FOAMGLAS®-sarkingdaken en
warmdaksystemen met metalen
dakbedekking
De blijvende oplossing voor de isolatie van hellende daken
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Hoe hellende daken isoleren?
Netzoalseenpotmetwatersnellerkooktalsereendekselopstaat,
iseengebouwsnelleropdegewenstetemperatuurtebrengenals
hetdakgoedisgeïsoleerd.Hetisookeenvoudigeromdetemperatuur
constanttehouden.Datspaartindewinterbrandstoffenuit,envermindertdeuitstootvanCO2.Indezomermaakteengoedgeïsoleerd
dakairconditioningmindernoodzakelijk,ofzelfsoverbodig.

Voordeisolatievaneenhellenddak
bestaanerverscheidenemogelijkheden.
Tenzijdeonderliggenderuimteenkel
dientalsbergingvoorminderbelangrijke
zaken,ishetaangewezendeisolatieaan
tebrengeninhetdakvlak.Inditgeval
kanervoorgeopteerdwordendeisolatie
onder,tussenofbovenopdedakstructuurteplaatsen.Dezelaatsteoplossing
noemtmeneensarkingdak.
“Als men koudebruggen volledig
wenst uit te sluiten, is een sarkingdak de meest aangewezen optie
omdat de isolatielaag ononderbroken doorloopt.” (WTCB, TV nr. 251,
p. 29)

latiemateriaaltegenhethoutwerkminderevidentisdanhetlijkt.Ditisvaak
hetgevalmethardeisolatieplaten,die
zelfsbijperfectopmaatsnijdenniet
mooiaansluitenbijdedraagstructuur.
Hierdoorontstaanluchtstromingentussenhethoutwerkendeisolatie.
Hetsarkingdaksteuntophetwarmdakprincipedatwordttoegepastbijplatte
daken.Aangeziendeisolatiezichaan
debovenzijdevandedraagconstructie
bevindt,ontstaateencontinudoorlopendeisolatiemantel.Datbiedteenduidelijkemeerwaardeophetgebiedvan
energieprestatiesenvermindertaanzienlijkhetrisicoopinternecondensatie.
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Bijisolatietussendespantenofkepers
vanhetdakishetmoeilijkomkoudebruggentevermijden.Datkomtniet
alleendoordathoutmindergoedisoleert
danisolatiematerialen,maarookdoordateengoedeaansluitingvanhetiso-

1 Appartement,Gent,België
2 Zwembad,Knokke,België
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Hellenddakisolatie volgens
het sarkingsysteem:
1 Keper
2 Eventuelehoutenbeplatingof
bebording
3 Lucht-endampscherm
4 Isolatie
5 Onderdak
6 Tengellat
7 Panlat
8 Dakbedekking

Opbouw van een sarkingdak
Eensarkingdakwordtinderegelvanbuitennaarbinnenopgebouwd
uitdevolgendelagen:

eenbedekking(8)alswaterdichting
omhetonderliggendedakte
beschermentegendeweersomstandigheden
tengellatten(6)enpanlatten(7)
eenonderdak(5)omdeonderliggendeelemententebeschermen
bijeenbeschadigingvandedakbedekkingofingevalvanextreme
weersomstandigheden
hetbevestigenvandetengellatten
opdeisolatie(4)gebeurtmet
behulpvanmechanischebevestigingendoorheenofophetisolatiemateriaal.Idealiterisdeisolatielaag
ononderbroken
eenlucht-endampscherm(3)dat
moetvermijdendatdeindebinnenluchtaanwezigewaterdamp
condenseertinhetisolatiemateriaal
endattegelijkertijddeluchtdichtheidvanhetdakcomplexverzekert.
Omdoeltreffendtezijn,moetook
dezelaagzonderonderbrekingen
geplaatstwordenenmoetende
aansluitingenopderuwbouwelementenheelzorgvuldigworden
uitgevoerd

eeneventuelehoutenbeplatingof
bebording(2)diedienstdoetals
ondergrondvoorhetisolatiemateriaalenhetlucht-endampscherm
dedragendestructuur:kepersof
spanten(1).

De voordelen van een sarkingdak
Eensarkingdakiswatmenbijplatte
dakeneen‘warmdak’noemt,omdat
dedakconstructiebijhetverwarmde
volumevandewoninghoort.
Een sarkingdak biedt een aantal
belangrijke voordelen
– Bijrenovatiewerkenkanhetdak
geïsoleerdwordenzonderdatde
binnenafwerkinggewijzigdmoet
worden.
– Hetvormteenvolledigwaterdampenluchtdichtgeheel.Datmaakteen
ventilatievoorzieningtussenisolatie
endakbedekkingoverbodig,zelfs
wanneerzinkalsdakbedekking
wordtgebruikt.
– Hetheefteenhogedrukweerstand
zonderindrukkingenookeenzeer
hogeweerstandtegenwindzuigkrachten.Eensarkingdakisduszeer
windstabiel.

– Hetisoleertzonderkoudebruggen
– Hetbeschermthetdakgebintetegen
grotetemperatuurschommelingen
(dag-nacht,zomer-winter).
– Leidingenkunnengemakkelijkinde
vrijeruimteswordengeplaatst
zonderhetlucht-endampschermte
moetenperforeren.
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Een sarkingdak is geschikt:
– Alsdragervoordakbedekkingen
bestaandeuitkleineelementenzoals
pannenenleien,envoormetalen
dakbedekkingenbestaandeuitstrokenofplaten.
– Voornieuwbouwenrenovatie.
– Vooropdiversedragende
structuren:hout,betonof
geprofileerdestaalplaat.

Hellenddakisolatie met metalen staande naad (zink)
op een metalen drager (TDS 4.6.2)
1 Metalendrager
2 Hechtlaag
3 FOAMGLAS®-platen,geplaatst
metwarmbitumen
4 KramplatenPC® SP150/150
5 Drukverdelingsmembraan
6 Scheidingslaag
7 Bevestigingsklang
8 Zinkstaandenaad
9 Massievewand(metselwerk/
beton)
10 Hechtlaag
11 FOAMGLAS® WALLBOARDpanelenen-voegenverkleefd
metPC® 56
12 Houtenonderconstructie
13 Zinkenafwerking

13
10
12

9

11

8
7

6
5
3

2
1
4

6

1
1 ZwembadVanEyck,Gent,
België
ArchitektenburoRoBerteloot,
Gent,België

FOAMGLAS® bij sarkingdaken
Vooreenoptimalethermischekwaliteitishetvanfundamenteel
belangdaterzominmogelijkonderbrekingenzijnindeisolatielaag
dieeengebouwomhult,zodatkoudebruggenvermedenworden.
Eenkoudebrugbetekentextrawarmteverliesenmogelijkvochtproblemenomdat,doorhetverschilintemperatuur,warmeluchthier
condenseert.
De F OAMGLAS ®-isolatieplaten lopen
ononderbrokenoverdedragerdoor:ze
wordenvolvlakkigopdedraagstructuur
(hout,betonofgeprofileerdestaalplaat)
verkleefdenonderlingverlijmd.Opdie
manieriserthermischeendampdichte
continuïteitoverdeheleoppervlakte
vanhetdak,enkunnenergeenlucht
enookgeenvochtindeisolatielaagcirculeren.
Omkoudebruggenofdamplekkenabsoluutuittesluiten,heeftF OAMGLAS ®
specialekramplatenontwikkelddieop
deF OAMGLAS ®-isolatieverlijmdworden.

FOAMGLAS®-sarkingdak
met leien of pannen
FOAMGLAS® READYBOARD-isolatieplatenzijnaandebovenkantvoorzienvan
eenbitumenafstrijklaagwaaropeenpewegbrandfolieisverkleefd.
Deonderzijdeisvoorzienvaneenglas-

vlies. De isolatieplaten worden altijd
geplaatstmetdepe-wegbrandfolienaar
boven.
Er zijn verschillende systemen
mogelijk.
De twee meest gebruikte zijn:
1. DeREADYBOARD-panelenworden
volvlakkigmetkoudlijmopeendoorlopendedragerverkleefd,metgeschrankteensluitendafgedichtevoegen.De
koudekleefstofwordtmeteengetande
spaan(tandhoogtevan10mm)aangebrachtophetvolledigeoppervlak(witte
glasvlieszijde)vaneenisolatiepaneel.De
nadentussendeisolatiepanelenworden
gevuldmetdezelfdekoudekleefstof.
Aandevoetvanhetdakkomteenpermanentstartprofiel,bijvoorbeeldeen
behandeldehoutenbalkofeenmetalen
profielmetdezelfdediktealsdeisolatieplaat.Dekramplaten(15/15cm)worden in de bitumen verkleefd met de
getandekantendwarstenopzichtevan
de tengellatten. Onmiddellijk na het
plaatsenvandekramplatenwordteen

bitumineusdrukverdelingsmembraan
(min.3mmdikenmetpolyestergewapend)volledighechtendopdeisolatie
gevlamlast.Hetverankerenvandehouten tengellatten in de kramplaten
gebeurtmetzelftappendeschroeven.
Indiengewenstkanonderdetengellatteneengewapendeonderdakfoliewordenaangebracht.Depanlattenkomen
opdetengellatten.
2. DeREADYBOARD-panelenworden
metgeschrankteensluitendevoegen,
enbijvoorkeurmetdelangezijkant,
tegen de permanente vertrekbasis
geplaatst.Devoegentussendeisolatiepanelenwordenaldannietgevuld
metkoudekleefstof.Synchroonmethet
plaatsenvandeisolatiewordteengewapende, dampopen onderdakfolie ge plaatst.Dehoutentengellatenworden
mechanischverankerddoorheendeisolatietotindekepers.Depanlattenwordenbevestigdopdetengellatten.
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Systeem 4.6.9
Compact hellend dak (sarking) met kleine dakelementen op houten onderconstructie
FOAMGLAS® READY BOARD drooggeplaatst
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1 Houten onderconstructie
2 Optie : genageld bitumineus
membraan (polyester
gewapend) of zelfklevend
membraan
3 FOAMGLAS ® BOARD droog
geplaatst
4 Onderdakfolie
5 Tengellatten (planken / kepers)
6 Panlatten
7 Dakbedekking met
pannen / leien.
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Systeem 4.6.10
Compact hellend dak (sarking) met kleine dakelementen op houten onderconstructie
FOAMGLAS® READY BOARD met koude kleefstof PC® 56 en kramplaten
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1 Houten onderconstructie
2 Optie : genageld bitumineus
membraan (polyester
gewapend) of zelfklevend
membraan of een hechtlaag
3 FOAMGLAS® READY BOARD,
geplaatst met PC®56
4 Kramplaten PC® SP 150 / 150
5 Bitumineuze afdichting
(polyester gewapend)
6 Tengellatten (planken / kepers)
7 Panlatten
8 Dakbedekking met
pannen / leien.
9 Dakbedekking met metalen
dakpanelen
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1 Sinbad,Stedelijkzwembad,
Sint-Niklaas,België
LD-Architecten,Ieper,België
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FOAMGLAS®-warmdaksysteem
met metalen dakbedekking
Dankzijdeevolutievanmaterialenen
technieken,enmeerspecifiekdoorde
productievanzinkmeteenbeschermlaagaandeonderzijde,kanzink,net
zoalsroestvrijstaal,aluminiumenkoper,
tegenwoordiggeplaatstwordenvolgens
hetwarmdaksysteem.

