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Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng van verschillende deskundige partijen op het
gebied van na-isolatie, waaronder VENIN en NVPU, alsmede door de medewerkers van
Insula Certificatie.

© Insula Certificatie BV
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd zonder toestemming van Insula Certificatie.
Uitsluitend certificaathouders die voor de betreffende regeling door Insula Certificatie gecertificeerd zijn en partijen
die hiervoor schriftelijke toestemming van Insula Certificatie hebben, mogen gebruik maken van dit document.
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VOORWOORD
Insula Certificatie (verder te noemen Insula) is een geheel onpartijdige certificatie-instelling
(verder te noemen CI) en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van
energiebesparende maatregelen in de bouw. Om dit te bewerkstelligen worden aan de
hand van de onderhavige beoordelingsrichtlijn en de daaraan gebonden wettelijke
voorschriften de uitvoeringsprocessen gecertificeerd en dient aangetoond te worden dat de
isolatieproducten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.
Deze beoordelingsrichtlijn (verder te noemen BRL) is aangewezen als basis voor het afgeven
en het in standhouden van procescertificaten inzake het aanbrengen van het PURsprayschuim.
De BRL beschrijft het certificatieproces bij Insula. Naast de toelatingsprocedure is ook het
instandhoudingproces in deze BRL vastgelegd. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven op welke
wijze Insula de kwaliteit controleert, hoe een certificaathouder (bedrijf dat voor deze BRL
gecertificeerd is, verder te noemen CH) dient te handelen bij klachten en welk sanctiebeleid
van toepassing is.
Voor de duidelijkheid en betere leesbaarheid is deze BRL ingedeeld in drie delen.
-

Deel 1
Deel 1 is het algemene deel waarin o.a. de algemene bepalingen, het
toepassingsgebied, de eisen aan de CI en de verklarende lijsten van gebruikte termen
en afkortingen zijn opgenomen.

-

Deel 2
Deel 2 is van belang voor de procescertificatie en behandelt de bouwkundige
randvoorwaarden respectievelijk de geldende proceseisen, alsook de
toelatingsprocedure voor de instandhouding van het certificaat.

-

Deel 3
In deel 3 zijn alle relevante producteisen opgenomen. Dit deel is relevant voor het toe te
passen isolatieproduct.
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DEEL 1: ALGEMEEN

1.1

ALGEMENE BEPALINGEN

Op de website van Insula www.insula-certificatie.nl staat een overzicht van CH’s dat voor
eenieder te raadplegen is. Ook de status van het certificaat staat op de website
aangegeven.
Dit kan zijn:
- actief;
- geschorst;
- beëindigd.
Bij schorsing of beëindiging wordt op de website geen opgave gedaan van de reden welke
tot de sanctie heeft geleid.
Insula heeft een geheimhoudingsplicht en voert de werkzaamheden onafhankelijk uit. Het is
niet toegestaan om bedrijfsgegevens waarmee zij in aanraking komt tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden, aan derden kenbaar te maken. Het trachten de onafhankelijkheid
van een medewerker van Insula te beïnvloeden is een kritieke tekortkoming waartegen Insula
een sanctie zal treffen.
Garanties op onder certificatie geleverde goederen en/of diensten worden niet door Insula
verstrekt. Ook bij een onverhoopt faillissement van een CH worden garanties niet door Insula
overgenomen.
Insula is nimmer aansprakelijk voor schade voor CH die voortkomt uit het uitvoeren van de
certificatieovereenkomst of met de beëindiging daarvan. Tevens vrijwaart CH Insula voor alle
mogelijke claims en vorderingen van derden die te maken hebben met door CH
ondeugdelijke goederen en/of diensten, die onder certificatieovereenkomst zijn geleverd.
CH is verder verplicht om afnemers en Insula onverwijld te informeren indien blijkt dat de
kwaliteit van het geleverde niet voldoet aan de gestelde eisen.
Wijzigingen in zaken die een relatie hebben met en mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit
van goederen en diensten, waarop de certificatieovereenkomst betrekking heeft, dienen
eveneens direct bij Insula gemeld te worden.
Indien Insula het noodzakelijk acht, kan een dergelijke wijziging resulteren in een tijdelijke
schorsing van het certificaat en zal Insula een onderzoek instellen voor rekening van CH. CH
wordt vooraf schriftelijk geïnformeerd over de kosten van dit onderzoek en de voorwaarden
die verband houden met het onderzoek en eventuele schorsing. Opheffing van de schorsing
na een positieve uitkomst van het onderzoek zal eveneens schriftelijk bij CH kenbaar worden
gemaakt.
Indien uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om de schorsing op te heffen, dan zal
tot beëindiging van de certificatieovereenkomst worden overgegaan.
CH mag het keurmerk van Insula en het certificaat gebruiken onder de door Insula
opgestelde voorwaarden in bijlage 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen na
schriftelijke toestemming van Insula. In geen geval mag de schijn gewekt worden
gecertificeerd te zijn voor regelingen anders dan waarvoor de certificatieovereenkomst is
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opgesteld. Tegen misbruik van keurmerk en/of certificaat kan Insula een sanctie treffen en/of
vordering instellen.
De kosten die gemaakt worden voor o.a. het uitvoeren van procescontroles en bedrijfsaudits,
het opstellen en onderhouden van de certificaten, de organisatie rondom het CvD etc.
worden door CH aan Insula vergoed op basis van de in de ‘offerte en
certificatieovereenkomst’ afgesproken vergoeding. Het staat CH vrij om deze
certificatiekosten door te berekenen aan afnemers en op de offertes inzichtelijk te maken.
Wijzigingen in de certificatiekosten worden ten minste drie maanden voorafgaand schriftelijk
kenbaar gemaakt bij CH.

1.2

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze BRL heeft betrekking op het thermisch na-isoleren van de onderkant van begane
grondvloeren met opencellig PUR-sprayschuim (klasse CCC1). Na-isolatie van de onderkant
van begane grondvloeren met PUR-sprayschuim wordt toegepast bij de bestaande bouw
(zie verder tabel 2).
Het na-isoleren van begane grondvloeren dient een enkelvoudig doel, namelijk het
verhogen van de warmteweerstand van de constructie, waardoor het energieverbruik van
het te isoleren object afneemt en het comfort toeneemt.

1.3

CERTIFICATEN

Deze BRL is de basis waarop Insula-procescertificaten kunnen worden afgegeven.
Een Insula-procescertificaat is geldig voor onbepaalde tijd. Voor het model procescertificaat
wordt verwezen naar bijlage 5.
Indien er een nieuw certificaat wordt afgegeven voor een regeling waarvoor reeds een
certificaat is afgegeven, vervalt het oude certificaat.
De vigerende versie van de BRL als ook een lijst met certificaathouders zijn te vinden op de
website van Insula Certificatie.
Wanneer er een nieuwe versie van de BRL gepubliceerd wordt, vervalt de vorige versie en
ontvangen de certificaathouders de nieuwe versie van de BRL met daarin aangegeven
wijzigingen. In dit geval worden er binnen een termijn van 6 maanden nieuwe certificaten
uitgegeven, onder voorwaarde dat er aan de eventuele nieuwe c.q. aangepaste eisen
aantoonbaar wordt voldaan.

1.4

TESTRAPPORTEN LABORATORIA

Indien door een producent c.q. leverancier een testrapport van een laboratorium wordt
overlegd om aan te tonen dat aan de eis(en) van deze BRL wordt voldaan, zal moeten
worden aangetoond dat dit rapport is opgesteld door een instelling die voor het betreffende
onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten EN-ISO/IEC
17025.
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Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van
wederzijdse acceptatie heeft gesloten.
Indien er geen accreditatiecertificaat voor het betreffende onderwerp kan worden
overlegd, dient de CI vast te stellen of de testapparatuur geschikt is en het personeel
competent is voor de betreffende test. Dit kan bijvoorbeeld door kalibratierapporten in te
zien, maar ook door (een deel van) de beproeving bij te wonen.

1.5

EISEN AAN DE CERTIFICATIE -INSTELLING

1.5.1

KWALIFICATIE-EISEN CI-PERSONEEL

Procescontroleur, die wordt ingezet voor de procescontroles, voldoet aan de volgende
eisen:
minimaal MBO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren
van vastgoed en na-isolatie werkzaamheden of een HBO bouwkunde diploma en 5 jaar
werkzaam bij een CI;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
Auditor, die wordt ingezet voor de bedrijfsaudits, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HTS bouwkundige opleiding;
kennis van het auditen, verkregen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus
(bijvoorbeeld een lead-auditors opleiding) of door aantoonbare werkervaring;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL;
aantoonbaar meer dan 20 audit-dagen ervaring met bedrijfsaudits.
Reviewer-procescontroles, die wordt ingezet voor het beoordelen van de rapportages van
procescontroles, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal MBO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren
van vastgoed en na-isolatie werkzaamheden of een HBO bouwkunde diploma en 5 jaar
werkzaam bij een CI;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
Reviewer-bedrijfsaudit, die wordt ingezet voor het beoordelen van de rapportages n.a.v.
bedrijfsaudits, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau;
kennis van het auditen, verkregen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus
of door aantoonbare werkervaring. Bijvoorbeeld een lead-auditors opleiding;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL;
aantoonbaar meer dan 20 audit-dagen ervaring met bedrijfsaudits.
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Beslisser, die wordt ingezet voor het certificatieonderzoek, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau;
minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren van vastgoed en na-isolatie
werkzaamheden;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.

