BB-artikel 3.23 
  De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de wateropname aan de binnenzijde van de constructie. 

BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING;      
BB-Afdeling 3.9 

3.3.8   Ministeriële regeling; BB-artikel 3.63 
Vanwege het ontbreken van een ministeriële regeling ter zake worden geen uitspraken gedaan. 
 
BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afdeling 3.10 

3.3.9 Openingen; BB-artikel 3.69 
In de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen zijn geen openingen aanwezig breder 0,01 m. 

3.4 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID  

 ENERGIEZUINIGHEID; BB-Afdeling 5.1 

3.4.1 Energieprestatiecoëfficiënt; BB-artikel 5.2 
De energieprestatiecoëfficiënt wordt projectmatig bepaald. Voor het bepalen van de energieprestatiecoëfficiënt 
kan gebruik worden gemaakt van de warmteweerstanden zoals vermeld in paragraaf 3.4.2 van dit attest. 

3.4.2 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 
De warmteweerstand van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen bedraagt, bepaald 
overeenkomstig NEN 1068, ten minste 3,5 m2.K/W, rekening houdende met de opbouw en het houtaandeel van 
het element en de warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal. Warmtegeleidingscoëfficiënten kunnen 
zijn ontleend aan NEN 1068 of aan een geldige kwaliteitsverklaring. Projectmatig zijn tekeningen en 
berekeningen opgesteld, waaruit deze prestatie blijkt overeenkomstig NEN 1068. Hiervoor mag gebruik zijn 
gemaakt van het SBR Handboek Houtskeletbouw, dat in hoofdstuk 7 de warmteweerstand weergeeft in tabellen, 
afhankelijk van de warmtegeleidingscoëfficiënt, de isolatiedikte en het percentage houtaandeel.  
De Rc –waarde is op het element aangegeven, zie paragraaf 1.2 van dit attest.  
De warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren, kozijnen e.d. is, bepaald overeenkomstig NEN 1068 
maximaal 1,65 W/m2.K. 
 

 Tabel 3 Warmteweerstand Rc in m2K/W voor Isovlas PL (lambda declared 0,038 W/mK) 
Isolatiedikte > 160 mm 180 mm
Houtpercentage  
8% 3,55 3,99 
10%  3,90 
12,5%  3,74 
15%  3,60 

3.4.3 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 
De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de luchtvolumestroom. 
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4   OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 1001 
 
4.1   Sterkte van de bouwconstructie onder invloed van excentrische verticale belastingen 
   De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de sterkte van de bouwconstructie onder invloed van excentrische 

verticale belastingen ten gevolge van het ophangen van zware voorwerpen. 
 
4.2   Sterkte van de bouwconstructie tegen schokken 
  De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de sterkte van de bouwconstructie onder invloed van een schok met 

een zacht lichaam van 240 Nm en onder invloed van een schok met een hard lichaam van 10 Nm. 
 
4.3   Verplaatsing en vervorming 
  De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de stijfheid van de uitwendige scheidingsconstructie. 
 
4.3.1   Gedrag van de aansluitingen met de draagconstructie 
   De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de aansluiting en bevestiging van de binnenspouwbladen en 

gevelvullende elementen aan de draagconstructie (ruwbouw). 
 
4.3.2   Vormveranderingen 
   De vlaswolisolatie heeft geen invloed op: 
  a) Hygrothermische vormveranderingen 
  b) Vormveranderingen t.g.v. excentrische verticale belastingen 
  c) Vormveranderingen onder invloed van schokbelasting 
  d) Bijkomende doorbuiging 
 
4.4   Uiterlijk aanzien en vlakheid 
   De vlaswolisolatie heeft geen invloed op het uiterlijk aanzien en de vlakheid van de binnenspouwbladen en 

gevelvullende elementen. 
 
4.5   Voorzieningen voor afbouw en afwerking 
   De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de mogelijkheden voor: 
   - het aanbrengen van de gebruikelijke afwerkingen 
   - het aanbrengen van de gebruikelijke middelen voor het ophangen van lichte voorwerpen 
   - het aanbrengen van gebruikelijke middelen voor het ophangen van zware voorwerpen 
  - het in het binnenspouwblad aanbrengen van elektrische leidingen; 
  - het aanbrengen van water-, verwarmings- en gasleidingen. 
 