Eengeventileerdeofongeventileerde
metalen dakbedekking? Deze vraag
werdvroegernooitgesteld:metalen
dakbedekkingenwerdendestijdsaltijd
geplaatstopeenbebordingdielangs
deonderzijdegeventileerdwerd.Zink
hadnamelijkdereputatiegevoeligte
zijnvoorcondensdatviadeonderzijde
vandedakconstructiehetmetaalaantast.Omcorrosietevermijden,werd
zinkzogeplaatstdatdeonderzijdein
contactstondmetkoolstofdioxideuit
deomgevendelucht,zodaterzicheen
beschermendepatinakanvormen.

Deze bouwlogica biedt volgens het
WTCB (‘Opbouwvandakenmeteen
niet-zelfdragendemetalendakbedekking’2011 / 03.05)duidelijke voordelen:
– Doorhetinhetdakaanwezige
luchtvolumetebeperkenende
doorstromingvanvochtige(van
buitenofbinnenafkomstige)lucht
aandeonderzijdevande
dakbedekkingteverminderen,vermindertdecondensvormingaan
deonderzijdevanhetmetaal.
– Doordeluchtstromingrondomde
thermischeisolatielaagte
verminderen,zaldeenergieprestatievanhetdaksterktoenemen.

Systeem 4.6.1
Plat dak met metalen staande naad / felsbekleding op betonnen drager FOAMGLAS®platen met warm bitumen en kramplaten
1 Betonnendrager
2 Hechtlaag
3 FOAMGLAS®-platen,geplaatst
metwarmbitumen
4 Afstrijklaagmetwarm
bitumen
5 KramplatenPC®SP150/150
6 KramplatenPC®SP200/200
7 Bitumineuzeafdichting
8 Scheidingslaag
9 Staandenaad
10 Felsbekleding
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Systeem 4.6.3
Plat dak met metalen staande naad / felsbekleding op geprofileerde staalplaat
FOAMGLAS® READY BOARD met koude kleefstof PC® 11 en kramplaten
(Deze techniek is enkel geschikt voor gebouwen met een lage relatieve vochtigheid –
klimaatklasse 1 en 2)
1 Geprofileerdestaalplaat
2 FOAMGLAS® READYBOARD,
geplaatstmetPC®11
3 KramplatenPC®SP150/150
4 KramplatenPC®SP200/200
7 Bitumineuzeafdichting
8 Scheidingslaag
9 Staandenaad
10 Felsbekleding
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Het FOAMGLAS®-systeem is in dit
geval samengesteld uit:
Eenhouten,betonnenofstalendrager
FOAMGLAS-isolatie,opdedrager
verkleefdmetwarmebitumenen
afgestrekenmetbitumen,ofeen
READYBOARDofREADYBLOCK
meteenkoudlijm
Metalenkramplaatjesvan15x15
cmdieopdeafstrijklaagworden
gekleefd
Eenbitumineusdrukverdelingsmembraandatvolenzatverkleefdwordt
Eenscheidingslaagaangepastaan
hettypedakbedekking
Hechtingsklangendiezonder
koudebruggenindekramplaatjes
wordengeschroefd
Dedakbedekking(metalen
dakbedekkingmetstrokenof
platen).

geschiktvoorgebouwenmet
binnenklimaatklasse4
DoordevolledigeverklevinggaranderenFOAMGLAS®-isolatieplaten
eendoorlopendeenvolstrektluchtdichteconstructiezonder
thermischeonderbrekingen
FOAMGLAS® biedteenuitstekend
thermischcomfort,ookindezomer
FOAMGLAS®-isolatieisuitstekend
bestandtegenafrukking/windzuigkrachten
FOAMGLAS®-isolatieis
onsamendrukbaarenmaatvast
FOAMGLAS®-isolatieisgemakkelijk
teverwerken
FOAMGLAS®-isolatieisgeschiktvoor
elktypedragerenelktype
dakbedekking
FOAMGLAS®-isolatieisabsoluut
brandveiligenonbrandbaar
FOAMGLAS®-isolatieisecologisch

Dankzijhetgebruikvandeluchtdichte
F OAMGLAS®-isolatievervaltdeventilatievoorzieningtussenisolatieendedakbedekking,zelfsalsdaarvoorzinkwordt
gebruikt.Datscheeltinmateriaal-en
arbeidskosten.Inwendigecondensatie
ofcondensatiedoornachtelijkeafkoelingisindezeconstructienietmogelijk.
Datiseenbelangrijkverschilmeteen
traditioneelkouddaksysteem.Daarmoeteneendubbeldakbeschoteneenventilatievoorzieningzorgenvoordeafvoer
vanhetvochtdatwordtveroorzaakt
doordamptransportuitdeonderconstructie.

Welkisolatiemateriaalvooreensarkingdak(warmdaksysteem)hetmeestgeschiktis,hangtafvantechnischeeigenschappenzoalsdedampdoorlatendheid,
hetvochtgedrag,dedimensionalestabiliteitonderinvloedvanveranderingen
vanhygrothermischeaard,hetgedrag
onderbelasting,enhetbrandgedrag.
Alsdethermischeisolatieinofopde
dakschildenaangebrachtwordt,spelen
ookhetvochtgedragendedimensionale
stabiliteitvanhetisolatiemateriaaleen
belangrijke rol. Dakschilden worden
namelijkaltijdblootgesteldaaneenrisico
opinternecondensatieevenalsaanaanzienlijketemperatuurschommelingen.
FOAMGLAS® voldoet aan alle
eigenschappen.

Voordelen van FOAMGLAS® bij
sarkingdaken en warmdaksystemen met metalen
dakbedekking
FOAMGLAS®-isolatieplatendiemetvolledigverkleefdevoegenopdesecundaire doorlopende structuur worden
geplaatst–dusvolgenshetsarkingdakprincipe(warmdakprincipe)–hebben
eenaantalheelbelangrijkeenunieke
voordelen:
FOAMGLAS®-isolatiebehoudtzijn
thermischeisolatiewaarde:noch
luchtnochvochtkunnenindeisolatiedoordringen.Eendampscherm
ofluchtschermisinditgevalniet
nodig
FOAMGLAS®-isolatieisvolstrekt
waterdampdichtenbijgevolgook

FOAMGLAS® heeft
geen dampscherm nodig

Bijdeisolatievaneenhellenddaktussen
spantenofkepersmoeteenlucht-en
dampschermwordenaangebracht.Dat
schermheefteendubbelefunctie:luchtstromingenafremmenenvochtproblementengevolgevaninwendigecondensatiedoordampdiffusievermijden.
Eenlucht-endampschermvormtaltijd
eenrisico.Alserookmaarhetkleinste
gaatjeinis,zaldedampvanbinnenin
doorlaatbareisolatiematerialendringen,
watdethermischeweerstandbeïnvloedt
eneengrootrisicoopcondensatieveroorzaakt.
Bij dakisolatie met FOAMGLAS® die volvlakkig is verkleefd en waarvan de
voegen zijn gevuld, is een dampscherm
en/of luchtscherm overbodig.

FOAMGLAS® is
ongevoelig voor vocht

FOAMGLAS® behoudt
zijn isolerende vermogen
Inbepaaldeisolatiematerialeniserluchtcirculatiemogelijk.Datvermindertde
isolerendekwaliteitvanhetdakenkan
hygrothermischeproblementotgevolg
hebben.DatisbijFOAMGLAS® nooithet
geval:deisolerendeplatenvormeneen
laagdielucht-endampdichtis.
De warmteweerstand van een dak dat
met FOAMGLAS ® geïsoleerd is, blijft
constant gedurende de hele levensduur
van het gebouw.

De hermetisch gesloten glascellen
maken FOAMGLAS ® absoluut waterdicht. FOAMGLAS® kan dus niet vochtig
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worden en kan zelfs worden gebruikt
als vochtwering. Dat is uniek.
Andereisolatiematerialenmoetenbeschermdwordentegenvochtafkomstig
van waterinfiltraties of condensatie.
Waterinfiltraties kunnen vermeden
wordendooreendegelijkontwerpen
eencorrecteuitvoeringvandedakbedekking.Condensatie kanhetgevolg
zijnvandeconvectie vanwarmelucht
ofvandediffusie van waterdamp.
Vochtproblemendoorconvectieontstaanvoornamelijkalserluchtvanbinneninderuimte(dezeluchtismeestal
warmer dan de buitenlucht en kan
belangrijkehoeveelhedenvochtmetzich
meedragen)inhetdakcomplexdoordringt via onvolkomenheden in het
lucht-endampscherm.Dedampdie
hierbijmeegevoerdwordt,kancondenserenzodraergensinhetdakcomplex
dedauwpunttemperatuurbereiktwordt
(ditkanhetgevalzijnindenabijheid
vandebuitenkantvanhetdak).Omdit
fenomeentevermijdenishetvanessentieel belang dat het dak voldoende
luchtdichtis.
FOAMGLAS® is totaal ongevoelig voor
convectiestromingen in de isolatie.
Vochtproblemendoordampdiffusiedoen
zichvooralsbinnenlucht(diewaterdamp
bevat)doorheenhetdakcomplexdiffundeertenervervolgenscondenseert.Op
hetmomentdatdebuitentemperatuur
lagerisdandebinnentemperatuur(wat
meestalhetgevalisindewinterenin
detussenseizoenen),zaldeingesloten
waterdampzichvanbinnennaarbuiten
toeverplaatsen.Indezomerdaarentegenkandebuitentemperatuurhogerliggendandebinnentemperatuur,waardoorderichtingvandedampdiffusie
omgekeerdwordt.Ditkanresulterenin
eenzogenaamde‘omgekeerde’condensatie.Problementewijtenaanvochtdoor
diffusiekunnenwordenvermedendoor
dejuistekeuzevanhetisolatiemateriaal
envandematerialendiegebruiktwordeninhetdak.
Als dampdicht en luchtdicht isolatiemateriaal is FOAMGLAS® zonder meer de
beste keuze.

FOAMGLAS® is luchtdicht
Luchtdichtheidisbelangrijkvooreen
goedethermischeisolatieenvoorhet
vermijdenvanonnodigenergieverlies
tengevolgevanongecontroleerdeventilatie.Luchtdichtheidverhinderttevens
hetrisicoopinternecondensatieenvermindertdushetgevaaropbouwschade
enschimmelvorming.Verderzorgteen
goedeluchtdichtingvooreenaanzienlijk
hoger(zomer)comfortgevoel(minder
tocht,stof,enpollen),eenoptimale
geluidsisolatievaneengebouweneen
goedebrandveiligheid.
FOAMGLAS® bestaat uit een structuur
met gesloten cellen. FOAMGLAS ®-isolatie is dan ook volledig luchtdicht. In
combinatie met de luchtdichte sarkingopbouw is FOAMGLAS ® bijgevolg de
beste oplossing voor de isolatie van hellende daken. Doordat de voegen tussen
de isolatieplaten verkleefd zijn, zijn er
geen ‘spouwen’ aanwezig en treden er
dus geen rotatiestromingen op.

FOAMGLAS® is geschikt
voor binnenklimaatklasse 4
Inelklokaalwaaréénofandereactiviteit
plaatsvindt,wordtwaterdampgeproduceerd:doorhetmenselijklichaam,door
planten,doorbouwvocht,dooractiviteitenindekeukenofdebadkamer,enz.
Dezedampindebinnenluchtkancondenserenopkoudevlakkeninhetdak.
Inprincipemoeterdaaromeendampschermwordenvoorzienaandewarme
zijdevandeisolatie.
FOAMGLAS® vormt hierop een uitzondering. FOAMGLAS ®-materialen zijn
absoluut dampdicht. Een extra dampscherm is niet nodig, zelfs niet bij klimaatklasse 4 (zwembaden e.d.).
Demaatregelenomvochtproblemenin
hellendedakentevermijden,zijnafhankelijkvanhetbinnenklimaat.InBelgië
onderscheidenwevierverschillendebinnenklimaatklassen(zietabelhieronder,
meerinfoindeInfofichenr.11ofinde
TVnr.215vanhetWTCB).Dezeklimaatklassenwordenbepaaldopbasisvande
jaarlijksegemiddeldedampdrukineen
gebouw.