1.5.2

PROCESCONTROLE

De procescontroleur dient zich bij het betreden van de werkplek te melden bij de uitvoerder
van de bouwplaats en/of de voorman van het uitvoerend bedrijf en/of de
eigenaar/bewoner/gebruiker van het object. Indien gewenst, moet de procescontroleur zich
kunnen legitimeren.
Tijdens de procescontrole van de isolatiewerkzaamheden legt de procescontroleur
bevindingen digitaal vast in het ‘Rapport procescertificatie’. Dit rapport bevat
controlepunten die voortvloeien uit deze BRL (zie Bijlage 1). Als de procescontrole plaatsvindt
tijdens de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden zal de procescontroleur, direct nadat hij
zijn procescontrole heeft afgerond, zich melden bij een medewerker van het uitvoerende
bedrijf en deze zijn bevindingen kenbaar maken. De medewerker van het uitvoerende bedrijf
wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken, die de procescontroleur in het
rapport noteert. Vervolgens moet de medewerker van het uitvoerende bedrijf zijn
handtekening, voor kennisgeving, plaatsen in het rapport.
Indien er geen tekortkomingen in het rapport staan vermeld, dan wordt het rapport digitaal
naar het uitvoerend bedrijf gestuurd en is de procescontrole daarmee afgerond. Indien er
wel tekortkomingen in het rapport staan vermeld, dan wordt het rapport na review digitaal
naar het uitvoerend bedrijf gestuurd met het verzoek om opgave te doen van herstel en
corrigerende maatregelen.
Bij niet-kritieke tekortkomingen geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH herstel
en corrigerende maatregelen moet treffen.
De CH dient in het geval van kritieke tekortkomingen, binnen 2 weken na ontvangstdatum
van het rapport, met een plan van aanpak m.b.t. herstel en corrigerende maatregelen te
komen. Daarnaast geldt evenals bij niet-kritieke tekortkomingen een termijn van 3 maanden
waarbinnen de CH herstel en corrigerende maatregelen moet treffen.
De procescontrole is pas ten einde wanneer de aangeleverde maatregelen na beoordeling
door Insula akkoord zijn bevonden. Indien de tekortkomingen niet afgesloten kunnen worden
doordat de aangeleverde maatregelen bij herhaling niet akkoord bevonden worden, dan
zal Insula overgaan tot het treffen van een sanctie. Zie verder paragraaf 2.6.3 Sanctiebeleid.
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1.6

BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN

In deze paragraaf zijn de eisen uit het Bouwbesluit gegeven die gelden voor een nageïsoleerde begane grondvloer. De na-geïsoleerde constructie voldoet aan de
onderstaande eisen enkel indien het verwerkt wordt conform onderhavige BRL. Tabel 1 geeft
een overzicht van de relatie van het procescertificaat met de voorschriften van het
Bouwbesluit. In tabel 2 wordt aangegeven welke uitspraken m.b.t. de Bouwbesluiteisen in het
procescertificaat worden gedaan.
Voor het model procescertificaat wordt verwezen naar bijlage 5.
Tabel 1 – Relatie van het procescertificaat met de Bouwbesluiteisen
BBafdeling

Titel BB-afdeling

Artikel

3.5

Wering van vocht

3.24

5.1

Energiezuinigheid, nieuwbouw

5.6

Lid

Toepassingsgebied
verbouw

1, 2 en 4

verbouw

Tabel 2 – Uitspraken in het procescertificaat m.b.t de Bouwbesluiteisen
BB-afdeling

Art.; lid

Grenswaarde en bepalingsmethode

Prestatie na-geïsoleerde constructie

3.5 Wering van vocht

3.24

Uitgegaan wordt van het rechtens
verkregen niveau

De vloerconstructie is door de
certificaathouder op de juiste wijze
na-geïsoleerd met een daarvoor
geschikt isolatieproduct en mag
derhalve worden geacht waterdicht
te zijn.

5.1 Energiezuinigheid,
nieuwbouw

5.6; 1

RC ≥ 1,3 m²∙K/W 1) volgens NTA 8800

5.6; 2

RC ≥ 2,5 m²∙K/W 2) volgens NTA 8800

5.6; 4

RC ≥ 3,5 m²∙K/W 3) volgens NTA 8800

RC-berekening volgens NTA 8800,
uitgaande van de opbouw van de
vloerconstructie, de dikte van de
onderdelen van deze constructie en
uit de DoP afkomstige λD van het toe
te passen isolatieproduct.

Geldt bij gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van het bouwwerk.
Geldt bij vernieuwen of vervangen van de isolatielaag.
3) Geldt bij ‘ingrijpende renovatie’: renovatie van een gebouw waarbij:
a) de totale kosten van de renovatie met betrekking tot de bouwschil of de technische bouwsystemen hoger zijn
dan 25 % van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, of
b) meer dan 25 % van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.
1)
2)

1.7

RELATIE MET EUROPESE VERORDENING BOUWPRODUCTEN (CPR, EU 305/2011)

Op het in-situ PUR-sprayschuim is de volgende (geharmoniseerde) Europese norm van
toepassing: NEN-EN 14315-1. De essentiële kenmerken voor het PUR-sprayschuim zijn
vastgelegd in tabel ZA.1 van bijlage ZA van NEN-EN 14315-1. In de CPR wordt geëist dat de
producent c.q. leverancier een Prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP)
opstelt, waarin deze essentiële kenmerken zijn opgenomen.
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1.8

GEBRUIKTE TERMEN EN BIJBEHORENDE DEFINITIES

De volgende in deze BRL gebruikte termen zijn van belang.
Beoordelingsrichtlijn (BRL)
Een document waarin afspraken staan die gemaakt zijn in het CvD over de betreffende
certificatiescope.
Procescertificaat
Een certificaat waarin verklaard wordt dat het uitvoeringsproces voldoet aan de eisen zoals
opgenomen in de betreffende BRL en het eindresultaat van dat proces overeenkomt met de
prestaties zoals opgenomen in het certificaat.
Begane grondvloer
De begane grondvloer is een bouwlaag van een gebouw die ter hoogte van het maaiveld
ligt. Bij een woonhuis is dit meestal de bouwlaag waarop zich de entree, hal, toilet,
woonkamer, keuken met toegang bevinden. Eronder kan zich een kruipruimte, souterrain of
kelder bevinden.
Na-isoleren
Het achteraf (nadat de constructie volledig is vervaardigd) aanbrengen van thermisch
isolatiemateriaal op/in de constructie.
Warmtegeleidingscoëfficiënt
De warmtegeleidingscoëfficiënt (symbool λ, eenheid W/(m∙K)) is een materiaalconstante die
aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt.
Polyurethaanschuim (PUR-schuim)
Polyurethaanschuim is een thermohardend kunststofschuim gebaseerd op:
- een polymeer opgebouwd uit urethaan-groepen, verkregen door de reactie van
polyisocyanaten met polyolen,
- of een copolymeer opgebouwd uit urethaan-groepen, verkregen door de reactie van
polyisocyanaten met polyolen én uit andere groepen, zoals isocyanuraat-groepen
verkregen door trimerisering van polyisocyanaten.
Starttijd
De starttijd is de tijd die verloopt tussen het ogenblik waarop het mixen van de componenten
start en het tijdstip waarop het reactiemengsel begint te rijzen.
Geleringstijd
De geleringstijd is de tijd die verloopt tussen het ogenblik waarop het mixen van de
componenten start en het tijdstip waarop met een staafje, dat in het opschuimende
reactiemengsel wordt gestoken en gelijkmatig wordt teruggetrokken, draden uit het mengsel
getrokken kunnen worden.
Kleefvrijtijd
De kleefvrijtijd is de tijd die verloopt tussen het ogenblik waarop het mixen van de
componenten start en het tijdstip waarop een schoon voorwerp, na in contact gebracht te
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zijn met ‘de huid’ van de opgeschuimde massa, kan worden teruggetrokken zonder dat
daaraan nog materiaal kleeft.
Prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP)
Een verklaring van de producent c.q. leverancier van een bouwproduct waarin de prestaties
met betrekking tot essentiële kenmerken zijn opgenomen, zoals aangegeven in de bijlage ZA
van de betreffende Europese productnorm.
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Een inspectiedienst van de overheid die de naleving van wet- en regelgeving voor een
veilige en duurzame leefomgeving en transport bewaakt.
Tekortkoming
Afwijking, non-conformiteit.
Herstel
Maatregel die getroffen wordt om geconstateerde tekortkoming te corrigeren.
Corrigerende maatregel
Maatregel die getroffen wordt om de oorzaak van geconstateerde tekortkoming weg te
nemen met het oog op het voorkomen van herhalingen.

1.9

AFKORTINGEN

De volgende afkortingen zijn in het kader van de onderhavige BRL van belang:
BB
BRL
CH
CI
CvD
DoP
EN
IC
IKB
ISO
KT
NEN
NKT
PUR

Bouwbesluit
Beoordelingsrichtlijn
Certificaathouder
Certificatie-Instelling
College van Deskundigen
Declaration of Performance (Prestatieverklaring)
Europese norm
Insula Certificatie
Interne kwaliteitsbewaking
Internationale Standaardisatie Organisatie
Kritieke tekortkoming
Nederlandse norm
Niet-kritieke tekortkoming
Polyurethaan
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1.10

DOCUMENTENLIJST

Publiekrechtelijke regelgeving
Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416, 676; Stb. 2012, 441; Stb. 2013, 75, 244, 462; Stb. 2014,
51, 232, 333, 342, 539; Stb. 2015, 249, 425; Stb. 2016, 383; Stb. 2017, 268, 324, 494; Stb.
2018, 197, 380; Stb. 2019,155)

Bouwbesluit

Regeling Bouwbesluit 2012 (Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, 13245; Stcrt. 2013, 5457,
16919; Stcrt. 2014, 4057, 34076, 37003; Stcrt. 2015, 17338, 45221; Stcrt. 2016, 33491,
71548; Stcrt. 2017, 73470; Stcrt. 2018, 35386, 72508; Stcrt. 2019, 36206)
CPR

Verordening bouwproducten EU 305-2011

Nederlandse normen
NEN 2778

2015

Vochtwering in gebouwen

NTA 8800

2020

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NEN-EN 1602

2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de schijnbare
dichtheid

NEN-EN 1604

2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de
dimensionele stabiliteit bij gespecificeerde temperatuurs- en
vochtigheidsomstandigheden

NEN-EN 1607

2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de treksterkte
loodrecht op de oppervlakte

NEN-EN 12086

2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de
waterdampdoorlatendheidseigenschappen

NEN-EN 12667

2001

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en producten - Bepaling van de
warmteweerstand volgens de methode met afgeschermde "hot plate" en de
methode met warmtestroommeter - Producten met een gemiddelde en een hoge
warmteweerstand

NEN-EN 14315-1

2013

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde producten
van gespoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanurate- (PIR) schuim - Deel 1:
Specificatie voor het gespoten hardschuimsysteem vóór installatie

NEN-EN-ISO 4590

2003

Schuimkunststoffen - Bepaling van het volumepercentage open en gesloten cellen
van harde materialen

NEN-EN-ISO 17025

2005

Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van
verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren, inclusief correctieblad
C1:2007

NEN-EN-ISO 29767

2019

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de
kortstondige waterabsorptie door gedeeltelijke onderdompeling

Europese normen

ISO-normen

Opmerking: Overal waar in deze BRL normen en richtlijnen worden genoemd, betreft het versies zoals hierboven
aangegeven, tenzij anders vermeld.
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DEEL 2: PROCESCERTIFICATIE
2.1

EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER

Om in aanmerking te komen voor het procescertificaat en dit te behouden, dient de CH, te
voldoen aan de volgende eisen:
- de werkzaamheden uitvoeren conform deze BRL;
- ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als bewijsvoering moet hiervoor een
geldig KvK-uittreksel, dat niet ouder is dan 1 jaar, aan de CI worden overlegd;
- uitsluitend isolatieproducten verwerken die voldoen aan de in deel 3 van deze BRL
vermelde eisen. Als enige bewijsvoering wordt hiervoor een geldige DoP aangemerkt
i.c.m. een Insula NL-aansluitdocument (voor de rol van de CH hierin, zie verder deel 3);
- zich houden aan de meldingsprocedure van Insula (zie 2.6.1);
- medewerking verlenen tijdens procescontroles door de CI (zie 2.1.2);
- minstens één lid van de uitvoerende ploeg dient Nederlandssprekend te zijn;
- beschikken over een adequaat kwaliteitssysteem;
- over aantoonbare kennis beschikken met betrekking tot de inrichting van het bedrijf;
- beschikken over aantoonbare kennis en vakbekwaamheid met betrekking tot het
opslaan en verwerken van het isolatiemateriaal;
- indien de werkzaamheden die onder deze BRL vallen uitbesteed worden, mag dit alleen
aan bedrijven die o.b.v. deze BRL gecertificeerd zijn;
- CH is verplicht om elke wijziging die mogelijk van invloed is op het wel/niet voldoen aan
de certificatie-eisen tijdig en schriftelijk aan Insula door te geven. Op basis van de door
de CH aangeleverde informatie beslist Insula of er aanvullende gegevens en/of controles
nodig zijn in het kader van de instandhouding van het certificaat;
- het aan de CI nakomen van financiële verplichtingen.