4.6   Duurzaamheid 
 
4.6.1   Behoud van prestatie 
  De vlaswolisolatie heeft een schimmelwerend middel dat behoort tot klasse 0 van ISO 846. 
 
4.6.2 Bestandheid tegen schokken 
 De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de bestandheid tegen schokken. 
 
4.6.3 Bestandheid tegen vorst 
 De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de bestandheid tegen vorst. 
 
4.6.4 Onderhoud en reparatie 
 De vlaswolisolatie heeft geen invloed op de behoefte aan onderhoud en reparatie. 
 
4.7 Beperking van inwendige condensatie 
 De elementen, die standaard zijn voorzien van een dampremmende laag, zijn geschikt voor  
 binnenklimaatklasse II zoals bedoeld in SKH-Publicatie 03-07. 
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Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen  
de uitspraken in de SKH-KOMO® attest niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op de 
bouwproducten en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.  

 

 

5 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

5.1 Bij aflevering van de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen inspecteren of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de merken en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke; 
- de tekeningen en berekeningen beschikbaar zijn. 
 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 
 

 Isovlas Oisterwijk B.V. 
 
en zo nodig met: 
 
de certificatie instelling SKH 
Kantoorgebouw 'Het Cambium',  
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon:  (0317) 45 34 25  E-mail:   mail@skh.org 
Fax: (0317) 41 26 10 Website:  http://www.skh.org 

5.2 Productcertificaat 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van 
het volledige attest-met-productcertificaat. 

5.3 Toepassing en gebruik 
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften,  
die in dit attest-met-productcertificaat zijn opgenomen.  

5.4 Geldigheidscontrole 
Controleer of het attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org. 
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Bijlage 1 Veilige afstanden tussen gevelopeningen bij brandoverslag door straling 

    
Tabel 1a Veilige horizontale afstanden tussen gevelopeningen in één gevel voor 60 minuten brandoverslag 

 
Veilige afstand [m] 

Openingen aan 
brandcompartiment 

Oppervlakte brandcompartiment  
breedte x diepte [m] 

7 * 9 
2 bouwlagen 

9 * 11 
2 bouwlagen 

Breedte opening (gewogen)1) [m] 2 4 2 4 
Aan twee zijden  0,10 0,10 0,15 0,10 
Aan één zijde  0,25 0,15 0,20 0,20 

  1) = gewogen breedte gevelopening = breedte omgerekend naar element-breedte van 3,60 m. 
  
  Voorbeeld: breedte gevelopening 2,25 m en breedte gevelelement 3,0 m.  
  De gewogen breedte bedraagt: 2,25 * (3,60/3,0) = 2,7 m. 
 

Tabel 1b Veilige verticale afstanden tussen gevelopeningen in één gevel voor 60 minuten brandoverslag 
 

Veilige afstand [m] 
Openingen aan  
brandcompartiment 

Oppervlakte brandcompartiment  
breedte x diepte [m] 

7 * 9 
2 bouwlagen 

9 * 11 
2 bouwlagen 

Breedte opening (gewogen)1) [m] 2 4 2 4 
Aan twee zijden  1,50 0,86 1,74 0,99 
Aan één zijde  2,34 1,66 2,36 1,97 

 
De tabellen 1a en 1b gelden: 
-  indien voldaan is aan de voorwaarden uit hoofdstuk 5 van NEN 6068; de belangrijkste voorwaarden zijn: 
-  brandwerendheid van gevels en daken (uitgezonderd gevel- en dakopeningen) moet 30 minuten brandwerend   
 zijn t.a.v. scheiden; 
-  buitenzijde van de gevel van waaruit de weerstand bepaald wordt moet ten minste behoren tot brandklasse B   
 volgens NEN-EN 13501-1. 
 
De belangrijkste voorwaarden zijn: 
- ruimten worden niet begrensd door brandgevaarlijke daken; 
- voor woningen lager dan 20 m d.w.z. ‘gereduceerde’ brand; 
- hoogte gevelopening < 1,80 m.  