Ingebouwenwaardedampdrukgedurendeeenlangeperiodeextreemhoog
kanzijn–inzwembadenbijvoorbeeld–
maarookinzeervochtigeomgevingen
zoalswasserijenenbepaaldeindustriële
ruimtes,moetendeluchtdichtheiden
dedampdiffusieweerstandvanhetdak
van een heel hoog niveau zijn, om
inwendigecondensatieenvochtproblemen(schimmelvorming,vanhetplafond
afdruppelendwater…)tevermijden.
Dit hoge niveau kan worden bereikt
doorhetaanbrengenvaneenononderbrokenenvoldoendedampdichtluchten dampscherm (klasse E3 of E4)
(TechnischeVoorlichtingnr.215).Maar
bijzwembadenzijnhetdakoppervlak
endehoogtevanhetplafondmeestal
relatief groot, waardoor het correct
plaatsenvanhetlucht-endampscherm
allesbehalveeenvoudigis.Volgenshet
WTCBbiedtdeplaatsingvaneenluchtendampschermbovenophetdaktimmerwerkvolgenshetprincipevanhet
sarkingdakdaarenbovenonvoldoende
garanties.Vermitsdetengellattendoorheen de isolatie bevestigd worden,
wordthetlucht-endampschermimmers
geperforeerd.
“Een alternatief voor de techniek van
het warme dak is de plaatsing van zeer
dampdichte isolatieplaten. In de praktijk
beantwoorden enkel platen uit cellenglas aan deze vereiste, op voorwaarde
dat alle voegen tussen de platen alsook
alle aangebrachte gaten voor de bevestiging van de schroeven worden afgedicht met een bitumineuze mastiek.”
(WTCB, TV nr. 251, p. 33)
FOAMGLAS® biedt een uitstekend
thermisch comfort, ook in de
zomer
Hetidealedakisolatiemateriaalmoet
tweeërlei functioneren: in de winter
beschermentegendekoude,eninde
zomertegenhitte,omeenoververhittingvanbewoonderuimtesonderhet
dak te vermijden. Daartoe moet het
naasteengoedelambdawaardeookeen
hogewarmteopslagcapaciteiteneen
hogedensiteithebben.Dezefactoren
zorgenervoordathetwarmtetransport
vanbuitennaarbinneninveelgeringere
mateenookveellangzameraandebinnenruimtewordtafgegeven,waarnade
opgeslagenwarmte‘snachtsgeleidelijk
aandebuitenomgevingwordt‘terug-
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Binnenklimaatklassen van de
gebouwtypes

Gebouwvoorbeelden

Jaargemiddelde
dampdrukken in
het gebouw pi
(Pa)

Gemiddelde
dampdrukverschillen gedurende 4 weken
(pi - pe) (Pa)

KK I
Gebouwenmetweinigtotgeen
permanentevochtproductie

Stapelplaatsenvoordrogegoederen
Kerken,toonzalen,garagesen
werkplaatsen

1.100≤pi<1.165

<159-10.θe(2)

KK II
Gebouwenmeteenbeperkte
vochtproductieperm³eneengoede
ventilatie

Volgensdenormgeventileerde
 oningen
w
Scholen
Winkels
Niet-geklimatiseerdekantoren
Sportzalenenpolyvalentehallen

1.165≤pi<1.370

<436-22.θe(2)

KK III
Gebouwenmeteenbelangrijkevochtproductieperm³eneenmatigeventilatie

Nietvolgensdenormgeventileerde
1.370≤pi<1.500
woningen
Ziekenhuizenenverzorgingstehuizen
Verbruikszalen,restaurants,feestzalen
entheaters
Laaggeklimatiseerdegebouwen
(RV≤60%)

<713-22.θe(2)

KK IV
Gebouwenmeteenhoge
vochtproductie

Hooggeklimatiseerdegebouwen
(RV>60%)
Hydrotherapieruimtes
Overdektezwembaden
Vochtigeindustriëleruimteszoals
wasserijen,drukkerijen,brouwerijen,
papierfabrieken…

(1)

(2)

pi≥1.500,beperkt >713-22.θe(2)
tot3.000Pa

Voorgebouweninoverdruk,gebouwenmeteensterkwisselendvochtgehalte(bv.discotheken)ofdakenmeteengeïsoleerdverlaagdplafondis
eenspecialebouwfysischestudievereist.
θe=buitentemperatuur

Tabel:Meestvoorkomendegebouwtypes(1) enhunovereenkomstigebinnenklimaatklassen.

gegeven’.Zokunnentemperatuurpieken
zoweloverdagals’snachtswordenafgetopt.

beletten.Defaseverschuivinggeeftweer
hoegoeddewarmteindezomerwordt
buitengehouden.

Technische Voorlichtingen 169, 175
(+addendum),184,186(+addendum),
195en202wordengerespecteerd.

DankzijFOAMGLAS®-isolatievindterin
hetdakeenzogeheten‘faseverschuiving’plaats.Defaseverschuivinggeeft
weerhoelanghetduurt(inuren)vooraleerdewarmtedieindezomerdoor
hetdakgeaccumuleerdwordt,doorheen
deisolatiedringt.Hoehogerdezewaarde,hoelangerdewarmteopwarme
zomerdagenbuitengehoudenwordt.
Defaseverschuivingstaatvollediglos
vandeλ-waarde.Delambdawaarde,
samen met de dikte van de isolatie,
resulteertindeR-waarde(=thermische
weerstand)engeeftweerhoegoedde
warmtetijdensdewintermaandenwordt
vastgehouden,of-andersgezegd-hoe
goeddeisolatiewarmtetransportkan

FOAMGLAS ®-isolatie scoort inzake
faseverschuiving veel beter dan de
schuim- en de vezelisolatiematerialen.
Bij FOAMGLAS®-isolatie duurt een faseverschuiving langer dan bij andere isolatiematerialen, in aantal uren gerekend
tot zelfs 3 keer langer. Dat geeft de
doorslag voor voldoende thermisch comfort in de zomer.

Daken die met FOAMGLAS® zijn geïsoleerd zijn uitstekend bestand tegen risico’s op losrukken.

Uiterst stevige constructie
Zoweldedakbedekkingalsdedakconstructieinzijngeheelmoetenweerstaan
aandeinvloedvandewind.Daartoe
moeten de richtlijnen vervat in de

Dedakbedekkingwordtbevestigdop
dekramplatendieindeFOAMGLAS®platenwordengeplaatstzonderdiete
doorboren.Extramechanischebevestigingendiedeisolatiewéldoorboren,
zijnnietnodig.Zozijnerookgeenkoudebruggen, en is de dakbedekking
beschermdtegenopstijgendevochtige
lucht afkomstig van binnenin het
gebouw.
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FOAMGLAS® is
drukbestendig en maatvast

zelfsbijeenzeerhogedrukweerstand
nietvervormt.F OAMGLAS ® weerstaat
lastentot160ton/m 2.F OAMGLAS ® is
tevensbijzondermaatvast.Deuitzettingscoëfficiëntisvergelijkbaarmetdie
vanstaalenbeton.

FOAMGLAS® is
gemakkelijk te verwerken

FOAMGLAS® isdoorzijnglasstructuur
nietsamendrukbaarenuitermatedrukbestendig,ookbijlangdurigebelasting.
Hetishetenigeisolatiemateriaaldat

FOAMGLAS® is
geschikt voor alle dragers
Dankzij de grote stabiliteit en de
heel kleine uitzettingsfactor kunnen
FOAMGLAS ®-isolatieplaten gekleefd
wordenop:
– eendraagstructuurvanhouten
balken,metdaaropdekepers
Hieropkomteenvlakke,doorlopendedrageruithoutenplaten(type
osbofmultiplex)ofuitplanken
– eenstructuurvanbetonbalken,met
daaropeenvoorgespannenwelfsel
meteenvlakkeafwerkingaanbeide
zijden
– eenstructuurmetmetalenliggers
metdaaropgeprofileerde
staalplaten.

FOAMGLAS® is geschikt
voor elk type dakbedekking

AangezienFOAMGLAS® bestaatuitglascellenmetdunnewanden,ishetisolatiemateriaalgemakkelijkteverwerken.
Eenvoudigewerktuigenzoalseenhandzaagvolstaan.
Doordatdeplatenopdestructuurwordenaangebracht(inplaatsvanertussen)
kandeplaatsingvandetechnischeleidingenveelvlottergebeuren.

Dankzij de lucht- en dampdichte
opbouw kunnen met F OAMGLAS ®
thermischperfectbetrouwbaresarkingdaken(warmdaksystemen)wordengerealiseerd
– Dakpannen
– Kunstleienennatuurleien
– Golfplaten
– Roofingofkunststof
– Metaal:staal,zink,koper,aluminium
eninox(rvs).

Mogelijke oplossingen voor de isolatie van een hellend dak boven een ruimte met binnenklimaatklasse IV

A.Bijkomendkeperwerkdatslechtsopenkele
plaatsenophetonderliggende
daktimmerwerkvastgezetwordtenwaarbij
deperforatiesafgedichtwordenomdeluchtenwaterdichtheidtegaranderen.

B.Kramplatendieverankerdzijnincellenglas,
datzelfaangebrachtwerdopeendoorlopende
drager(bv.eenOSB-dakvloer),kunnenfungerenalsluchtschermwanneerdevoegenmet
kleefbandafgedichtworden.Inditgevaliseen
bijkomenddampschermnietvereist.

C.Oplossingvanhettype‘warmdak’waarbij
dedakbedekkingopeenvolledigontkoppelde
draagstructuuraangebrachtwordt:bijkomend
keperwerkzonderperforatiesdatvollediglos
staatvanhetonderliggendemembraan.
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FOAMGLAS® is
brandveilig en onbrandbaar

F OAMGLAS® isonbrandbaaraangezien
hetbestaatuitpuurglas(EuropeseklasseringA1).Puurglasontwikkeltgeen
rook,vormtgeengiftigegassen,kent
geendruppelvormingenveroorzaakt
geenvlamoverslag.

FOAMGLAS® is
ecologisch

Inelkstadium–grondstof,productie,
gebruik en recyclage – voldoet
FOAMGLAS® aandestrengsteecologischeeisen.

enkelgroenestroomgebruikt.Bijdeverwerkingentijdensdeuitzonderlijklange
levensduur-meerdan50jaar!–van
het isolatiemateriaal komen er geen
emissiesvrijdiehetmilieuofdegezondheidkunnenschaden.Productieafvalals
gevolgvanhetversnijdenwordtweer
indeproductieingevoerd.Naafbraak
van een gebouw kan F OAMGLAS ®
opnieuwwordengebruiktalsopvullingsgranulaat.
DeFOAMGLAS®-productenzijngecertifieerdalsecoproductdoornatureplus®.
Ditinternationalelabelwordtuitsluitend
toegekendaanproductendievoldoen
aandestrengstecriteriainzakedemenselijkegezondheid,deveiligheidvoor
hetmilieuendefunctionaliteit.