2.1.1

KENNIS EN VAARDIGHEDEN UITVOEREND PERSONEEL

Insula toetst de kennis en de vaardigheden van uitvoerend personeel van de CH d.m.v. de
steekproefsgewijze, onaangekondigde procescontroles. Dit doet zij door tijdens de
procescontrole met de uitvoerende ploeg over de uitvoering te praten, het uitgevoerde
werk te beoordelen en de bevindingen met de verantwoordelijke persoon op het werk te
bespreken en in een rapport te verwerken. De ontstane rapportage doet uitspraken over de
kwaliteit van het uitgevoerde werk, welke het resultaat is van de kennis en de vaardigheden
van de uitvoerende ploeg.
De leidinggevende van de CH ontvangt de rapportage en kan actie ondernemen m.b.t. het
verhogen van de kwaliteit en daarmee ook de kennis en de vaardigheden van het
uitvoerende personeel.
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2.1.2

MEDEWERKING TIJDENS DE PROCESCONTROLE

De CH moet de opdrachtgever van het betreffende werk op de hoogte stellen van
mogelijke externe procescontroles. Zij moet ervoor zorgen dat de betreffende
procescontroleur gemachtigd is deze procescontrole uit te voeren.
De CH moet, op de werklocatie, de procescontroleur inzage verschaffen in de volgende op
het werk betrekking hebbende (al dan niet digitale) documenten:
- de werkomschrijving van de isolatiewerkzaamheden van het te isoleren object;
- de ingevulde checklist (bijlage 1);
de voor de uitvoering van de werkzaamheden bedoelde BRL.
Verder dient de CH aan de procescontroleur desgevraagd monstermateriaal van losse
componenten ter beschikking te stellen. Bij de genomen monsters kan middels
infraroodspectroscopie worden nagegaan of er wijzigingen zijn aangebracht in de
samenstelling van de componenten.
2.1.3

INTERNE KWALITEITSBEWAKING DOOR CERTIFICAATHOUDER

De CH moet ervoor zorgdragen dat de uitgevoerde werken worden uitgevoerd zoals
omschreven in deze BRL.
Er dient een kwaliteitssysteem aanwezig te zijn binnen de organisatie. De CH moet
aantoonbaar maken dat het kwaliteitssysteem zodanig geïmplementeerd is dat de kwaliteit
van de uitgevoerde werken, welke vallen onder deze BRL, gewaarborgd is.
Dit kwaliteitssysteem moet minimaal de elementen bevatten die in de checklist van het
bedrijfsaudit zijn opgenomen (bijlage 2).

2.2

BOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN

Voordat de isolatiewerkzaamheden mogen starten moet er een inventarisatie en
procescontrole in de kruipruimte plaatsvinden. In deze paragraaf zijn de bouwkundige
randvoorwaarden beschreven die samen met de in paragraaf 2.3 vermelde
verwerkingsrichtlijnen bepalend zijn voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

2.2.1

TOEGANKELIJKHEID

De grootte van de opening tot de te isoleren ruimte(n) moet een dusdanige afmeting
hebben dat men de ruimte veilig kan betreden en verlaten. De aanwezigheid van
leidingwerk, watermeters en andere obstakels in de directe nabijheid van de toegang i.c.m.
de aanvoerleidingen t.b.v. het spraypistool en de verse lucht e.d., mogen geen belemmering
vormen waardoor de veiligheid in het geding komt.
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2.2.2

COMPARTIMENTERING

Indien de te isoleren ruimte in meerdere compartimenten verdeeld is en deze niet middels
openingen met elkaar verbonden zijn, dan moet men beoordelen of er alsnog openingen (in
bijvoorbeeld de funderingsrand) gemaakt kunnen worden zonder een constructief probleem
te veroorzaken. Hierbij moet men rekening houden met de onder paragraaf 2.2.1 genoemde
uitgangspunten.
Indien het niet mogelijk is om een opening aan te brengen dan kan men, in het geval van
een kruipruimte, een ruime doorgang graven onder de fundering door. Voor de afmetingen
van de doorgang gelden dezelfde richtlijnen die in paragraaf 2.2.1 benoemd zijn. Als er
grondwater in de doorgang loopt moet dit gedurende de isolatiewerkzaamheden
weggepompt worden. Daar de kans bestaat dat de doorgang onder de fundering vol loopt
met water en/of zand in de periode na het isoleren, is het aanbrengen van
ventilatieopeningen tussen de afgesloten compartimenten verplicht.

2.2.3

VOCHT

2.2.3.1

ALGEMEEN

Als de dampspanning (combinatie van temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid) in een
natte ruimte hoger is dan de dampspanning van de aangrenzende ruimte, kan inwendige
condensatie in de geïsoleerde constructie optreden. Men moet hierbij denken aan leidingen
t.b.v. stadsverwarming of retourleidingen van hete-lucht-verwarming in een natte kruipruimte.
Als dit het geval is, moet men onderzoek laten uitvoeren door een bouwfysisch bureau.
Als er water staat in de te isoleren ruimte moet dit verwijderd worden.
Lekkages moeten voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden opgelost worden.
2.2.3.2

VOCHTGEHALTE ONDERGROND

Aangezien vocht invloed heeft op het vormen van het schuim, is het – tenzij door de
producent anders voorgeschreven - niet toegestaan om te isoleren bij houten ondergronden
die vochtiger zijn dan 20 % en bij steenachtige ondergronden waar sprake is van
druppelvorming. Het meten van het vochtgehalte dient te gebeuren met een voor de
toepassing geschikte vochtmeter. Indien het vochtgehalte 20% of meer bedraagt mag deze
niet geïsoleerd worden. De CH dient zijn opdrachtgever hierover te informeren. Pas nadat er
corrigerende maatregelen zijn genomen waardoor het vochtgehalte structureel minder
bedraagt dan 20% mag de vloer geïsoleerd worden.

2.2.4

HOOGTE VAN DE TE ISOLEREN RUIMTE

Indien de vrije hoogte van de ruimte, na het isoleren minder bedraagt dan 35 cm. mag men,
in het kader van veiligheid en de kwaliteit van het eindproduct, zonder aanvullende
maatregelen (afgraven van de kruipruimte) geen spray-werkzaamheden uitvoeren.
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2.2.5

STEENACHTIGE ONDERGRONDEN

Ondergronden die bestaan uit een steenachtig materiaal, waartegen men het
isolatiemateriaal aanbrengt, moeten voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden
geïnspecteerd worden. Eventuele gebreken moeten aan de opdrachtgever gemeld
worden. Constructieve gebreken zoals betonschade i.c.m. blootliggend wapeningsstaal
moeten voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden hersteld zijn.

2.2.6

HOUTEN ONDERGRONDEN

Houten constructies waartegen men het isolatiemateriaal aanbrengt moeten voorafgaand
aan de isolatiewerkzaamheden geïnspecteerd worden. Eventuele gebreken moeten aan de
opdrachtgever gemeld worden. Aantasting door houtrot, bruinrot, zwam en/of insecten
moeten volledig verwijderd zijn en eventuele verzwakking van de draagkracht moet worden
hersteld, voordat men met de isolatiewerkzaamheden aan kan vangen.
Indien er risico bestaat op of er tekenen zijn van optrekkend vocht via de fundering in de
houten vloer, dient met ook te controleren of er aan de bovenzijde van de houten
vloerconstructie een dampremmende folie-/isolatielaag of dampdichte vloerbedekking is
aangebracht. Het dampdicht opsluiten van een houten vloer van zowel de boven- als de
onderzijde, waarbij nog sprake is van optrekkend vocht in de vloerconstructie, kan namelijk
houtrot of bruinrot veroorzaken.

2.2.7

DE OPGAANDE WANDEN IN DE KRUIPRUIMTE

De opgaande wanden in de kruipruimte en de bovenliggende dragende muren op begane
grondvloer niveau moeten beoordeeld worden op eventueel optrekkend vocht. Optrekkend
vocht kan de houten vloerconstructie aantasten. Indien er tekenen zijn die duiden op
optrekkend vocht, dan dient de CH zijn opdrachtgever hierover te informeren. De
isolatiewerkzaamheden mogen pas starten nadat de problemen met optrekkend vocht
verholpen zijn. Schade aan de vloerconstructie door optrekkend vocht kan men voorkomen
door een waterdichte laag aan te brengen, in de opgaande wand onder de
vloerconstructie. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de wand te injecteren tegen vocht of door
een laag DPC-folie, loodstroken of dakbedekking onder de vloerconstructie in de opgaande
wand aan te brengen.

Fig. 1: schimmelvorming door optrekkend vocht
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2.2.8

LEIDINGWERK

Het leidingwerk dient beoordeeld te worden op eventuele gebreken. Gebreken aan
leidingwerk dienen aan de opdrachtgever gemeld te worden en in het geval de leidingen
meegeïsoleerd worden dienen gebreken verholpen te zijn voordat de
isolatiewerkzaamheden starten.

2.2.9

OPENINGEN

Eventuele openingen ter plaatse van de aansluiting tussen de houten vloerdelen en de
opgaande wanden en openingen rondom doorvoeren door de begane grondvloer dienen
als eerst te worden dicht gesprayd. Dit om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk nevel
de leefruimte binnen kan dringen en dat dit zo kort mogelijk duurt.
Indien er in de te sprayen ruimte rechtstreekse openingen aanwezig zijn naar de spouw dan
moeten deze in de eerste fase (zie paragraaf 2.3.6) van de spraywerkzaamheden worden
afgedicht.