FOAMGLAS® isgrotendeelsvervaardigd
vangerecycleerdcellulairglas,enbevat
geenbestanddelendiehetbroeikaseffectbevorderenenookgeenbrandvertragers,kankerverwekkendestoffenof
mineralevezels.Voordeproductiewordt

1 Woning,Roeselare,België
BUROII&ARCHI+I
©DanicaKus

1
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1
1 Houtrotnadakrenovatie,
fotografie:ing.PeterBorgers,
BureauBouwpathologieBB
voorwww.bouwwereld.nl

Problemen met hellende daken
Bij traditionele dakconstructies bleef onder het dak een grote
(zolder)ruimtevrijenwerddeluchtverversinggeregelddoornatuurlijke
ventilatie.Dezedakenbezatennauwelijksofgeenthermischisolerende
kwaliteiten.Hetwasdecombinatievanhetvolumeendestructuur
vanderuimteonderdedakbedekkingdievoorde‘isolatie’zorgde.
Bouwfysischgezienvoldeedditdakconceptnochtans.Doorhetgrote
beschikbarevolumevoorventilatiekondencondensatieproblemen
wordenvermeden.

Ventilatieruimte tussen de isolatie
en het onderdak
Delaatstedecenniaheeftonderzoek
naareenmaximumaanbewoonbare
oppervlakteeneenbetereisolatiewaarde
geleidtotdeontwikkelingvannieuwe
daktechnieken.Eendaarvanisdeisolatie
vanhellendedakentussendeconstructie.
Wanneertussendedakconstructiewordt
geïsoleerdeneenonderdakwordtaangebracht,ontstaatereengeventileerde
ruimtetussendedakbedekkingenhet
onderdakenerzijdsentussenhetonderdakendeisolatieanderzijds.Dezedakopbouw brengt condensvorming en
warmteverliesmetzichmee.Deluchtverplaatsingenindetweegeventileerde
‘spouwen’leidentotrotatiestromingen,
metafkoelingtotgevolg.Deafkoeling
leidtvervolgensniettotuitdroging,maar
integendeeltotinwendigecondensatie

eneenbijkomendevochtopstapeling.
Hetfenomeendoetzichvooralvoorbij
‘open’dakbedekkingenzoalspannen
enleien.Hetgebruikvanventilatiepannenisgeenoplossing.Deproblemen
kunnenmaaropéénmanierworden
opgelost:dedakopbouwmoetvolledig
luchtdichtenzonderventilatieworden
uitgevoerd.
“Het verluchten van de ruimte tussen
het onderdak en de thermische isolatie
is meestal nadelig, vermits dit het risico
op condensatie aan de binnenzijde van
het onderdak kan vergroten en het zo
de thermische prestaties van het dak
kan verminderen.”(WTCB, TV nr. 251 p.
31)

Vochtgevoelige isolatiematerialen
Vochtkandethermischeweerstandvan
eenisolatiemateriaalaanzienlijkdoen

schommelen.Alshetbuitenkoudis,
komtdewaterdampterechtonderde
dakbedekking,waar– vergelijkbaarmet
hetbeslaanvaneenruit–condensvormingoptreedt.Wanneererbovende
isolatie een spouw is, dan glijdt het
vochtdatnietdoordeventilatiewordt
afgevoerd,langsdeonderkantvande
dakbedekking naar beneden. Als de
druppelstezwaarworden,vallenzeop
deonderliggendelaagenkunnenzedie
vochtigmaken.
MetuitzonderingvanFOAMGLAS® zijn
alle isolatiematerialen min of meer
gevoeligvoorvocht.AlleenFOAMGLAS®
isvolstrektwaterdicht– waardoorhet
wateroverhetoppervlakkanweglopen– volledigdampdichtenookvolledigluchtdicht.FOAMGLAS® isdanook
hetenigeisolatiemateriaaldatzijneigenschappen decennia lang garandeert.
Andereisolatiefabrikantenkunnendat
niet,endoenhetookniet.Totnutoe
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iserjammergenoeggeenenkelereglementeringdiebedrijvenexplicietverplichtomdethermischeeigenschappen
vanhunisolatiematerialenindetijdte
garanderen.

Samengevat
– Eensarkingdak(warmdaksysteem)is
debestekeuzeomhellendedaken
teisoleren.
– FOAMGLAS® isdebestekeuzealsisolatiemateriaalvoorsarkingdakenen
warmedaken.
– DusisFOAMGLAS® debestekeuze
omhellendedakenteisoleren.

1

Voordelen van het FOAMGLAS®-systeem
Kwaliteit:systeemuithoogwaardigematerialen.Kwaliteitszekerheiddoorprojectondersteuningenprofessioneeladvies.
Rentabiliteit:maximaalwaardebehoudenminimaleonderhoudskostendankzij
delangelevensduur.
Duurzaamheid:generatieslangoptimalebeschermingtegenkoude,hitteen
vocht.
Zekerheid:verlijmddaksysteemverhinderternstigeschadeenherstellingen.
Geendoorboringenvoormechanischebevestigingen.Geenrisicoop
condensatiedoorluchtlekken.
Functionaliteit:thermischeisolatieendampscherminéénlaag.

1 INGKnokke,GinoDebruyne
&Architecten,Brugge,België
2 ZwembadBrasschaat,België,
BVBAArchitectenbureauLuc
Derycke,Ieper,België
3 Woning,Roeselare,België,
BUROII&ARCHI+I
©DanicaKus

2

3
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Hellend dak
met metalen
bedekking,
nieuwbouw,
aluminium

Stedelijk zwembad, Nieuwpoort, België
Architect StudiebureauGrontmij,Brussel,België
Toepassing FOAMGLAS® T4+,metafwerkingingefelstKalzip®-aluminium

Nieuwpoorthadin1960deeerhetallereersteverwarmdeopenluchtzwembad
inBelgiëmetolympischeafmetingen
opentestellenvoorhetpubliek.In1966
werdenhierinzelfsdeBelgischezwemkampioenschappen georganiseerd.
Omdathetzwembadnietmeervoldeed
aandeVLAREM-normensloothetna40
jaardedeuren.Opdezelfdeplaatsopende in 2007 een nieuw en overdekt
zwembadmeteen25meterbad,kinderbad,glijbaan,aanpalendeligweide
enaangepasteinfrastructuurvoorpersonenmeteenfysiekebeperking.
Bijhetontwerpvanhetnieuweoverdektegebouwheeftdearchitectrekeninggehoudenmetdeintegratievan
het zwembad in de omgeving: het
inmiddels volledig heraangelegde
LeopoldII-parkwaarzichookeensporthaleneenspeelpleinbevinden.Ophet
hellenddakvanhetnieuwezwembad
dat uit 2 vlakken bestaat, ligt
FOAMGLAS® T4+.Alsafwerkingisgekozenvooraluminiummeteennatuurlijke
mattelook.

SamenvormenFOAMGLAS® T4+enaluminiumeenuiterstduurzamedakbedekkingvanlichtebouwmaterialen.De
water- en waterdampdichtheid van
FOAMGLAS® zorgtervoordatinvochtgevoeligeomgevingenzoalszwembaden
hetdakeenlang,veiligendroogleven
gegundis.

Binnen zwemmen in
de winter,
en in de zomer aan
het strand
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Geprofileerdestaalplaat
2. Hechtlaag
3. FOAMGLAS®-platenverkleefd
warmmetbitumen
4. Afstrijklaagmetwarm
bitumen
5. Metalenkramplaten
6. Drukverdelingsmembraan
7. Polyesterdoekalsscheidingslaag
8. Aluminiumbekleding/gefelst

8

6

4

7

5
3

2
1
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Gebogen dak,
renovatie,
koper

Pier, Blankenberge, België
Architect GroepPlanning,Architectengroep,Brugge,België
Toepassing FOAMGLAS® T4+,metafwerkinginkoper

DepierinBlankenbergeisdeenigein
België.Eenwandelbrugvan350meter
leidtnaareenmonumentaalplatform
inzeewaaropzicheenpaviljoenmet
rondgangbevindt.

F OAMGLAS ® beschermthetpaviljoen
doordathetwaterdichtenwindbestendigis.BovendienmaakteFOAMGLAS®
decellulaireisolatieperfectopmaatvan
hetkoepeldak.

Deoorspronkelijkepierdateertuit1894
enbestonduitgietijzer.In1933werd
depierherbouwdinart-decostijlenmet
gewapendbeton.Ongeveer50jaarlater
bleekdeconstructieaanbetonrottelijdenendrongzicheengrondigerenovatieop.Debetonnendragerwerdhersteldenopdekoepelvanhetpaviljoen
kwamFOAMGLAS® T4+teliggen.Voor
deafwerkingisgekozenvooreenkoperenbekledingmetstaandenaad.Koper
isgoedbestandtegendeweersomstandighedenaanzee.Hetverdraagtsterke
windvlagenenhetzoutewater.

FOAMGLAS® en koper:
feilloze weerstand
tegen de zee
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Betonnendrager
2. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmbitumen
3. Afstrijklaagmetwarm
bitumen
4. Metalenkramplaten
verankerdindedakvloer
5. Bitumuneus
drukverdelingsmembraan
6. Pe-foliealsscheidingslaag
7. Koperendakbedekkingmet
staandenaad

7

5

6
3
4
2

1
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Hellend dak,
nieuwbouw,
zink

Maria’s Rustoord RVT, Moorslede-Dadizele, België
Architect GinoDebruyne&Architecten,Brugge,België
Toepassing FOAMGLAS® T4+,metafwerkinginzink

Maria’sRustoordinDadizeleiseenprivé
rust-enverzorgingstehuismet91plaatsenvoorverzorgingsbehoeftigen,semivaliden,validenofpersonenmetdementieenAlzheimerofParkinson..
Ineersteinstantie,in1825,washeteen
rustoorddatwerdgebouwdopgrond
geschonkendoorgravindelaGrange.
Destijdshinghetwapenschildvande
familiebovendetoegangspoort.Tijdens
WOIwerdhetgebouwvooreendeel
vernield,indejaren1920werdhethersteldenin1941werdengroteuitbreidings-enherstellingswerkenuitgevoerd.
Indejaren1980vondenopnieuwuitbreidingenplaats.Erkwameenpolyvalentezaalbijenhetgebouwwerdvolledigheringerichtenbrandveiliggemaakt.

HetdakwerdmetFOAMGLAS® geïsoleerd om het gebouw brandveilig te
maken,maarookomwillevandelange
levensduurvancellenglas.

FOAMGLAS®-isolatie
en zink: dit dak weerstaat de tijd
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Betonnendrager
2. Hechtlaag
3. FOAMGLAS®T4+,verkleefd
metwarmbitumen
4. Afstrijklaagmetwarm
bitumen
5. Metalenkramplaten
6. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
7. Pe-foliealsscheidingslaag
8. Zinkendakbedekkingmet
staandenaad

8
7

6

4
5
3

In 2006 werd het oorspronkelijke
rustoordafgebrokenenkwamereen
nieuwbouwmeteenlichthellenddak
indeplaats.Opeenbetonnendrager
werdFOAMGLAS® T4+aangebracht.De
afwerkingisgebeurdmeteenzinken
dakbedekking.

2

1
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Hellend
metalen dak,
nieuwbouw,
zink

Forensisch Psychiatrisch Centrum, Gent, België
Architect VerenigingvanStudiebureaus'ABSCIS– deJONGGORTEMAKERALGRA–
INGENIUM– DERVEAUX– ATOSBORNE',Gent,België
Toepassing FOAMGLAS® Kompaktdak,metafwerkinginzink

HetForensischPsychiatrischCentrumin
Gentiseenstrengbeveiligdegesloten
instellingvoor272geïnterneerdendie
ontoerekeningsvatbaarzijnverklaard.
Hetisdebedoelingdatdegeïnterneerdenoptermijnmetbegeleidingweerin
desamenlevingkunnenfunctioneren.
Naeenbouwperiodevan3jaarwerd
hetgebouwinmaart2014ingebruik
genomen.

mechanische bevestiging vereist. Zo
wordthetlucht-endampschermnooit
doorboordenisergeenenkelgevaar
voorkoudebruggen.Ookdecombinatie
metzinkwasbijnavanzelfsprekend.Zink
heefteenlangelevensduur,isnatuurlijk
en100 %recycleerbaar,blijftbijeen
vakkundigeplaatsingnagenoegonderhoudsvrij,enisoplangetermijnbijzonderkostenefficiënt.

Hetcentrumiseenschoolvoorbeeldvan
duurzaambouwenenduurzaamenergiegebruik. De gebruikte materialen
doorstondeneenstrengeselectie:ze
moestencorrosiebestendig,slijtvast,vandaalbestendig,eenvoudigteonderhouden,enbijvoorkeurookrecycleerbaar
zijn.Ookaandeisolatiewerdenheel
hogeeisengesteld:hetstreefdoelwas
K-21(EPB-regel:max.K-40).

FOAMGLAS® werdnietalleengebruikt
voorde6.000 m²zinkendaken,maar
eveneensvoorde4.000 m²plattedaken.

DekeuzevoorhetKompaktdaksysteem
vanFOAMGLAS® lagvoordehand.Dit
is het enige isolatiesysteem met een
ATG-keuringvoorwarmedakenmet
metalenbekledingdatgeenbijkomende

FOAMGLAS® en zink:
een heel apart duo
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Betonnendrager
2. TweelagenFOAMGLAS® T4+,
verkleefdmetwarmbitumen
3. Metalenkramplaten
4. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
5. Pe-foliealsscheidingslaag
6. Zinkendakbedekkingmet
staandenaad

6
4

5

3

2

1
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Geventileerd
dak,
nieuwbouw,
lood

Museum Shoes or no Shoes (SONS), Kruishoutem, België
Architect LodeUytterschaut,JohanKetele,RutgerDavidts,Kortrijk,België
Toepassing FOAMGLAS® READYBOARD,geventileerddak,metafwerkinginlood

HetMuseumShoesornoShoes(SONS)
vanDirkVanderschuereninKruishoutem
steltschoenententoonuitverschillende
werelddelenentijden.Hetgebouwherbergt drie collecties, waaronder een
designercollectiemetstukkenvanLouboutinenBlahnikeneenetnografische
collectie,diebeidezijnsamengebracht
doorWilliamBoyHabraken.HetkunstenaarskoppelVeerleSwentersenPierre
Bogaertssteldedanweereenkunstcollectiesamenwaarvoorbekendekunstenaarsaandeslaggingenmetschoenen.

F OAMGLAS ® ineengeventileerddak
heefthetuniekevoordeeldathetuitstekendbestandistegenweersinvloeden.Regenwaterenwaterdampkunnen
nietinhetisolatiemateriaaldoordringen.
F OAMGLAS ® beschiktdaarnaastover
eenhogedrukweerstand,waardoorhet
dezwarelodendakafwerkingprobleemlooskandragen.

In2008werdendegevel,hetdakende
binnenafwerkingvanhetmuseumvolledigvernieuwd.Zowelindegevelals
in het geventileerde dak zit er nu
FOAMGLAS®-isolatieverwerkt.
Op het dak ligt F OAMGLAS ® READY
BOARD, op de betonnen drager gekleefdmetbehulpvankoudlijm.Daarop
kwameenstalendraagstructuur,waarna
ambachtelijkvervaardigdelodenpanelen
zijnaangebracht.Hetafgewerktegeheel
heefteenzeermassieveuitstraling.

Waardevolle collectie
beschermd met
FOAMGLAS®-isolatie
en lood
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

6

7

Opbouw
1. Betonnendrager
2. FOAMGLAS® READYBOARD
3. Tweecomponentenkoudlijm
PC® 56
4. Houtenlat
5. Epdm-verdichting
6. Metalendraagstructuur(staal)
7. Lodendakpanelen

5
4
2
3
1
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Metalen dak,
renovatie,
zink

Luchtvaartmuseum, Jubelpark, Brussel, België
Architect Jean-LucBrugmans,RegiederGebouwen,Brussel,België
Toepassing FOAMGLAS® READYBOARD8cm+,afwerkingmetgecoatezinkmet
roeven

HetLuchtvaartmuseumaanhetJubelparkinBrusselherbergtvliegtuigen,
luchtballonnen,zeppelinsenanderevliegendetoestellenuitverschillendeperiodes.DecollectieiseenvandebelangrijkstevanEuropa.Aanvankelijkdeed
deruimehaldienstalsopslagplaats,en
vondenerpaardenkoersen,handelsbeurzen of luchtballonfestivals plaats. In
1972namhetluchtvaartmuseumerzijn
intrek. In het gebouw huist ook een
documentatiecentrummeteengrote
verzamelingfoto’s,films,magazinesen
boekenoverluchtvaart.
Bijdenoodzakelijkerenovatievanhet
zinkvanderechterhelftvanhetLuchtvaartmuseumwerdmeteeneenisolatielaagtoegevoegd.DedienstMonumentenenLandschappeneistedatde
nieuweafwerkinghetzelfdeuitzichthad
alsdebestaandeafwerking.

Slechtehoutendraagplankenwerden
vervangendoornieuwehoutenlatten.
Opdehoutendragerwerdeenbitumineusscheidingsmembraangenageld,
gevolgd door F OAMGLAS ® READY
BOARD-panelenmetvollediggelijmde
voegen,eneenbitumineusmembraan
dateropwerdgevlamlast.Depanelen
werden mechanisch bevestigd met
roeventotindehoutendrager.Daarna
werden in het oppervlak van de
FOAMGLAS® READYBOARDperstrook
zink 2 gegalvaniseerde kramplaten
geplaatstdiehetzinkopzijnplaatshouden.Deafwerkinggebeurdemetstrokengecoatezinkenhoutenroevendie
eveneensbeschermdzijnmetzink.

FOAMGLAS®-isolatie
beschermt vliegtuigen
en zeppelins
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Houtendrager
2. Genageldbitumineus
membraan,TypeP3
3. FOAMGLAS® READYBOARD
T4+,voegenverkleefdmet
PC®56
4. Bitumineusafdichtingsmembraan,TypeP3
5. Houtenroeflatten
mechanischbevestigdinde
houtendakvloer
6. Zinkendakbedekking

6
5
4
3
2

Dedragerbestaatuithoutenplanken
van34mmdik,ingeslotenineenmetalenart-nouveaustructuur.Eerstwerden
hetoudezinkenderoevenverwijderd.

1

22

Metalen dak,
nieuwbouw,
zink

Katholieke Hogeschool Vives, Brugge, België
Architect JanDeVloed(ArchitectenburoDeVloed)Heusden-Destelbergen,Johan
Bosschem(SAR),Gent,België
Toepassing FOAMGLAS® READYBOARD,metafwerkinginzinkopsteeldeck

KatholiekeHogeschoolVives,voorheen
gekend onder de naam KATHO en
KHBO,bestaatuitzescampussen,verspreidindeprovincieWest-Vlaanderen.
VoordestudenteninBruggewerdeen
volledig nieuw gebouw voorzien.
Vandaagkunnengeïnteresseerdener
terechtvoorprofessioneleopleidingen
enpostgraduatenbinnendegezondheidszorg,handelswetenschappenen
bedrijfskundeofvoordelerarenopleiding.Hetnieuwegebouwomvat450
parkeerplaatsen,790fietsenstallingen,
ruimetrappen,opengalerijen,eencafetariaeneengrotebibliotheekmetglaspartij.Hetteltookdrieauditoriamet
verplaatsbareakoestischewandendie
samengevoegdkunnenwordentoteen
groteaula.
Ophethellenddakligteenstalendrager
dieisopgevuldmetakoestischeisolatie.
Daarna werd F OAMGLAS ® READY
BOARDaangebrachtmetbehulpvande
koudlijmPC® 11.Deafwerkingbestaat
uiteenzinkendakbedekkingmetstaandenaad.

Aan de binnenkant van het gebouw
kreeghetsteeldeckgeenafwerking.
Dankzij de onbrandbaarheid van
FOAMGLAS® ishetsteeldeckvoldoende
beschermd.Ookdestabiliteitenduurzaamheid van F OAMGLAS ® zorgen
ervoordatnogveelgeneratiesstudenten
endocenteninditgebouwonderdak
kunnenvinden.

FOAMGLAS®-isolatie
en zink: een
doordachte beslissing
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Geperforeerdeengeprofileerdestalendrager
2. Akoestischeisolatie
3. BitumineuzeeencomponentlijmPC® 11
4. FOAMGLAS® READYBOARD
5. Metalenkramplaten
6. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
7. Pe-foliealsscheidingslaag
8. Zinkendakbedekkingmet
staandenaad

8
7

6
5

4

3

2
1
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Metalen dak,
renovatie,
koper

D’Coque, Nationaal Sport- en Cultuurcentrum, Kirchberg,
Groot Hertogdom Luxemburg
Architect RogerTaillibert,Parijs,Frankrijk
Toepassing FOAMGLAS® T4+,metafwerkinginkopermetstaandenaad

D’Coque is het Nationaal Sport- en
CultuurcentrumvanLuxemburg.Het
centrumbiedtonderandereplaatsaan
eenfitnesszaal,spa,restaurant,olympischzwembad,vergaderzalenenenkele
hotelkamers.
D’Coqueheefteeneigenstijl,maaris
tegelijkperfectgeïntegreerdindestedelijkeomgeving.Hetiseenfuturistisch
gebouwmetrondevormenenkoepels
enoogtzowelindrukwekkendalselegant.Albijdeopeningin1982haddit
sportcentrumeenmetalendak.Tijdens
de renovatiewerken werd het harde
kunststofschuimverwijderd,waarnahet
gewapendbetonwerdbehandelden
F OAMGLAS ® T4+werdaangebracht.
Daarnakwamereenkoperendakbedekkingmetstaandenaadophetdak.

BijD’CoqueisvoorFOAMGLAS® gekozenomdathetwaterdichtendampdicht
is.Deoorspronkelijkeisolatieuitkunststofschuimwasdatniet:hetvochtcondenseerdeindeisolatie,watdestructuurenhetgewapendbetonvanhet
gebouw in gevaar bracht. Met
F OAMGLAS ® iseenlangelevensduur
verzekerd.

Koper en
FOAMGLAS®-isolatie:
biedt ook sportieve
oplossingen
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

5

Opbouw
1. Betonnendrager
2. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmbitumen
3. Metalenkramplaten
verankerdtotindedakvloer
4. Drukverdelingsmembraan
5. Koperendakbedekkingmet
staandenaad

4
2

3

1
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Metalen dak,
renovatie,
metaal

Bureau Atelier 70, Residentie, Esch-sur-Alzette,
Groot Hertogdom Luxembourg
Architect Atelier70,ArchitectuurenUrbanismeSARL,OffermannArchitecten,
Esch-sur-Alzette,GrootHertogdomLuxemburg
Toepassing FOAMGLAS® T4+,metafwerkinginmetaal

Bijderenovatievanhetkantoorvan
ATELIER70gingdeuitdrukkelijkevoorkeurnaarauthentiekematerialen:beton,
baksteen,hout,granietenmetaal.Voor
dedakisolatieisFOAMGLAS® volvlakkig
verlijmdopdebetonnendrager,waarna
een metalen bekleding met staande
naadisaangebracht.

DekeuzevielopFOAMGLAS® omwille
vanzijnduurzaamheidenmilieuvriendelijkheid.F OAMGLAS ® bestaatvoor
60%uitgerecycleerdglasenheeftin
dewereldvandethermischeisolatieook
eenongeëvenaardelevensduur.