2.2.10 KRUIPLUIK
Voor een goede afwerking van de opening naar de kruipruimte bestaan een paar opties:
1) Het bestaande kruipluik dient in goede staat te verkeren en luchtdicht aan te sluiten op
de rand van de opening naar de kruipruimte. Het luik wordt aan de onderzijde voorzien
van isolatie;
2) Het bestaande luik wordt vervangen door een nieuw luik dat reeds aan de onderzijde
voorzien is van isolatie. Ook dit luik wordt luchtdicht aangesloten op de rand van de
opening naar de kruipruimte;
3) De opening naar de kruipruimte wordt geheel dicht gesprayd onder het luik. In dit geval
kan zowel een bestaand luik gehandhaafd blijven als een nieuw luik worden
aangebracht. Dit is afhankelijk van de staat van het luik zelf.

2.2.11 KRUIPRUIMTEVENTILATIE
Het aangebrachte isolatiemateriaal mag de ventilatievoorzieningen in de kruipruimte niet
afsluiten. Indien dit niet mogelijk is of als er sprake is van te weinig ventilerend oppervlak, dan
moeten er voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden renovatiekokers aangebracht
worden zoals hieronder afgebeeld.
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Fig. 2: renovatiekoker

Fig. 3: ingebouwde renovatiekoker

Om te kunnen berekenen hoeveel renovatiekokers er aangebracht moeten worden, is het
van belang te weten dat het ventilerend oppervlak, bij zowel houten als steenachtige
vloeren, 100 mm² per m² vloeroppervlak moet zijn.
Om het ventilerend oppervlak van de kruipruimte te kunnen bepalen moet men het
horizontale oppervlak, in meters, van de vloer tussen het opgaand werk uitrekenen.
Rekenvoorbeeld
Een renovatiekoker, zoals hierboven staat afgebeeld, heeft een uitwendige diameter van Ø 50
mm en een inwendige diameter van Ø 46 mm. Hierdoor bedraagt de bruto doorlaat (π x r² = 3,14 x
23 mm x 23 mm) 1661 mm2. Deze renovatiekokers zijn echter afgewerkt met een muisdicht
ventilatierooster voorzien van lamellen die ca. 25% de ‘vrije doorlaat’ beperken. Hierdoor bedraagt
de netto doorlaat van het ventilerend oppervlak ca. 1245 mm2.
Voor elke 12 m2 vloeroppervlak dient dus een renovatiekoker zoals hierboven omschreven
aangebracht te worden.

Uit het rekenvoorbeeld blijkt dat een standaard woning met een vloeroppervlak van
maximaal 48 m2 dus minimaal 4 van deze renovatiekokers moet krijgen.
Belangrijk is te letten op compartimentering van de kruipruimte. Elk compartiment moet
geventileerd worden. Dezelfde woning met een vloeroppervlak van niet meer dan 48 m2,
maar met een kruipruimte die uit 5 compartimenten bestaat, moet dus 5 renovatiekokers
krijgen in plaats van 4. Ook is het noodzakelijk dat de compartimenten in open verbinding
staan met elkaar waardoor een luchtstroom mogelijk is. Als de compartimenten gesloten zijn
dient men openingen in de fundering / onderslagmuren aan te brengen.
Bij kopgevels moet men vermijden om hier extra ventilatieopeningen aan te brengen
aangezien de doorstroming van de ventilatie hierdoor negatief beïnvloed wordt.
Bij houten vloeren moet men er op letten dat de ventilatiekokers voldoende lang zijn, maar
niet te dicht tegen een strijkbalk (de eerste houten balk vanaf de buitenmuur) worden
aangebracht. Dit om condensatie, en daardoor mogelijke houtrot aantasting, van de
houten balk te voorkomen.
Als de bodem van de kruipruimte voorzien is van een vocht-afsluitende laag isolerend
materiaal en er géén gas- en/of water- en/of cv-leidingen in de kruipruimte aanwezig zijn,
BRL 2132

versie 2, d.d. 30-10-2020

kan in veel gevallen worden volstaan met een ‘zwakke’ ventilatie. Als men er in dit geval
voor kiest om minder ventilatievoorzieningen aan te brengen of te handhaven zal men het
thermisch en hygrisch gedrag van de kruipruimte moeten berekenen en aantonen dat dit
geen problemen oplevert.
Om te voorkomen dat de ventilatie geblokkeerd wordt moet de onderzijde van de aan te
brengen ventilatiekoker minimaal 100 mm boven het maaiveld liggen. Als dit om welke reden
dan ook niet mogelijk is moet men een ‘koekoek met rooster’ aanbrengen.

Fig. 4: een koekoek met rooster

Fig. 5: doorsnede gevel met Z-rooster t.b.v.
ventilatie

Een koekoek is in zijn simpelste vorm een uitgebouwde bakconstructie aan een muur die zich
onder de grond bevindt. Deze bak kan gemetseld, van gewapend beton of van kunststof
zijn. De bovenkant wordt veelal met een rooster afgedekt om invallen en vervuiling te
verhinderen. Het is ook mogelijk om de koekoek aan de onderzijde open te houden, zodat
het water via een grindlaag afgevoerd kan worden in de grond.

2.2.12 KOUDEBRUGGEN
Koudebruggen zijn plaatsen in een constructie, waar verhoogd warmteverlies en verlaagde
binnen oppervlaktetemperaturen optreden. In gebouwen met een vochtig binnenklimaat,
welke veelal veroorzaakt wordt door te weinig ventilatie, kunnen t.p.v. koudebruggen
vochtproblemen ontstaan ten gevolge van oppervlaktecondensatie, waardoor mogelijk
schimmelvorming kan ontstaan.
Door de isolerende eigenschap van het spraysysteem verandert de bouwfysische
eigenschap van de vloerconstructie en ontstaat er een nieuwe situatie.
T.p.v. koudebruggen blijft wel het oorspronkelijke verhoogde warmteverlies bestaan. Dit kan
verminderd worden door in combinatie met de na-isolatie van de spouw aangepaste
isolatieoplossingen te voorzien t.p.v. de koudebruggen.
In situaties waarbij de betonnen vloerconstructie is opgelegd in de buitenmuur zonder spouw
(zie onderstaande figuren) is er al vanaf de bouw een koudebrug aanwezig.
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Fig. 6: Gevel-steensmuur, waarbij de betonnen
vloer opgelegd is in het metselwerk.
Warmteverlies is aangegeven met rode pijlen.
Koudebrug is omcirkeld.

Fig. 7: Gevel-steensmuur, waarbij de betonnen
vloer doorloopt naar buiten. Warmteverlies is
aangegeven met rode pijlen. Koudebrug is
omcirkeld.

Fig. 8: Door vloerisolatie wordt warmteverlies naar
de kruipruimte geminimaliseerd, de koudebrug is
echter niet verholpen

Fig. 9: Door aanvullend aan de buitenzijde te
isoleren is het effect van de koudebrug
verdwenen

Bestaande vochtproblemen zoals schimmels en inpandige condensatie kunnen ook
veroorzaakt worden door onvoldoende ventilatie. Bij energetische renovatie is het dan ook
belangrijk dat de opdrachtgever extra aandacht besteed aan afdoende ventilatie.
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2.3

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

In deze paragraaf zijn de verwerkingsrichtlijnen beschreven die, naast de in paragraaf 2.2
vermelde bouwkundige randvoorwaarden, bepalend zijn voor het verkrijgen van een goed
eindproduct.
Verder wordt verwezen naar de vigerende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
2.3.1

OPSLAG EN VERVOER

De componenten dienen opgeslagen en verwerkt te worden bij temperaturen zoals
opgegeven door de leverancier. Elk component dient een eigen kleur vaten te hebben om
verwisseling van de componenten te voorkomen. Op de vaten (niet corrosief) van de
componenten dienen onderstaande zaken vermeld en leesbaar te zijn:
- leverancier;
- type van elk van de componenten;
- batchnummers;
- uiterste houdbaarheidsdatum van elk van de componenten.
Opslag van de componenten dient vanwege de vochtgevoeligheid plaats te vinden in een
geventileerde en droge omgeving en in gesloten vaten waarbij contact met andere stoffen
vermeden wordt . Verder dient open vuur vermeden te worden evenals direct zonlicht en
dienen veiligheidsinformatiebladen van de componenten in acht te worden genomen. Alle
medewerkers die werken met de componenten of hiermee in aanraking komen dienen te
beschikken over de juiste PBM’s.

2.3.2

SPRAYAPPARATUUR

Om een goede vermenging van de componenten en een goede mengverhouding te
krijgen zijn de technische kwaliteit en de instellingen van de sprayapparatuur van belang.
Sprayapparatuur moet bestaan uit:
- de vaten van de componenten zoals omschreven in bovenstaande paragraaf;
- een pompinstallatie, een compressor, de transportslangen en een spraypistool;
- om het spraypistool te kunnen schoonmaken dient een geschikt schoonmaakmiddel
aanwezig te zijn.
Een goede mengverhouding (1:1 uitgedrukt in volume, tenzij anders voorgeschreven in de
Technical Data Sheet van de producent) en een juiste temperatuur van de componenten is
van cruciaal belang voor een goede kwaliteit en uitharding van het schuim. De installatie
moet om deze reden voorzien zijn van meters voor zowel temperatuur als voor
mengverhouding. Verder een storingsalarmering die in werking treedt bij een onjuiste
verhouding tussen de componenten. Als er sprake is van een storing dient de installatie
automatisch te stoppen zonder dat dit te manipuleren is. Ook dienen de slangen over de
gehele lengte verwarmd te kunnen worden. Bij het pistool aan het eind van de slangen dient
de door de producent opgegeven temperatuur behaald te worden.
Zowel de vaten van de componenten als het pistool dienen geproduceerd te zijn van
roestvast materiaal (of van materiaal dat voorzien is van een beschermlaag tegen corrosie).
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De verhouding tussen de componenten mag niet manipuleerbaar zijn bij het pistool, met
andere woorden: het moet onmogelijk zijn om het pistool voor één van de componenten
meer of juist minder “open te zetten”.
Het pistool moet dusdanig geconstrueerd zijn dat de componenten goed gemengd worden.
Met spoelmiddel dient de sprayapparatuur telkens zorgvuldig te worden gespoeld zodat een
optimaal functioneren kan worden gewaarborgd.