FOAMGLAS®-isolatie:
de oplossing voor alle
soorten projecten
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Betonnendrager
2. Hechtlaag
3. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmbitumen
4. Afstrijklaagmetwarm
bitumen
5. Metalenkramplaten
6. Bitumuneus
drukverdelingsmembraan
7. Pe-foliealsscheidingslaag
8. Metalendakbedekkingmet
staandenaad

8
6

4
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Metalen dak,
renovatie,
zink

Museum voor Schone Kunsten, Gent, België
Architect StudiegroepBontinck,Gent,België
Toepassing FOAMGLAS® T4+,metafwerkinginzink

HetMuseumvoorSchoneKunstenin
Gent,oorspronkelijkuit1898,steltschilderkunstenbeeldhouwkunsttentoon
vanafdemiddeleeuwentotdeeerste
helftvande20steeeuw.Decollectie
bevat naast Vlaamse kunst, ook
Nederlandse,ItaliaanseenFransewerken.Naeengrondigereinigingenrenovatievanbinnenenvanbuitenginghet
MuseumvoorSchoneKunsteninmei
2007opnieuwopen.

Renoveren met
FOAMGLAS®-isolatie:
de waardevolle
oplossing
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

precies.Eendrukverdelingsmembraan
eneenextrabevestigingzorgenervoor
datdeisolatieopzijnplaatsblijft.Voor
deafwerkingisgekozenvoorzinkmet
staandenaad.
DoorFOAMGLAS® tegebruiken,ishet
MuseumvoorSchoneKunstenbrandveiligenduurzaam.Opdiemanierblijft
nietalleenhetmonument,maarookde
kunstcollectiebeschermdvoorinvloeden
vanbuitenaf.

Het restauratieproject toont aan dat
moderne technieken ook uitstekend
geschiktzijnvoormonumentalegebouwen.Heteindresultaatwijkthelemaal
nietafvanhetorigineelontwerp,wat
bijmonumentenenmuseauitermate
belangrijkis.

Opbouw
1. Houten/stalendrager
2. Bitumineusmembraan
3. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmbitumen
4. Metalenkramplaten
5. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
6. Metalenbevestiging
7. Zinkendakbedekkingmet
staandenaad

7
6
5
4
3

Deoorspronkelijkeplatteenhellende
dakensteunenophoutendragers,die
behoudenwerdentijdensderenovatie.
F OAMGLAST4+werderrechtstreeks
opverkleefdenbevestigdmetkramplaten.DeFOAMGLAS®-platenzijnopmaat
gemaaktenvolgendedakvormheel

2
1
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Gebogen dak,
nieuwbouw,
zink

Sint-Kwintensfietskluis, Bilzen, België
Architect RudyVereecke,MonumentinOntwikkeling,Nieuwpoort,België
Toepassing FOAMGLAS® READYBOARD,metafwerkinginzink

DeSint-Kwintensfietskluisbiedtovernachting aan fietstoeristen en vindt
onderdakindeSint-Quintinuskerk,daterenduit1850.Detorenenderesten
vandekerkmurenzijngerestaureerd,
terwijlhetkerkschiphetaspectvanruïne
behouden heeft. Hierin kwam een
nieuw,modernvolumewaarinonder
meertweetrekkershuttenzijnondergebracht,elkmeteenslaapgelegenheid
voor4personeneneenkleinkeukentje.

Hetvoormaligekerkhofisingerichtals
tuinbijdefietskluis.Hierbevindenzich
eensanitairblokeneenfietsenberging.

FOAMGLAS®-isolatie
beschermt
monumenten
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

HetkoepeldakvandefietskluisisgeïsoleerdmetFOAMGLAS® READYBOARD
enafgewerktmetzink.F OAMGLAS ®isolatiekangemakkelijkaangepastwordenaangebogenbouwconstructiesen
vormteengeslotenthermischebouwschil.

Opbouw
1. Geprofileerde(geperforeerde)
gelaktestaalplaat
2. Akoestischeisolatie
3. BitumineuzeeencomponentlijmPC® 11
4. FOAMGLAS® READYBOARD
5. FOAMGLAS® kramplaten
6. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
7. Pe-foliealsscheidingslaag
8. Zinkenbekleding

8
6

7

5
4
3
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Gebogen
staalplaat,
nieuwbouw,
zink

Zwembad Aquadroom, Maaseik, België
Architect JanssenArchitecten,Maasmechelen,België
Toepassing FOAMGLAS® T4+,metafwerkinginzink

In2008werdinMaaseikeenvolledig
nieuwsportcomplexgebouwdwaarin
plaatsisvoorverschillenderecreatiemogelijkheden.Hetmultifunctionelegebouw
bevat het nieuwe recreatiezwembad
Aquadroom,deoudesporthal,denieuwe
sporthalLottoDome,eenfitnessruimte,
eenwellnessensauna,eneentaverne
metbowling.Hetnieuwezwembadis
hetresultaatvaneensamenwerkingtussenMaaseik,Dilsen-StokkemenKinrooi
diealledrieinvesteerdeninhetnieuwe
project.DeAquadroombestaatuiteen
wedstrijdbad,eeninstructiebad,twee
peuterbaden,eenrecreatiebad,tweeglijbaneneneenbuitenzwembad.
Op het dak van het zwembad ligt
FOAMGLAS® T4+enwerdeenongeventileerdendampdichtwarmdaksysteem
zonderdoorgaandebevestiginggerealiseerd.Voordeafwerkingisgekozen
voor een staande naad uit zink van
NOVAPro-TecNedZink,eentitaanzink
meteentweelaagsepolymeerlakdieeen
beschermlaagvormttegenaantasting
doorwaterdamp.

F OAMGLAS® isimmuunvoorwateren
waterdampenzorgtsamenmethetzink
vooreenvolledigdichtwarmdaksysteem.Omdathetdaknietdoorboord
wordtbijdebevestigingwordenkoudebruggenenvochtproblemenvermeden.Opdiemanierontstaateenuiterst
veiligeisolatietoepassinginvochtrijke
omgevingen.

Baden onder een dak
van FOAMGLAS®
en zink
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Geprofileerdestaalplaat
2. Hechtlaag
3. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmebitumen
4. Afstrijklaag
5. Metalenkramplaten
6. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
7. Scheidingslaag
8. Afwerkingmettitaanzink
(NedZink)

8
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Metalen dak,
nieuwbouw,
inox

Balgstuw, Ramspol, Nederland
Architect Zwarts&JansmaArchitecten,Abcoude,Nederland
Toepassing FOAMGLAS® READYBOARD,matafwerkingininox

DebalgstuwbijRamspoliseenunieke
stormvloedkeringindevormvaneen
opblaasbaredam.Meteendoorsnede
van8meterisditdegrootsteterwereld.
Debeidepompbedieningsgebouwenzijn
ontworpenindevormvan5ellipsvormigestalenschaaldaken.Eenvande
ontwerpeisenwasdataandebinnenzijdevanhetstaaldakgeenbevestigingsmiddelenzichtbaarmochtenzijn.Tevens
diendedebuitenzijdetewordenuitgevoerdineenstrakkervs-uitvoering.Door
toepassing van het F OAMGLAS ®-

7

6

FOAMGLAS® biedt in
alle omstandigheden
weerstand
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

metaaldaksysteem,waarbijdeisolatieplatenverkleefdwerdenopdegebogen
ondergrond,konaanalleeisenworden
v oldaan. De rvs-bekleding is daarbij
bevestigd in de koudebrugvrije
F OAMGLAS ®-kramplaten.Metditsysteem werd het mogelijk de 230 rvspanelen,waarvangeenenkeledezelfde
afmetingheeft,opdezesterkgebogen
onderconstructieduurzaamtebevestigen,zónderkoudebruggenenzonder
corrosierisico’s.

Opbouw
1. Geprofileerde(geperforeerde)
stalendrager
2. Akoestischeisolatie
3. Zelfklevendbitumineusmembraan(optioneel)
4. Hechtlaag
5. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmbitumen
6. Afstrijklaagmetwarm
bitumen
7. Metalenkramplaten
8. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
9. Inoxdakbedekkingmetstaandenaad

9

8
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Hellend dak,
nieuwbouw,
zink

NATO, Brussel, België
Architect SOM,Brussel,België– AssarArchitects,Londen,VerenigdKoninkrijk
Toepassing FOAMGLAS® compactdak,metafwerkinginzink

Meteentotaleoppervlaktevan250.000
m²eneengeraamdebouwkostprijsvan
eenhalfmiljardeurobehoorthetNATOgebouw tot één van de grootste
Belgischebouwprojecten.Hetnieuwe
gebouwvervangthetcomplexdatin
1967werdgerealiseerdopeentijdelijke
basis,endat41jaarlanggebruiktis.
Hetomvatonderanderevergaderzalen,
perszalenenkantorenvoordedelegaties,hetinternationaalsecretariaaten
hetinternationaalhoofdkwartier,de
agentschappenendeafvaardigingen
vandepartners.Naast120.000m²kantoorruimteskunnende4.500NATOwerknemersergebruikmakenvanrestaurants, een bank, winkels en
faciliteitenvoorsportenontspanning.
Metdevormgevingvanhetgebouw
heeftdearchitectbelangrijkeeigenschappenvandeNATOwillensymboliseren‘zoalsvingersvervlochtenineen
symbolische schakel van eenheid en
wederzijdseafhankelijkheid’.Ookindit
gebouwwerdenzoveelmogelijkduurzameenmilieuvriendelijkematerialen
entechniekentoegepast:natuurlijke

ventilatie, geothermische boringen,
groendaken,warmtekrachtkoppeling,
zinkenFOAMGLAS ®-isolatie.
VoordeNATOinBrusselisgekozenvoor
FOAMGLAS ®-Kompaktdaksysteemals
warmdakmetmetalendakbedekking.
DezeuitvoeringvanFOAMGLAS® ishet
enigeisolatiesysteemmeteenATG-keuring,eenkwaliteitsgarantievoorinnovatieveproductenensystemenwaarvoor
geen productnormen bestaan. De
FOAMGLAS®-isolatiewerdaangebracht
opeenstalendrager.Deafwerkingin
zinkstaatgarantvooreenlangelevensduur.

4

6

7

Veiligheid voorop met
FOAMGLAS®-isolatie
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Opbouw
1. Geprofileerdestaalplaat
2. Hechtlaag
3. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmbitumen
4. Afstrijklaag
5. Metalenkramplaten
6. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
7. Pe-foliealsscheidingslaag
8. Afwerkingmetzink

8

5

3
2
1
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Metalen dak,
renovatie,
zink

Voormalige CFL-rotonde, Bonnevoie, Groot Hertogdom Luxemburg
Architect ADKSàrl,GrootHertogdomLuxemburg
Toepassing FOAMGLAS® T4,metafwerkinginzink

Detweerotondeszijncirkelvormigeconstructiesinnatuursteenmeteendiametervan52metereneenhoogtevan15
meter,bekroondmeteenkleineglazen
koepel.Zedaterenvan1875endienden
voorhetonderhoudvanstoomlocomotieven.In2000beslootderegeringom
de rotondes te herstellen en ze te
gebruikenvoortentoonstellingen.

Voorderenovatievanhetdakvande
voormaligeCFL-rotondeisgekozenvoor
FOAMGLAS® T4+.FOAMGLAS® cellulair
glasbehoudtzijnisolerendvermogen
vooronbepaaldetijddoordatdewaterdampnietindeisolatiekancondenseren.

Dampdicht en
brandveilig met
FOAMGLAS®
www.foamglas.be
www.foamglas.nl

Derenovatiegebeurdemetbehoudvan
deidentiteitvanhetgebouwenmoest
zorgenvooreenduurzaamresultaaten
eenflexibelgebruikvanhetgebouw.