2.3.3

WERKOMSCHRIJVING

De uitvoerende ploeg dient op locatie in het bezit te zijn van een voldoende duidelijke
werkomschrijving. In deze omschrijving dient ten minste het onderstaande vermeld te staan:
-

of er door de klant vochtproblemen gemeld zijn (bijvoorbeeld optrekkend vocht,
schimmelvorming en dergelijke);
welke dikte de isolatie dient te krijgen;
of de overeengekomen dikte van de isolatie een minimale dikte of een gemiddelde dikte
is;
of de bewoners geïnformeerd over relevante veiligheidsissues zoals: ventileren en het niet
aanwezig zijn tijdens / bepaalde periode na het uitvoeren van de spraywerkzaamheden.

2.3.4

LAGE TEMPERATUREN, HO GE TEMPERATUREN

Zonder verwarming van de transportslangen of de componenten mag men geen
isolatiewerkzaamheden uitvoeren bij temperaturen die lager zijn dan de minimale
verwerkingstemperatuur zoals voorgeschreven door de producent. De reden hiervoor is een
te trage reactietijd van de gemengde componenten bij een te lage temperatuur.
Het omgekeerde is van toepassing bij hoge temperaturen. Een hoge temperatuur zorgt voor
een snellere reactie van de gemengde componenten. Om deze reden dienen de vaten,
transportslangen etc. zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct zonlicht.
De minimale en maximale temperaturen waarbij de componenten mogen worden verwerkt
staan vermeld in de productbladen van de betreffende producent.

2.3.5

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Voordat er met het sprayen gestart kan worden dienen een aantal belangrijke zaken
gecontroleerd te worden. Zo moet de ondergrond voldoende droog zijn (houten ondergrond
< 20% vocht, steenachtige ondergrond zonder druppelvorming). Een ondergrond die
onvoldoende droog is, zal eerst door middel van sterk ventileren of door het creëren van een
warme luchtstroom, doch altijd i.c.m. het toepassen van dampremmende bodemafsluiting
gedroogd moeten worden. Ook moet gecontroleerd worden of ondergrond constructief in
orde is zonder aantastingen die herstel behoeven.
Verder moet men ‘proefschuimen’ voorafgaand aan het isoleren. Daarbij wordt
gecontroleerd of het verkregen schuim een goede schuimkarakteristiek en celstructuur heeft,
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of er een goede menging /reactie van de componenten en uitharding van het schuim
plaatsvindt.

Fig. 10: Goede
schuimkarakteristiek en
celstructuur

2.3.6

Fig. 11: Slechte
schuimkarakteristiek en
celstructuur

Fig. 12: Slechte
schuimkarakteristiek en
celstructuur

PLAATSEN VAN BODEMAFSLUITING

Bij droge kruipruimtebodem hoeft men geen bodemafsluiting toe te passen. Dit is het geval
wanneer er geen water staat in de kruipruimte én de relatieve luchtvochtigheid in de
kruipruimte het hele jaar door lager is dan 75%. Indien de kruipruimtebodem niet droog, dient
de bodem volledig bedekt te worden met dampremmede bodemfolie of met los gestort
isolatiemateriaal. Zodoende wordt het vocht uit de bodem geweerd en condensvorming op
de fundering en in het isolatiemateriaal voorkomen.
Bij de toepassing van bodemfolie dient deze vastgezet te worden tegen de fundering, zodat
er geen vocht kan ontsnappen om condensvorming te veroorzaken ter plaatse van koude
delen van de fundering en aangebrachte isolatie. Bodemfolie dient altijd minimaal 20 cm
boven het voorkomende waterpeil (afzetting ervan op de funderingswanden) tegen de
fundering geplaatst te worden. Vanwege moeilijke bereikbaarheid van sommige plekken in
de kruipruimte, is het soms niet mogelijk om de folie volledig dekkend te plaatsen en deze
vast te zetten tegen de fundering. Echter, zolang de niet bedekte oppervlakte klein is dan 5%
van de totale bodemoppervlakte en de kruipruimte voldoende geventileerd wordt (zie
§2.2.11) is dat geen probleem. Het vocht vrijkomend uit dat stukje onbedekte bodem zal
door ventilatie verwijderd worden uit de kruipruimte.
In geval van los gestort isolatiemateriaal dient men richtlijnen opgenomen in BRL 2122 te
volgen.
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2.3.7

DE SPRAYWERKZAAMHEDEN

In deze paragraaf maken we onderscheid in twee fasen van spraywerkzaamheden.
-

Fase 1: in deze fase worden alle openingen, naden en kieren naar de aangrenzende
verblijfsruimten en eventuele spouw afgedicht met PUR-sprayschuim
Fase 2: de fase waarin de reguliere spraywerkzaamheden worden uitgevoerd.

De uiteindelijk te realiseren isolatielaag wordt in één keer aangebracht.
Bij ondergronden die niet vlak zijn en bij doorvoeren is extra waakzaamheid benodigd
aangezien delen achter balken, liggers en leidingen niet zichtbaar en isoleerbaar zijn bij een
schuine/ diagonale sprayrichting. De sprayrichting dient te allen tijde zo verticaal en haaks
als mogelijk te zijn om geen delen te vergeten en om een egale dikte van de isolatielaag
mogelijk te maken. Bij vlakke ondergronden loert het gevaar op onthechting van de
ondergrond als er banen gesprayd worden met een breedte groter dan 700 mm.
Houten balken moeten geheel dekkend meegeïsoleerd worden. Er mogen geen houten
delen meer zichtbaar zijn. Dit om te voorkomen dat hier condensatie in kan plaatsvinden.
Ook moet er op gelet worden dat de ruimte tussen de strijkbalk en de muur geïsoleerd wordt.
De bovenste 30 cm van de buitenfundering (d.w.z. grenzend aan het maaiveld/grond) moet
mee-geïsoleerd worden. De dikte van de isolatie op fundering mag, van boven naar
beneden gezien, gelijkmatig afnemen tot 0 cm.
Toelichting
Als er 160 mm isolatie tegen de onderzijde van de vloer aangebracht is, dan moet er ten minste 140
mm (300 – 160 mm) isolatie op het opgaand werk/de fundering zichtbaar zijn.

Warme cv-leidingen kunnen een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit van
het PUR-sprayschuim aangezien warmte een goede reactie van het componentenmengsel
kan verstoren. Om deze reden dient de cv-installatie buiten gebruik te zijn, of, en dat zou
vanuit milieuoogpunt nog beter zijn, dienen de leidingen vooraf geïsoleerd te zijn.

2.3.8

GEREED PRODUCT

Tijdens het aanbrengen van de isolatie controleert de sprayer steekproefsgewijs, door de
isolatielaag te bekloppen en de aansluitingen visueel te beoordelen, of de hechting van de
aangebrachte isolatielaag aan de ondergrond in orde is en of de dikte voldoet aan de dikte
zoals vermeld staat op de werkomschrijving (met de opdrachtgever overeengekomen dikte).
Men dient voor het meten van de laagdikte minimaal een klasse 3 meetinstrument te
gebruiken of een middels (minimaal) een klasse 3 meetinstrument vervaardigde meetprikker
te gebruiken. Nadat het werk gereed is, controleert de tweede man (degene die de
isolatielaag dus niet gesprayd heeft) eveneens steekproefsgewijs de hechting van de
isolatielaag aan de ondergrond en, volgens onderstaande meetmethode, de dikte van de
isolatielaag.
Allereerst wordt op basis van de vloeroppervlakte schematisch vastgesteld hoeveel
metingen er uitgevoerd moeten worden en waar. Tot 100 m2 vloeroppervlak
(projectieoppervlak; dus zonder toeslag voor een niet-vlakke vloer) worden 6 metingen
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verricht volgens onderstaande linker schets. Als het vloeroppervlak groter is dan 100 m2, dan
worden er 3 extra metingen voor elke 50 m2 meer uitgevoerd, zoals hieronder aangegeven.

Fig. 13: Meetschema
tot max. 100 m2
vloeroppervlak.

Fig. 14: Meetschema tot max.
150 m2 vloeroppervlak.

Fig. 15: Meetschema tot max. 200 m2
vloeroppervlak.

Van de gemeten waarden wordt een gemiddelde dikte berekend. Deze gemiddelde
waarde mag niet lager zijn dan de dikte die vermeld staat op de werkomschrijving.
Daarnaast mag de laagst gemeten dikte maximaal 20% van de overeengekomen dikte
afwijken.
Deze meetmethode wordt ook door de CI gehanteerd tijdens de uitvoering van
procescontroles ten tijde van de uitvoering, bij controles achteraf en bij geschillen.
Tijdens en na afronding van de spraywerkzaamheden dient de checklist uit bijlage 1 geheel
te worden ingevuld door de tweede man.

2.4

EISEN M.B.T. DE VEILIGHEID

Bijzondere voorzichtigheid is geboden wanneer wordt gewerkt met toxische stoffen zoals
isocyanaten en dergelijke.
Onderstaande eisen hebben betrekking op het veilig verwerken van in-situ
polyurethaansprayschuim. In de eisen is rekening gehouden met de veiligheid van de
verwerkers, maar ook de veiligheid van omstanders, bewoners, gebruikers, enz.
In paragraaf 2.4.1 zijn de eisen t.b.v. de veiligheid beschreven.
In bijlage 4 van deze BRL zijn de eisen t.b.v. de veiligheid van uitvoerend personeel en
bewoners/ gebruikers in een overzichtelijke tabel opgenomen.
De richtlijnen zijn samengesteld op basis van de onderzoeksrapporten van TNO en RPS met
betrekking tot het toepassen van PUR-sprayschuim en op basis van de publicatie van SZW,
Arbo-Informatieblad AI-5 “Veilig werken in besloten ruimten”.
De informatie in deze paragraaf en bijlage 4 heeft als doel te informeren en een kader te
scheppen waarbinnen men een grote zekerheid heeft dat er geen gezondheidsproblemen
voor het uitvoerend als ook omstanders en bewoners ontstaan.
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In alle omstandigheden dient de CH zijn eigen deskundig inzicht te gebruiken en blijft hij
verantwoordelijk voor de uitvoering.

2.4.1 WERKZAAMHEDEN IN BESLOTEN RUIMTEN.
Werken in een besloten ruimte brengt risico’s met zich mee. In een besloten ruimte kan een
gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn (of door werkzaamheden ontstaan), waardoor een
levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade kan worden veroorzaakt.
Deze gevaren zijn o.a.:
- verstikking;
- bedwelming of vergiftiging;
- brand of explosie;
- elektrocutie.
Werkomschrijving
Voordat men met de isolatiewerkzaamheden kan beginnen, wordt de te isoleren
ruimte/omgeving grondig geïnspecteerd. Kenmerken en bijzonderheden dienen schriftelijk
vastgelegd te worden middels een werkomschrijving.
Ademhalingsbescherming
Personen die de spraywerkzaamheden uitvoeren en personen die langer dan 15 minuten in
de besloten ruimte verblijven mogen de ruimte alleen betreden met gebruikmaking van
onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen. Daarbij is de luchttoevoer onafhankelijk
van de atmosfeer in de ruimte.
Personen die korter dan 15 minuten in de besloten ruimte verblijven kunnen volstaan met een
volgelaatsmasker met een A2/P2 filter indien het percentage zuurstof in de lucht hoger is dan
18 volumeprocenten en lager dan 21 volumeprocenten.
Tweede man
Een isolatieploeg bestaat minimaal uit twee personen, waarvan één buiten de te isoleren
ruimte blijft en in contact staat met de persoon in de ruimte.
Personen, die bij werkzaamheden in de besloten ruimte geen taak hebben, moeten uit de
nabijheid van de ruimte worden geweerd.
Betreden en verlaten van besloten ruimte (zie ook paragraaf 2.2.1. en 2.2.2)
De toegang tot de te isoleren ruimte moet een dusdanige afmeting hebben dat men de
ruimte veilig kan betreden en verlaten. Eventuele obstakels en de aanvoerleidingen t.b.v. het
spraypistool en de verse lucht e.d., mogen geen belemmering vormen waardoor de
veiligheid in het geding komt.
Men moet de te isoleren ruimte binnen 8 minuten door de opening van de besloten ruimte
kunnen verlaten.
Bescherming van de huid
Personen die werkzaamheden uitvoeren waarbij zij in contact kunnen komen met de
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grondstoffen van het sprayschuim dienen de volgende middelen te dragen:
- handschoenen met beschermingsindex 6 en doordringbaarheidstijd conform EN 374-reeks
(hiervoor geschikte handschoenen zijn gemaakt van nitrilrubber (NBR ≥ 0.4 mm laagdikte) en
chloropreenrubber (CR ≥ 0.5 mm laagdikte);
- overal van PVC of Tyvek (categorie III, type 4, 5 of 6 conform EN 340/EN 13034);
- schoenen of laarzen (veiligheidsschoenen minimaal niveau S3 conform EN ISO 20346).
Bij het uittrekken van de kleding e.d. na afloop van de werkzaamheden dient het contact
met de gespoten stoffen te worden vermeden.
Afsluiten van ventilatieopeningen niet-zijnde ventilatieopeningen t.b.v. de te sprayen ruimten
Sluit de verwarming, ventilatie en airconditioningsystemen, die hun lucht uit de te spuiten
ruimte halen, af en sluit hun intake openingen met plasticfolie en tape af voor ten minste 24
uur en sluit toegang tot gesloten ruimtes luchtdicht af.
Afzuiging
Voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden moet er voldoende ventilerend oppervlak,
conform paragraaf 2.2.11, aanwezig zijn. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort dient
men verse lucht in de ruimte te blazen.
Gedurende en tot 15 minuten nadat de spraywerkzaamheden zijn afgerond wordt de
besloten ruimte afgezogen met ≥ 30 maal het volume van de kruipruimte per uur.
Door de combinatie van inblazen of naar binnen zuigen via onderdruk van verse lucht en
afzuigen van vervuilde lucht wordt de besloten ruimte constant gespoeld met verse lucht.
De afvoerslang ten behoeve van afzuiging op de grond van de te isoleren ruimte leggen.
Afzuigen vanaf de bodem van een besloten ruimte is de meest bruikbare methode, omdat
gassen of dampen meestal zwaarder zijn dan lucht. Indien geen wervelingen optreden,
kunnen de zware gassen of dampen vanaf de bodem van de ruimte worden afgezogen
alsof het vloeistof is.
De toegang tot de ruimte dient tijdens het sprayen rondom de afzuigslang afgedicht te zijn
met een materiaal dat de het verlaten van de kruipruimte geenszins hindert.
Elektrisch gereedschap
Als er in een besloten ruimte gewerkt wordt met elektrisch materieel dan heeft elektrisch
materieel met een accu de voorkeur.
Als materieel niet voorzien is van een accu, dan heeft het de voorkeur om materieel te
gebruiken met extra lage spanning. Hierbij moet men denken aan een wisselspanning van
maximaal 50 Volt of een gelijkspanning van maximaal 120 Volt, waarbij het circuit
gescheiden is van het hoofdcircuit door middel van een scheidingstrafo.
Alle voedingsbronnen, anders dan een accu, dienen buiten de besloten ruimte opgesteld te
worden.
Laagdikten bij PUR-sprayschuim (zie ook paragraaf 2.3.6)
In het kader van de kwaliteit van het schuim en de brandveiligheid dient bij iedere
afzonderlijke isolatielaag een wachttijd van 2 minuten per cm laagdikte aangehouden te
worden. Individuele laagdikte mag niet meer zijn dan 4 cm. Boven de 12 cm dikte moet men
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12 uur wachten voor het aanbrengen van een nieuwe laag, tenzij de producent anders
voorschrijft.
Calamiteiten
Op het werk dient een mogelijkheid aanwezig zijn om ogen te spoelen.
Documentatie over het product
Op het werk moeten de veiligheids-informatiebladen van de producent van het
isolatiemateriaal aanwezig zijn.
Veilig betreden van het object en de gespoten ruimten
Op het kruipluik dient een waarschuwingssticker te worden aangebracht, waarop
aangegeven staat wanneer men de gespoten ruimte weer veilig kan betreden.
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2.5

TOELATINGSPROCEDURE CERTIFICATIE

De toelatingsprocedure geldt voor bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn en voor
bedrijven van wie het certificaat beëindigd is.
De procedure om als bedrijf toegelaten te worden gaat als volgt.
1.
2.

3.

4.

5.

Aanvrager stuurt een verzoek om gecertificeerd te worden tot certificatie, op basis van
een bepaalde BRL of meerdere BRL’en, via e-mail aan info@insula-certificatie.nl.
De aanvrager ontvangt vervolgens een e-mail, vanuit Insula, met daarin de offerte die
gelijk certificatieovereenkomst is. Aanvrager wordt verzocht dit document ondertekend
en samen met een actueel (jonger dan 12 maanden) KvK-uittreksel te retourneren.
De aanvrager meldt vanaf dit moment alle werken die betrekking hebben op deze BRL.
Dit doet hij door de werkplanningen digitaal naar planning@insula-certificatie.nl te
sturen.
Na ontvangst van de planningen wordt het toelatingsonderzoek ingepland. Het
toelatingsonderzoek bestaat uit ten minste 4 procescontroles en aansluitend een
bedrijfsaudit. Tijdens de procescontroles en/of bedrijfsaudit kunnen tekortkomingen
worden geconstateerd. Voor typen tekortkomingen en de gevolgen ervan wordt
verwezen naar paragraaf 2.6. Voor iedere procescontrole waarbij een of meerdere
kritieke tekortkomingen worden waargenomen, dient er een extra procescontrole
uitgevoerd te worden. Nadat er 4 'geslaagde' procescontroles (d.w.z. zonder kritieke
tekortkomingen) zijn uitgevoerd en er verder geen niet-kritieke tekortkomingen
openstaan, kan de bedrijfsaudit plaatsvinden. De bedrijfsaudit wordt met goed gevolg
afgerond als er geen tekortkomingen worden geconstateerd of als de geconstateerde
tekortkomingen binnen de gestelde termijn (zie 2.6) afdoende afgerond zijn. Indien er bij
de aanvraag sprake is van meerdere regelingen (BRL-en op basis waarvan certificatie is
aangevraagd), wordt de bedrijfsaudit uitgevoerd nadat er ten minste bij een van de
regelingen sprake is van een succesvol afgerond procescontrole-gedeelte. Het is de
aanvrager niet toegestaan om, tot het daadwerkelijke moment van certificering, derden
te informeren over de aanvraag of de toelatingsprocedure. Alleen met schriftelijke
toestemming van Insula kan hiervan worden afgeweken.
Als uit de review blijkt dat het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgerond, wordt
er een positieve certificatiebeslissing genomen en is de toelatingsprocedure ten einde.
Insula stelt het certificaat op en stuurt deze vervolgens naar de aanvrager die zich
inmiddels CH mag noemen voor de regeling waarvoor deze is toegelaten. Het
certificaat is voor onbepaalde tijd geldig tenzij deze door Insula wordt ingetrokken of
door de CH wordt opgezegd.

Aanvrager kan de toelatingsprocedure te allen tijde staken en de aanvraag intrekken. Als de
toelatingsprocedure, door vertraging vanuit de aanvrager, niet binnen 6 maanden is
afgerond, heeft Insula het recht de toelatingsprocedure te staken.
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2.6

INSTANDHOUDING CERTIFICATIEOVEREENKOMST

Eenmaal gecertificeerd wordt de geleverde kwaliteit van de CH steekproefsgewijs en
onverwachts door Insula gecontroleerd. De procescontroles worden zowel tijdens de
uitvoering van de isolatiewerkzaamheden als ook achteraf uitgevoerd.
Bij bedrijven die het toelatingsonderzoek afgerond hebben, is de procescontrolefrequentie
het eerste jaar gemiddeld 1 procescontrole op iedere 1000 m2 die door de CH verwerkt
wordt. Na dit eerste jaar vinden de procescontroles plaats met een frequentie van 1
procescontrole op iedere 1500 m2.
Bij bedrijven die op het moment van de certificeringsaanvraag tenminste 1 jaar aantoonbaar
in het bezit zijn van een geldig certificaat bij een andere CI op deze scope bedraagt de
procescontrolefrequentie 1 procescontrole op iedere 1500 m2.
Als er tijdens de procescontroles tekortkomingen worden geconstateerd, dan worden deze
opgenomen in de rapportage die door procescontroleur ter plaatse wordt gemaakt.
Er bestaan kritieke tekortkomingen (verder te noemen KT) en niet-kritieke tekortkomingen
(verder te noemen NKT). In tegenstelling tot een NKT, is er bij een KT sprake van directe
schade aan het vertrouwen in het kwaliteitssysteem van de CH of de kwaliteit van het
uiteindelijke product. Bij NKT geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH, herstel en
corrigerende maatregelen moet treffen.
De CH dient in het geval van KT, binnen 2 weken na ontvangstdatum van het rapport, met
een plan van aanpak m.b.t. herstel en corrigerende maatregelen te komen. Daarnaast geldt
evenals bij NKT een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH, herstel en corrigerende
maatregelen moet treffen.
Als de procescontroleur een KT t.o.v. deze BRL constateert die, als er geen direct herstel
plaatsvindt, volgens de CI het eindproduct kan schaden, zal de CI naast de CH ook de
opdrachtgever van de isolatiewerkzaamheden op de hoogte stellen.
Naast de procescontroles wordt er jaarlijks een bedrijfsaudit ingepland en uitgevoerd. Bij een
tekortkoming (hier is altijd sprake van een NKT) dient de CH deze uiterlijk binnen 3 maanden
te herstellen en de CI in kennis te stellen hoe de tekortkoming hersteld is en hoe deze in het
vervolg voorkomen wordt.
Insula zal de implementatie van de door de CH getroffen herstel en corrigerende
maatregelen evalueren/auditen/inspecteren door middel van (aanvullende)
procescontroles en/of bedrijfsaudits.
2.6.1

WERKMELDINGEN

CH is verplicht om elke week te melden aan Insula, dus ook indien er geen
certificeringwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dit laatste om uit te sluiten dat er
mogelijk per abuis niet gemeld is.
Om de procescontroles mogelijk te maken dient de CH, uiterlijk om 13:00 uur op de vrijdag
voorafgaand aan de volgende werkweek, opgave te doen van een werkmelding en
planning en verleent CH alle medewerking aan Insula tijdens de uitvoering van de
procescontroles.
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De werkmelding moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
- adres en plaats van het uit te voeren project;
- projectgrootte;
- startdatum en einddatum;
- geplande uitvoeringstijd;
- naam opdrachtgever;
- contactpersoon CH;
- toe te passen isolatieproduct (handelsnaam);
- eventuele bijzonderheden waarmee de CI rekening dient te houden.
Als de geplande uitvoeringsperiode wijzigt dient de CH dit direct aan Insula te melden.
Indien het niet of onvoldoende mogelijk is om de geleverde kwaliteit van de CH te
controleren (dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien een CH onvoldoende werk heeft op de
regeling waarvoor deze gecertificeerd is) dan kan dit voor Insula reden zijn om de
certificatieovereenkomst te beëindigen.