Opbouw
1. Houtendrager
2. Hechtlaag
3. FOAMGLAS® T4+,verkleefd
metwarmbitumen
4. Afstrijklaagmetwarm
bitumen
5. Metalenkramplaten
6. Bitumineus
drukverdelingsmembraan
7. Pe-foliealsscheidingslaag
8. Zinkendakbedekkingmet
staandenaad

8
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Preventieve bescherming tegen brand
Naeenbrandontstaandikwijlsheftigediscussiesoverdevraagof
hetvuurendegevaarlijkerookontwikkelingvermedenhaddenkunnen
worden.Inhetantwoordspeelthetisolatiesysteemeendoorslaggevenderol.Wetenschappelijkonderzoektoontonomstootbaaraan
datF OAMGLAS ® deuitbreidingvaneenbrandkanvoorkomen.
FOAMGLAS® isnietalleenonbrandbaar,hetisolatiemateriaalproduceertookgeenrookofgiftigegassen.

Preventie begint bij materiaalkeuze
‘Brandcatastrofe’,‘Veiligheidsvoorschriftenflagrantgenegeerd’,‘Nog2gewondeninlevensgevaar’,‘Aanwijzingenvan
inbreukenopdeveiligheidsvoorschriften’,‘Brandendinferno’,‘Snelleverspreidingvanhetvuurbegunstigddoor...’
Krantenkoppenalsdezemakenduidelijk
datveelgebouwen– hoeweldievolgens
devoorschriftenzijngebouwd– niet
bestandzijntegendekrachtvanvuur
endeenormehittediezichtijdenseen
brandontwikkelt.Oorzaakhiervanis
meestaleencombinatievanhogebrandgevoeligheidvandeinrichtingvanhet
gebouw,snellevuurverspreiding,sterke
windenslechtetoegangtotdebrandhaard.
Daarommoetbijzondereaandachtwordenbesteedaanbrandpreventie.Door
geschiktebouwmaterialentekiezen,kan
hetrisicovaneenbrand– envandeuit-

www.fo
amglas.b
www.fo
e
amglas.n
l

2

1 Bijbrandmaaktdekwaliteit
vandeisolatiehetverschil
2 Brochure:Meerveiligheidmet
FOAMGLAS®

breidingervan– sterkwordenverminderd.DatheeftFOAMGLAS® aldikwijls
bewezen.

Smeulbranden: buitengewoon
gevaarlijk
Smeulbrandenbreidenzichvoornamelijk
uitinhetbinnenstevanbouwdelenen
blijven daardoor lang onopgemerkt.
Tusseneensluimerendeeneenuitbrekendebrandverstrijkenvaakverscheideneuren.
Isolatiematerialenuitvezelsvormenbij
smeulbrandeneengevaar:doorheende
dicht opeengehoopte vezels die met
reactiegevoeligemiddelenaanelkaar
zijngebonden,kanlucht(zuurstof)stromen.

FOAMGLAS® vormt geen enkel risico voor smeulbranden: de gesloten
cellulaire glasstructuur zorgt ervoor
dat zuurstof de vuurhaard niet kan
bereiken. FOAMGLAS ® is volstrekt
onbrandbaar (A1 – EN 13501).

FOAMGLAS®: noch rook noch
giftige gassen
Bijisolatiematerialenzoalspolystyreen
enpolyurethaanzijnhetderookende
giftigegassendiebijbrandeenlevensgevaarlijke rol spelen. Tijdens een
branddruppelengesmoltenmateriaalrestennaarbenedenenbrandenze
daarverder.
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F OAMGLAS ® produceertgeenrookof
giftigegassen.FOAMGLAS® bestaatuit
eenmineralestructuurvangeslotencellenenbevatgeenbindmiddelen.

FOAMGLAS® biedt echte, preventieve
brandveiligheid
FOAMGLAS® bestaat uit puur cellulair glas en is absoluut niet
brandbaar. Brandgedrag: klassering conform EN (Euronorm) A1.
Dankzij de gesloten celstructuur van FOAMGLAS® krijgt de brand geen
extra zuurstof.
FOAMGLAS® is gasdicht. Hete brandgassen kunnen niet in het
isolatiemateriaal binnendringen, en er zich ook niet in verspreiden.
FOAMGLAS®verhindert vuurverspreiding.

FOAMGLAS®:uitzonderlijkbrandveilig
Op het vlak van brandveiligheid is
F OAMGLAS ® met geen enkel ander
zogenaamd‘onbrandbaar’isolatiemateriaaltevergelijken.FOAMGLAS® geeft
nooitaanleidingtothetontstaanvan
eenbrand,enhelptdieooknooitverspreiden.Integendeel:eenjuistetoepassingvanFOAMGLAS® kanbranduitbreidingvoorkomen.

Vooral belangrijk voor het dak
Vooral daken moet brandveilig zijn.
Verwoestendebrandrampenzijnimmers
vaaktewijtenaanvuurverspreidingvia
hetdak.Brandbareisolatiematerialen
met een folie betekenen een reëel
gevaar:defolieenhetisolatiemateriaal
smeltenenverbranden,heelsnelbreidt
hetvuurzichuitoverhetheledak,en
eentotalerampisnogheelmoeilijkte
voorkomen.

1

2

HetFOAMGLAS®-daksysteemverhindert
zoweldezegevreesdevuuruitbreiding
viahetdakalshetdoorbrandenvanhet
dakvanbovenuit.Doorhetbrandproces
tevertragenkantijdwordengewonnen
voordebluswerken.Demateriëleschadeblijftbeperktenerismeertijdom
personenteevacueren.

Op veilig spelen
Uitgebreidbrandonderzoekheeftaangetoonddatcellulairglasophetvlakvan
brandveiligheidoveruitzonderlijkeeigenschappenbeschikt.Testverslagenhierover
zijnopaanvraagverkrijgbaar.Architecten
enbouwherenzoudenmoeteneisendat
dedakconstructieingevalvanbrand
maareenminimaalrisicobetekent.

3
1 FOAMGLAS® isonbrandbaar
enwaterdicht
2 Pier,Blankenberge,België
3 JetairCenter,Oostende,
België

Geen vuurverspreiding in geval
van brand.
FOAMGLAS® isabsoluutonbrandbaar.
Vuurverspreidingviagevelendakisvaak
deoorzaakvanverwoestendeschade.
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1
1 FOAMGLAS® puurglas
2 FOAMGLAS®-plaat

Positieve ecobalans
FOAMGLAS® staatnietalleenborgvoorsterkeprestatiesoptechnisch,
maarookopecologischvlak.Hetisolatiemateriaalverzekerteenaanzienlijkeenergiebesparing,envormtgeenenkelebelastingvoorhet
milieuendemenselijkegezondheid.

Fabricage en samenstelling
HetfabricageprocesvanF OAMGLAS ®
bestaatuit2deelprocessen.Inheteerste
wordteendeelvanderuwegrondstoffengesmolten,daarnametdeoverige
ruwegrondstoffengemengdenvervolgensgemalen.Inhettweededeelproces
zwelt deze mengeling – zoals het
gistprocesbijhetbakkenvanbrood–
tothetuiteindelijkeisolatiemateriaal
FOAMGLAS®.

Alsruwegrondstofwordtvandaagzo’n
60 %gerecycleerdglasgebruikt.Tijdens
hetfabricageproceskomtkooldioxide
(CO2)vrijenvormenzichmiljoenenkleineluchtbellenwaarinhetgashermetisch
opgeslotenwordtenblijft.Dezestructuurgarandeertdeuniekedampdiffusiedichtheid(µ=∞)vanFOAMGLAS®.

Milieuvriendelijke fabricage
Degebruiktegrondstoffenzijnuitsluitendvanmineraleaardenonschadelijk
voor het milieu. Het belangrijkste
bestanddeelvanF OAMGLAS ® isgerecycleerdglasdatgewonnenwordtuit
kapottevensterruiten.Anderegrondstoffenzijnveldspaat,natriumcarbonaat,ijzeroxide,koolstof,natriumsulfaat
en natriumnitraat. Door glasafval te
recycleren levert F OAMGLAS ® een
belangrijkeecologischebijdrage.

Geringe milieubelasting
Dankzijdeoptimaliseringvanhetfabricageprocesendeenergiewinninguit
water- en windkracht scoort
FOAMGLAS® ookzeergoedophetvlak
vanluchtverontreiniging(broeikasgassen) en het verbruik van energie en
grondstoffen.Delaatste10à15jaar
werd de behoefte aan niethernieuwbare energie teruggeschroefd van 48,15 tot ongeveer
20 MJ / kg
werd de uitstoot van drijfgassen
gehalveerd
werd het aandeel gerecycleerd
glas opgetrokken tot 60 %
liep het aantal milieubelastende
productieprocessen terug van
1.619 tot 903
liep de eco-indicatorscore (EI99
H,A) terug van 0,13 tot 0,09
Doordeverminderingvanhetenergieverbruikisookdeterugverdientijdvan
degeïnstalleerdethermischeisolatieaanzienlijkverminderd.

2
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FOAMGLAS® schuwt de vergelijking niet
Hetaantalmilieubelastendeprocessen(UBP2014**)voordeproductieenderecyclagevanFOAMGLAS® bedraagt
vandaag1050puntenperkgisolatiemateriaal.DaarmeebekleedtFOAMGLAS® ecologischdeleidendepositie.

Cellulair glas

14.9
888
1050
0

UBP / kg

2000
Afvalverwerking

4000

6000

Productie

8000

Totaal

Ookbijdevergelijkingvanhetaantalgeplaatstem2 meteenvoorgeschrevenisolatievermogenvan0,2 W / m2Kpresteert
FOAMGLAS® uitstekend.DemilieubelastendepuntenvoorFOAMGLAS® zijnrespectievelijk17.157en21.807perm2
(zietabel):

FOAMGLAS® W+F
FOAMGLAS® T4+
UBP / m2

17 157
21 807
40 000

20 000

0

ρ

λD*

d

Isolatie

Gewicht
pro m2

UBP*
pro kg

UBP
pro m2

kg/m3 W/mKm kg/m2 UBP/kg UBP/m2
FOAMGLAS® T4+

115

0.041

0.21

24.15

1050

~ 21 807

FOAMGLAS® W+F

100

0.038

0.19

19.00

1050

~ 17 157

* DezegegevenskomenuitdedatabankKBOB / Empa(SwissFederalLaboratoriesforMaterialsTestingandResearch),2014(www.empa.ch)
** DeUBP2014gevendemilieubelastingweerdoordebenuttingvanenergiebronnen,landenzoetwater,doorlucht-,water-enbodememissies
alsookdoorrecyclagevanafval.Demilieubelastingdoordegrijzeenergieenhetbroeikaseffectzijneveneensindetotaalscoreopgenomen.

1 FOAMGLAS®:miljoenen
hermetischgesloten
glascellen

1

Emissies tijdens verwerking en
gebruik

Emissies bij ongecontroleerde
verbranding

Cellulair glas bevat geen ecologisch
nadeligeenookgeentoxicologische
bestanddelen,dusgeenmiddelendie
het broeikaseffect bevorderen of de
ozonlaagaantasten,geenbrandvertragersofkankerverwekkendestoffen,en
geenmineralevezels.Bijeenvakkundige
plaatsingkomenerbijdeverwerking,
bijdeplaatsingopdewerfentijdens
degebruiksduurgeenemissiesvrijdie
hetmilieuofdegezondheidkunnen
schaden.