2.6.2

KLACHTENBEHANDELING

CH heeft de verplichting om de klachten van derden, die betrekking hebben op de van
toepassing zijnde BRL, te registreren in een klachtenregister, deze in behandeling te nemen
en genomen stappen te documenteren.
Als de partijen er gezamenlijk niet uit komen en de klacht betrekking heeft op de van
toepassing zijnde BRL, dan kunnen zij de klacht in behandeling geven bij de CI. Na ontvangst
van een klacht gaat de CI na of deze klacht reeds gemeld is bij de betrokken CH. Als dit niet
het geval is, wordt de klager doorverwezen naar het bedrijf. Als dit wel het geval is,
behandelt de CI de klacht volgens onderstaande schema.
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Indien de klacht terecht blijkt, dan kan dit voor Insula aanleiding zijn voor het opleggen van
een sanctie.
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2.6.3

SANCTIEBELEID

Afhankelijk van de situatie zijn de volgende sancties door Insula te treffen tegen CH:
-

-

-

Een schriftelijke waarschuwing kan worden gegeven bij onjuiste informatieverschaffing
over certificering en/of Insula in de breedste zin van het woord of bij gegronde klachten.
Herhaling van een schriftelijke waarschuwing heeft schorsing tot gevolg.
Schorsing van het certificaat is voor bepaalde tijd. De CH dient binnen één jaar na
aanvang van de schorsing aan te tonen dat de door hem getroffen maatregelen
afdoende zijn om de schorsing op te heffen. Het opheffen van de schorsing kan pas na
beoordeling door Insula. Het niet tijdig opheffen van de schorsing heeft beëindiging van
de certificatieovereenkomst tot gevolg.
Beëindiging van de certificatieovereenkomst kan niet worden opgeheven door de CH.
Ook is het niet mogelijk om binnen 12 maanden na dagtekening van de brief, waarin de
beëindiging van de certificatieovereenkomst wordt bekengemaakt, een nieuw
toelatingsonderzoek tot certificering in te gaan.

De sancties ‘schorsing’ en ‘beëindiging’ worden per e-mail met ontvangstbevestiging aan
de CH kenbaar gemaakt. In de brief staat aangegeven welke sanctie is getroffen, met welke
reden(en) en met ingang van welke datum. De sancties ‘schorsing’ en ‘beëindiging’ worden
altijd kenbaar gemaakt op de website van Insula. Het is Insula toegestaan om de sanctie ook
op een andere wijze en/of via een ander medium te publiceren. Afhankelijk van de ernst van
het geconstateerde, waartegen de sanctie wordt getroffen, behoudt Insula zich het recht
voor om klanten, afnemers en leveranciers van de CH te informeren. Opheffing van een
sanctie wordt zowel bij de CH (via e-mail) als op de website van Insula kenbaar gemaakt.
Tijdens de schorsingsperiode en na de beëindiging van de certificatieovereenkomst is het de
CH verboden om gebruik te maken van het certificatiemerk. Ook mag de CH niet de indruk
wekken dat hij nog gecertificeerd is. Bij overtreding hiervan zal Insula bij CH een direct
opeisbare boete van € 5.000,- in rekening brengen. Voor elke dag dat de overtreding
voortduurt, wordt een boetebedrag van € 500,- opgelegd.
2.7

OPZEGGING CERTIFICATIEOVEREENKOMST

De certificatieovereenkomst heeft een opzegtermijn van ten minste drie maanden en dient
per aangetekende brief dan wel per e-mail met ontvangstbevestiging met uiteenzetting van
de reden(en) tegen de laatste dag van een kalendermaand kenbaar te worden gemaakt.
In deze brief dient tevens de beëindigingsdatum van de certificatieovereenkomst vermeld te
staan. Bij opzegging blijven de geheimhoudingsplicht en financiële verplichtingen van
kracht.
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DEEL 3: ISOLATIEPRODUCT

3.1

PRODUCTEISEN

In deze paragraaf worden alle voor de toepassing relevante eisen gesteld aan het
isolatieproduct. De CH dient bij elk nieuw aan te schaffen isolatieproduct na te gaan of er
voldaan wordt aan de gestelde eisen (zie onderstaand tabel). Dit dient te geschieden o.b.v.
de door de producent c.q. leverancier aangeleverde DoP (punt 7 van de DoP), eventuele
geëigende c.q. specifieke technische documentatie (punt 8 van de DoP) en de
identificatiecode van het product.
Indien niet aan de eisen wordt voldaan, dan dient de CH het betreffende isolatieproduct te
weigeren.
Indien de CH bij de beoordeling van de DoP of later bij de toepassing van het isolatieproduct
objectieve aanwijzingen heeft dat het product niet overeenkomt met de in de DoP
opgegeven prestaties (non-conformiteit), dan dient de CH hierover Insula te informeren en
de non-conformiteit te melden bij het markttoezicht ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’
(ILT).
Bij objectieve aanwijzingen van frauduleuze handelingen door de CH inzake het toegepaste
isolatieproduct, is Insula gerechtigd een controle uit te voeren bij de CH (kantoor en/of
opslagruimte).
Tabel 3 – Overzicht van eisen
Kenmerk

Annex ZA
EN 14315-1
Ja

Warmtegeleidingscoëfficiënt
(λD-waarde)
Wateropname
Ja
Waterdampdoorlatendheid (µ- Ja
waarde)
Starttijd
Nee
Geleringstijd

Nee

Kleefvrijtijd

Nee

Densiteit vrijgeschuimd product Nee
Vormstabiliteit

Nee

Volumepercentage gesloten
cellen
Hechtsterkte

Nee

Emissies

Nee

1)

Nee

Eis

Bepalingsmethode

gedeclareerde
waarde
≤ 300 gram/m2
gedeclareerde
waarde
gedeclareerde
waarde
gedeclareerde
waarde
gedeclareerde
waarde
gedeclareerde
waarde
minimaal DS(TH)2

NEN-EN 14315-1; bijlage C i.c.m.
NEN-EN 12667
NEN-EN-ISO 29767; methode B
NEN-EN 12086; methode A

gedeclareerde
waarde
A1 (≥ 20 kPa) of
breuk in schuim
Zie richtlijn

NEN-EN 14315-1; bijlage E
NEN-EN 14315-1; bijlage E
NEN-EN 14315-1; bijlage E
NEN-EN 14315-1; bijlage E en NENEN 1602
NEN-EN 14315-1 en
NEN-EN 1604
NEN-EN-ISO 4590
NEN-EN 14315-1; bijlage F
en NEN-EN 1607
Richtlijn emissieveiligheid gespoten
PUR-schuim 1)

Dit document is te vinden op de website van Kennisplatform Gespoten PUR-schuim: www.gespotenpurschuim.nl.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: CHECKLIST PROCESCONTROLE BRL 2132

Vraag

Antwoord

Opmerkingen

ALGEMEEN
Is er een duidelijke werkomschrijving op het werk
aanwezig ? (BRL 2132, § 2.1.2 en § 2.3.3) NKT
Is de checklist (bijlage 1 BRL 2132) op het werk aanwezig
en wordt deze gebruikt?
(BRL 2132, § 2.1.2) NKT
Is BRL 2132 op het werk aanwezig?
(BRL 2132, § 2.1.2) NKT
BOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN
Is de gehele te isoleren ruimte goed en veilig
toegankelijk zonder belemmeringen?
(BRL 2132, § 2.2.1) NKT
Staan compartimenten in open verbinding met elkaar
ten behoeve van de ventilatie?
(BRL 2132, § 2.2.2) NKT
Wordt eventueel water in de te isoleren ruimte
verwijderd? (BRL 2132, § 2.2.3.1) NKT
Zijn eventuele lekkages verholpen voorafgaand aan het
isoleren? (BRL 2132, § 2.2.3.1) NKT
Is het vochtpercentage van de houten ondergrond
aantoonbaar gemeten met een geschikte vochtmeter?
(BRL 2132, § 2.2.3.2) NKT
Is het vochtpercentage van de houten ondergrond <
20%? Zo nee, is de opdrachtgever hierover geïnformeerd
en zijn/worden er maatregelen genomen om het
vochtpercentage te verlagen tot onder 20%? (BRL 2132,
§ 2.2.3.2 en § 2.3.5) KT
Is er geen druppelvorming aanwezig aan de onderzijde
van de steenachtige ondergrond?
(BRL 2132, § 2.2.3.2 en § 2.3.5) NKT
Bedraagt de vrije hoogte van de ruimte na isoleren ten
minste 35 cm? (BRL 2132, § 2.2.4) KT
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Is de ondergrond voorafgaand aan het isoleren
geïnspecteerd? (BRL 2132, § 2.2.5 en § 2.2.6) KT
Is de steenachtige ondergrond vrij van gebreken of
reeds hersteld? (BRL 2132, § 2.2.5) KT
Is de houten ondergrond vrij van gebreken of reeds
hersteld? (BRL 2132, § 2.2.6) KT
Is er aan de bovenzijde van de houten vloerconstructie
geen dampremmende folie-/isolatielaag of dampdichte
vloerbedekking aangebracht? (BRL 2132, § 2.2.6) KT
Is er geen sprake van optrekkend vocht?
(BRL 2132, § 2.2.7) NKT
Is het leidingwerk dat meegeïsoleerd wordt vrij van
gebreken of reeds hersteld? (BRL 2132, § 2.2.8) KT
Zijn openingen naar de spouw of aangrenzende
leefruimten als eerst dicht gesprayd?
(BRL 2132, § 2.2.9) KT
Is / wordt de opening naar de kruipruimte luchtdicht
afgesloten na afronding van de
isolatiewerkzaamheden? (BRL 2132, § 2.2.10) KT
Wordt de kruipruimte voldoende geventileerd?
(BRL 2132, § 2.2.11) NKT
VERWERKING
Wordt er uitsluitend een isolatieproduct verwerkt dat
aantoonbaar voldoet aan de eisen zoals opgenomen in
deel 3 van BRL 2132?
(BRL 2132, § 2.1) KT
Zijn de vaten van de componenten elk voorzien van een
eigen kleur en voorzien van de benodigde gegevens?
(BRL 2132, § 2.3.1) KT
Worden de vaten beschermd tegen direct zonlicht en
opgeslagen bij de juiste temperatuur?
(BRL 2132, § 2.3.1) KT
Is de uiterste houdbaarheidsdatum van de Polyol nog
"niet" verstreken? (BRL 2132, § 2.3.1) KT
Is de uiterste houdbaarheidsdatum van de Iso nog "niet"
verstreken? (BRL 2132, § 2.3.1) KT
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Voldoet de sprayapparatuur aan de eisen?
(BRL 2132, § 2.3.2) NKT
Is er spoelmiddel aanwezig om apparatuur te kunnen
reinigen?
(BRL 2132, § 2.3.2) NKT
Is de verwerkingstemperatuur juist?
(BRL 2132, § 2.3.4) KT
Is er voorafgaand aan de spraywerkzaamheden,
aantoonbaar proefgeschuimd? (BRL 2132, § 2.3.5) NKT
Indien de kruipruimtebodem niet droog is: is er op de
juiste wijze een bodemafsluiting toegepast?
(BRL 2132, § 2.3.6) KT
Zijn de isolatiebanen bij een vlakke ondergrond niet
breder dan 700 mm? (BRL 2132, § 2.3.7) NKT
Zijn de houten balken (dekkend) meegeïsoleerd?
(BRL 2132, § 2.3.7) KT
Is de bovenzijde van het opgaand werk/de fundering
ten minste 300 mm meegeïsoleerd? (BRL 2132, § 2.3.7) KT
Zijn er geen leidingen warm die een goede reactie van
het schuim kunnen verstoren?
(BRL 2132, § 2.3.7) KT
Is er sprake van een goede hechting van de isolatielaag
aan de ondergrond?
(BRL 2132, § 2.3.8) KT
Is de overeengekomen dikte van de isolatielaag
behaald? (BRL 2132, § 2.3.8) KT
Wordt voldaan aan de veiligheidsbladen zoals
opgenomen in bijlage 4? (BRL 2132, bijlage 4) KT
AFSLUITING
Opmerkingen ploeg
Opmerkingen procescontroleur
Handtekening voor akkoord
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BIJLAGE 2: CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

Vraag

Antwoord

Opmerkingen

Organisatie
Wordt er inzichtelijk gemaakt hoe de
organisatiestructuur er uitziet? NKT
Offerte
Worden de uit te voeren werkzaamheden volledig
beschreven in de offerte? NKT
Zijn de te verwerken isolatiematerialen in de offerte
vastgelegd? NKT
Wordt er in de offerte vermeld dat de werkzaamheden
onder certificatie van Insula Certificatie worden
uitgevoerd? NKT
Wordt in de offerte vermeld dat Insula Certificatie
middels een steekproef bij de woning langs kan
komen? NKT
Gaat de opdrachtgever aantoonbaar akkoord met de
uitgebrachte offerte? NKT
Is de prijs eenduidig vastgelegd in de offerte? NKT
Wordt er op iedere pagina aangegeven welke pagina
het betreft en uit hoeveel pagina's de offerte bestaat?
NKT
Is de opdrachtgever op iedere pagina, van de offerte,
identificeerbaar? NKT
Is de offertedatum op iedere pagina herleidbaar? NKT
Wordt er in de offerte verwezen naar de geldende
algemene voorwaarden? NKT
Zijn de algemene voorwaarden aantoonbaar
meegeleverd bij de offerte? NKT
Interne kwaliteit
Is er een klachtenregistratie aanwezig? NKT
Is er sprake van adequate klachtenbehandeling? NKT
Worden tekortkomingen n.a.v. controles beheerst? NKT
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Worden alle werken bij Insula Certificatie gemeld? NKT
Gebruik van keurmerk en informatieverstrekking m.b.t. certificatie
Wordt het keurmerk correct gebruikt? NKT
Is de door het bedrijf verstrekte informatie over Insula
Certificatie correct? NKT
Opslag en veiligheid
Wordt het isolatiemateriaal op een juiste wijze
opgeslagen? NKT
Zijn er voor alle, door het bedrijf onder certificatie te
verwerken, isolatiematerialen
veiligheidsinformatiebladen aanwezig? NKT
Afsluiting audit
Aantal tekortkomingen
Opmerkingen auditee
Handtekening auditee
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BIJLAGE 3: REGLEMENT VOOR GEBRUIK KEURMERK VAN INSULA CERTIFICATIE

Dit reglement is opgesteld ter bescherming van het keurmerk van Insula Certificatie B.V.
(verder te noemen: Insula). Als eigenaar van het keurmerk controleert Insula of het keurmerk
op een correcte wijze en alleen door rechthebbende partijen wordt toegepast.
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Randvoorwaarden gebruik
Insula kent het recht om gebruik te maken van het keurmerk toe aan bedrijven die in het
bezit zijn van een door Insula uitgegeven certificaat. Een bedrijf dat door Insula is
gecertificeerd mag het keurmerk niet (meer) gebruiken:
bij schorsing van het certificaat, per direct en tijdens de periode van de schorsing;
bij beëindiging van de certificatieovereenkomst, per direct.
In geen geval mag de schijn gewekt worden gecertificeerd te zijn voor regelingen anders
dan waarvoor de certificatieovereenkomst is opgesteld. Tegen misbruik van keurmerk en/of
certificaat kan Insula een sanctie treffen en/of vordering instellen. Deze terstond opeisbare
vordering bedraagt maximaal € 5.000,-, alsmede maximaal € 500,- voor elke dag dat de
overtreding voortduurt. Dit om het vertrouwen in het keurmerk te behouden voor de gehele
markt en om CH’s te kunnen beschermen tegen oneigenlijke concurrentie.
Vormgeving keurmerk
Het keurmerk mag alleen gebruikt worden in de vorm en kleuren zoals in de grafische
bestanden die door Insula beschikbaar worden gesteld.
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen geheel bij de gebruiker. Op geen enkele
wijze mag CH suggereren dat Insula verantwoordelijkheid aanvaardt voor de door CH
geleverde goederen of diensten. Insula aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voortkomend uit het gebruik van het keurmerk van Insula.
Overig
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen na schriftelijke toestemming van Insula. Het
verzoek hiertoe dient u eveneens schriftelijk in te dienen bij het bestuur van Insula.
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BIJLAGE 4: VEILIGHEIDSBLADEN PUR-SPRAYSCHUIM
Situatie

Bewoond

Locatie

Geen verblijfsruimten
Kruipruimte

Voorbeeld

Onderwerp

Maatregel c.q. eis

Brandveiligheid

Preventie blootstelling
aan externe bronnen

Onbehandeld schuim mag niet blootgesteld worden aan
vlammen, extreme hitte of vonken

Persoonlijke
veiligheid

Bescherming van de
huid

Handschoenen van Nitril, Neoprene, Butyl of PVC
Laarzen van rubber
Overal van PVC of Tyvek

Ademhalingsbescherming spuiter

Volgelaatsmasker met zuurstof van buitenaf

Ademhalingsbescherming van de
helper en de
procescontroleur

Tenzij anders is aangegeven door de producent, dezelfde
bescherming als de spuiter indien aanwezig in dezelfde ruimte
tijdens het spuiten. Een volgelaatsmasker met een A2/P2 filter als
de verblijfstijd in de gespoten ruimte niet meer bedraagt dan 15
minuten.
De besloten ruimte mag worden betreden indien het
percentage zuurstof in de lucht hoger is dan 18 vol.% en lager is
dan 21 vol.%.

Schuren

Tweede man

BRL 2132

Een volgelaatsmasker met een A2/P2 filter, tenzij anders door de
producent is aangegeven.
Ploeg bestaat uit twee personen, waarvan één buiten de te
isoleren ruimte blijft en in contact staat met de persoon in de
ruimte
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Betreden en verlaten
van besloten ruimte

De toegang tot de te isoleren ruimte moet een dusdanige
afmeting hebben dat men de ruimte veilig kan betreden en
verlaten. Eventuele obstakels en de aanvoerleidingen t.b.v. het
spraypistool en de verse lucht e.d., mogen geen belemmering
vormen waardoor de veiligheid in het geding komt.
Men moet de te isoleren ruimte binnen 8 minuten door de
opening van de besloten ruimte kunnen verlaten.

Documentatie over
het product

Op het werk moeten de veiligheids-informatiebladen van de
producent van het isolatiemateriaal aanwezig zijn.

Calamiteiten

Op het werk moet een oogdouche aanwezig zijn.

Elektrisch
gereedschap

Laagspanning of aangesloten op een groep met
aardlekschakelaar of via een scheidingstransformator

Betreden van
gespoten gebied
zonder
ademhalingsbescherming

Preventie in het
gespoten gebied

Opnieuw betreden van het gespoten gebied na tenminste 2
weken.

Ventilatie

Afsluiten van
ventilatieopeningen in
de te sprayen ruimten

Sluit de verwarming-, ventilatie- en airconditioningsystemen, die
hun lucht uit de te spuiten ruimte halen, af en sluit hun intake
openingen met plasticfolie en tape af voor ten minste 24 uur.
Sluit toegang tot gesloten ruimtes luchtdicht af.

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie ten minste aan twee tegenoverliggende
muren.

Geforceerde
mechanische
ventilatie

≥ 30 maal volume van de kruipruimte per uur tijdens en 15
minuten na gereedkomen van de spuitwerkzaamheden
De afvoerslang ten behoeve van afzuiging op de grond van de
te isoleren ruimte leggen.
De toegang tot de ruimte dient tijdens het sprayen afgedicht te
zijn rondom de afzuigslang

Opnieuw betreden
verblijfsgebied door
bewoners c.q.
gebruikers
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Preventie in het
gebied waar niet
gespoten is.

Veilig terugkeren na 2 uur.
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BIJLAGE 5: MODEL PROCESCERTIFICAAT
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