Bijdeverbrandingvanisolatiematerialen
inopenluchtkunnentot1.000keer
meerschadelijkestoffenvrijkomendan
bijeenverbrandingineengekeurdeverbrandingsinstallatie.Vooralisolatiematerialenuitkunststofschuimzijnopditvlak
uiterst problematisch. Onderzoek in
Duitslandheeftaangetoonddatderookgassendieontstaanbijdeverbranding
van polystyreen acuut giftig zijn.
Langdurigegezondheidsproblemenzijn
dannietuittesluiten.Maarookhetverbrandenvanisolatieafvalineengekeurdeverbrandingsinstallatieisnietzonder
gevaarvoorhetmilieu.Cellulairglasis
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dankzij zijn onbrandbaarheid totaal
ongevaarlijk.F OAMGLAS ® ontwikkelt
ookgeengiftigerook.

FOAMGLAS® productieproces
(Tessenderlo,België)
1

Berging en verwerking
Eveneenseenbelangrijkaspectbijde
ecologischewaardebepalingvanisolatiematerialenisdelatereopslag.Bijde
verschillendetypesvanthermischeisolatiematerialenbestaanopditvlakgrote
verschillen.Scoresdiezijngebaseerdop
demethodevandeecologischeschaarstetonenaandatvooralisolatiematerialenuitgeschuimdekunststofhetmilieu
inhogematebelasten.

2
3
4

9

5
6

Recyclage
7
9
10

8

13
11

Aangezienglasonbrandbaaris,stelthet
probleem verbranding zich niet.
FOAMGLAS® kanzinvolopnieuwwordengebruiktalsbijvoorbeeldgruisvoor
straatbeddingenofalsvulmateriaalin
geluiddempendewanden.Aangezien
FOAMGLAS® maatvastis,milieuneutraal,
anorganisch,nietrotbaarenzonderrisicovoorhetgrondwater,ishetisolatiemateriaaldaarvoorbijuitstekgeschikt.
Productieafvaltengevolgevanhetversnijdenwordtopnieuwinhetfabricageprocesingevoerd.

12

1 M
 engenendoserenvandegrondstoffen:recyclageglas,veldspaat,natriumcarbonaat,
ijzeroxide,mangaanoxide,natriumsulfaat,natriumnitraat.
2 Indesmeltovenheersteenconstantetemperatuurvan1.250 °C.
3 Hetgesmoltenglasverlaatdeoven.
4 Controleruimtevoorhetproductieoverzicht.
5 Hetafgekoeldeglaswordtviaeenloopbandindemaalmolengebracht.
6 Toevoegingvankoolstof.
7 Indemaalmolenwordenalleingrediëntentoteenfijnpoedervermalenenvervolgens
ininoxvormschalengegoten.
8 Deinoxvormschalenmetderuwemengelingdoorlopendeexpandeerovenbijeen
temperatuurvan850 °C.ZokrijgtFOAMGLAS® zijntypische,geslotencelstructuur.
9 Terugwinnenvanwarmte.
10 Indegecontroleerdeafkoelinstallatiewordthetcellulairglasspanningsvrijafgekoeld.
11 Indesnij-installatiekrijgendeblokkendegewenstevormengrootte.Derestenwordenweer
inhetfabricageprocesingebracht.
12 DeFOAMGLAS®-platenwordeningepaktenkrijgeneenlabel.
13 DeFOAMGLAS®-productenzijnklaarvoorverzending.
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FOAMGLAS®: een belangrijke bijdrage tot de
bescherming van het milieu
FOAMGLAS® bevat vandaag reeds 60 % gerecycleerd glas, afkomstig van
gebruikte vensterruiten. In de toekomst zal dit percentage nog
toenemen.
Voor de fabricage van FOAMGLAS® wordt groene stroom gebruikt.
Tegenover 1995 is het energieverbruik nodig voor het vervaardigen van
FOAMGLAS® met 50 % verminderd. Daardoor is cellulair glas één van de
materialen die voor zijn productie het minst energie vraagt.
FOAMGLAS®-isolatie is totaal onschadelijk voor de gezondheid en het
milieu.
FOAMGLAS® kan na afbraak van een gebouw opnieuw worden gebruikt
als bv. vulmateriaal.
FOAMGLAS® heeft een extreem lange levensduur, wat ecologisch gezien
het meeste voordeel biedt.
Kortom: FOAMGLAS® is een isolatiemateriaal dat volledig tegemoet
komt aan de ecologische eisen van onze tijd. Het combineert
doeltreffendheid met milieuvriendelijkheid en een lange levensduur.

De levenscyclus
van glas

DeFOAMGLAS®-productenT4+,S3,FenW+Fzijngecertifieerdalsecoproductdoornatureplus®.
Hetnatureplus®-labeliseeninternationaallabeldatuitsluitendwordttoegekendaanproducten
dievoldoenaandestrengstecriteriainzakedemenselijkegezondheid,deveiligheidvoorhet
milieuendefunctionaliteit.«ThermischeisolatieuitcellulairglasvervaardigddoorPittsburgh
CorningEuropebenaderthetidealeduurzamebouwproductinzeerhogemate»,aldusUwe
Welteke-Fabricius,voorzittervanNatureplus«FOAMGLAS® isgrotendeelsvervaardigdvangerecycleerdcellulairglas,gaatdecennialangmee,enisvrijvanschadelijkeblaasmiddelenenvlamvertragers.Mutageneofkankerverwekkendestoffenwordenbijdeproductienietgebruikt.»
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Een hart voor
minerale isolatie
ZEKERHEID

GEZONDHEID
DUURZAAMHEID

BRANDVEILIGHEID

FLEXIBILITEIT

Waarom minerale isolatie? Minerale isolatie is duurzaam en biedt een unieke combinatie
van uitstekende thermische, akoestische, ecologische en brandwerende eigenschappen. Het materiaal is
gemakkelĳk te verwerken en leent zich voor de meest uiteenlopende isolatietoepassingen, van kelder tot dak.
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Waarom minerale isolatie?
Duurzaam van natuur: Glaswol wordt vervaardigd

Altĳd en overal aangewezen: De unieke com-

uit zand, gerecycleerde glasscherven en gerecycleerde glaswol.
Steenwol wordt vervaardigd uit vulkanisch gesteente,
gerecycleerde steenwol en gerecycleerde mineralen uit
andere industriële activiteiten.
Cellenglas wordt vervaardigd uit zand, kalksteen en
gerecycleerd glas.

binatie van uitstekende thermische, akoestische, ecologische
en brandwerende eigenschappen maakt minerale isolatie
bĳ uitstek geschikt voor een brede toepassing in woning- en
utiliteitsbouw en voor industriële toepassingen. Ze biedt een
optimale bescherming tegen warmte en koude, geluidshinder
en brand – van kelder tot dak.

De grondstoffen zand, kalksteen en vulkanische steen komen in
de natuur in overvloed voor.

Eenvoud siert
Minerale isolatie laat zich probleemloos en eenvoudig
verwerken en installeren. Het materiaal past altĳd, tot in de
kleinste hoekjes. Het sluit tevens naadloos aan tegen het
binnenspouwblad. Men hoeft de isolatieplaten dan ook niet
af te plakken.

Hergebruik van grondstoffen
Als producenten van minerale isolatie blĳven we inspanningen
leveren om onze behoefte aan natuurlĳke grondstoffen te
beperken. Het hergebruik van grondstoffen wint jaar na jaar
aan belang bĳ de productie.

Ook voor speciﬁeke toepassingen (vliesgevels, spouwvulling,
natte ruimten, hellende en vlakke daken, binnenwanden enz)
bestaan er duurzame en efﬁciënte oplossingen.

Altĳd in vorm: Minerale isolatie houdt lucht – een
uitstekende isolator - vast in een open vezelstructuur of in
glascellen. Zo draagt ze bĳ aan een verminderd energieverbruik en een aangenaam binnenklimaat.
Isolatie voor het leven
Minerale isolatie behoudt levenslang haar vorm en oorspronkelĳke isolerende eigenschappen. Daardoor ontstaan er geen
koudebruggen en treden er geen warmteverliezen op tĳdens
de volledige levensduur van het gebouw.

Niets gaat verloren
De doe-het-zelver of professionele plaatser kan de minerale
isolatie probleemloos versnĳden. Er treedt dus geen verlies
van materiaal op, alles sluit nauwkeurig aan, ook op een niet
volledig vlakke ondergrond of muur.
Minerale isolatie is bovendien recycleerbaar.

Betrouwbare bescherming tegen vuur:

Omdat de isolatie niet aan weerszĳden bedekt is met metaalfolie, doen er zich ook geen problemen voor met het gsm-bereik.

www.mineraleisolatie.be
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100% veilig
Minerale isolatie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.
Honderden wetenschappelĳke studies bĳ meer dan 45.000
mensen bevestigen deze stelling.

Zeker zĳn, zeker weten
Verzekeringsmaatschappĳen houden rekening met de
aanwezigheid van brandveilige isolatie bĳ het bepalen van
de premie.
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Het gebouw herademt
Minerale isolatie is waterafstotend en neemt geen vocht op.
Aanwezige waterdamp kan zonder problemen weer uitdampen.
Het gebouw verkrĳgt zo ‘ademend’ vermogen, waardoor een
gezond binnenklimaat ontstaat.

Tĳd om te redden
Minerale isolatie is brandveilig en levert kostbare tĳd op voor
de bewoners om het gebouw te verlaten en voor de hulpdiensten om de brandbestrĳding en evacuatie uit te voeren.
Het materiaal vertraagt de spreiding van het vuur en helpt
levens, eigendommen en het milieu te sparen.
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Minerale isolatie werkt niet alleen thermisch, maar ook
geluidsisolerend. Door haar open structuur absorbeert de
isolatie geluidsgolven en beperkt ze zo de geluidshinder.

op

at

geluidsoverlast kan leiden tot verminderde prestaties en zelfs
tot ziektepatronen. Thuis verlangen we dan ook naar rust en
stilte, een omgeving die ons een gevoel van welzĳn bezorgt.

Minerale isolatie is niet brandbaar en draagt niet bĳ aan
branduitbreiding. Het materiaal is bestand tegen temperaturen tot ruim 1000°C. Indien de isolatie in contact komt
met vuur, scheidt ze geen rook of toxische gassen af die de
gezondheid bedreigen.

• een
ha

Het gezonde alternatief: Studies tonen aan dat
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Pittsburgh Corning Nederland B.V.
Postbus72
3430ABNieuwegein
Tel. +31(0)306035241
Fax +31(0)306034562
info@foamglas.nl
www.foamglas.nl
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Pittsburgh Corning Europe N.V.
AfdelingVerkoopBouw
België&G.H.Luxemburg
LasneBusinessPark,GebouwB
ChausséedeLouvain431
B-1380Lasne
Tel. +32(02)3523182
Fax +32(02)3531599
info@foamglas.be
www.foamglas.be
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miner aleis

ol

FOAMGLAS® voldoetaandevoorwaardenvandeZwitserseELUAT-test(onderzoeksrapportEmpanr.
123544A,gebaseerdopdesuccesvolletestvanmetbitumenbekledeF OAMGLAS ®-monsters).
ConformdeclaratieroosterD.093.09vandeTechnischeKeuringvoorAfval(TVA)magFOAMGLAS®
wordengedeponeerdopeenstortvoorinertestoffen.
Stand september 2015. PittsburghCorningbehoudtzichteallentijdehetrechtvoordetechnische
productspecificatiesteveranderen.Demomenteelgeldendeenactuelewaardenvindtuinonsproductprofieloponzehomepageonder:
www.foamglas.be Nederlands documentatie brochures productprofiel
www.foamglas.nl documentatie brochures productprofiel
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