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VERKLARING VAN IKOB-BKB
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Dit attest is afgegevendoor IKOB-BKBop basisvan BRL 1332,conformhet IKOB-BKBReglement
voor Attesteringen Certificatie.
IKOB-BKB verklaart dat het vloerspraysysteemNestaan SD38Z28 geschikt is voor het
die prestatieslevertals in dit attest
vervaardigenvan een thermischisolerendevloeraÍdichting
voldoenaan de in dit attest
omschreven,mits de onderdelenvan het vloerspraysysteem
geschiedt
vastgelegdetechnischespeciÍicatieen mits de vervaardigingvan de vloerafdichting
overeenkomstigde in dit attestvastgelegdewerkmethode.
Door IKOB-BKBwordt in het kadervan dit attestgeen controleuitgeoefendop de productievan de
noch op de vervaardigingvan de vloeraÍdichting.
onderdelenvan het vloerspraysysteem,
NestaanSD38Z28 genoemdevoorwaarden
IKOB-BKBverklaartdat het vloerspraysysteem
voldoetaan de relevanteeisen van het Bouwbesluit.
in de bouW'op de
Dit certificaatis opgenomenin het "Overzichtvan erkendekwaliteitsverklaringen
websitevan StichtingBouwkwaliteit(SBK)rrwvw.bouwkwaliteit.nl
en is daarmeeeen door de
ministervan VROM erkendekwaliteitsverklaring
overeenkomstig
art. 1.1.jvan de woningweten art,
1.6 van het Bouwbesluit.

Houder
Nestaan Holland BV
31-33,4691RZ
Slabbecoornweg
Postbus32, 4690AA
Tholen
ïel. (0166)60 56 05
Fax(0166)60 34 50
Dezekwaliteitsverklaring
bestaatuit7 pagina's

Bouwbesluit
@ is een collectiefmerk van StichtinqBouwkwaliteit.
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3. 6 Wering van vocht Specifieke luchtstroom
van buiten

Aan gêsteldeeis wordtvoldaan
voloensNEN 2690 maximaal indienuitgevoerdconfoÍmdit
20; 0-6m'/(m' .s ).
aftêst.

3. 7 Weringvan vochl ControleorestatiesconÍorm

3. 1

Vermeldingvan de aan te houden TemperatuurfactoÍ
te bepalenmet
rekenwaardevoor de
rekenmethodeaangegevenin NEN 2778,
gscoëfÍiciènt.
warmtegeleidin
die ondermeer gebruikmaaktvan de
rekenwaardevoor de
warmtegeleidingscoèfficiënt
van het
isolatiemateriaal

van binnen

tabel 3. 26; Íactorvan de
temoeratuurvan de
> 0,5
binnenoppervlakte
volgensNEN 2778

Thermische
isolatie

WarmteweerstandR" = 2,5
Vermeldingvan de aan te houden Berekeningwarmteweerstand
volgensNPR
m'.K/WvolgensNEN 1068oí rekenwaardevoor de
2068;zie ook de toelichtingop deze
waÍmtegeleidingscoèff
NPR 2068
iciënt
bladzilde.
1)

5. 3 Energieprestatie Het totalevolgensNEN 2916 Niet bepaald
bepaaldeenergiegebruikis
niet hogerdan het volgens
NEN 2916 toelaatbare
energieverbruik

Thermischeisolatielevertbelangrijke
bijdrage

1) Ingevolgeartikel5.6 lid 'Í kan door B&W voor het gedeeltelijkveranderenof vergrotenvan een bouwwerkonthefÍing
wordenverleendvoor de ten minsteaan te houdenwarmteweerstand
tot een niveaudat niet meer dan 1,2 m2.KÁrV
lager
Ingevalsprake is van niet-permanente
bouw (artikel5.7) geldt een eis van ten minste 1,3 m2.KÁrV.
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AL GEMEEN
Het SD3B228 vloerspraysysteemis een systeemvoor het in
van een thermischisolerendedichtingslaag
situ vervaardigen
in
aan te brengentegende onderkantvan vloerconstructies,
het bijzonderbeganegrondvloeren.
Het materiaalwaaruitde dichtingslaag
bestaat,is een CFK-vrii
met geslotencellen.
en HCFK-vrijpolyurethaanschuim

Het materiaalwordtdoorchemischereactiegevormddoor
van twee componenten.De componenten
samenvoeging
wordenmet behulpvan specialeapparatuurinniggemengd.
Het ontstanemengselwordlvervolgensin een fijnenevel
tegende ondergrondgespoten.

Het systeemwordtin situ vervaardigd,
d.w.z.nietalleende
applicatieop de ondergrondgebeurtin het werk,
zelÍ wordtop de bouwplaats
ook het isolatiemateriaal
samengesteld.

Het systeemheeft een tweeledigdoel. Enerzijdswordt het
gebruiktom de thermischeisolatievan vloerenaanmerkelijkte
verbeterenen anderzijdsdienthet om de luchtdoorlatendheid
van de (beganegrond)vloerte reduceren.

T EC H N ISC H E S P EC I FI CATI E
Het SD3BZ28 vloerspraysysteemis in uitgehardetoestand
een hars (polyol)
van twee componenten;
een reactieproduct
en een MDI (hiernate noemenisocyanaat).
Apparatuur

Materiaalcomponenten
(polvol)
Harscomoonent
Leverancier:
NestaanHollandbv
Handelsbenaming:
NESTAANPOLYSD38Z28
Volumiekemassa: 1150 g/l
Viscositeit:
400 mPa.s
Leveringseenheid:
225 kg in metalendrum
Houdbaarheid:
3 maanden
ponent(isocvanaat)
Hardercom
Leverancier:
NestaanHollandbv
Handelsbenaming:
NESïAAN ISO 30
Volumiekemassa:1235g/l
Viscositeit:
300 mPa.s

Voorhet verwerkenvan het materiaalkan gebruikgemaaK
Deze moeten
2-k spraymachines.
wordenvan verschillende
voldoenaan de volgendeeigenschappen.
Machineinstellinoen
Spuitdrukvan 50 - 150 bar
(polyol-isocyanaat):
Mengverhouding
100:100(gebaseerdop volume)
Temperaturen:
- Polyol:30'C - 60'C
- lsocvanaat:30'C - 60'C

Leveringseenheid:
250 kg in metalendÍum
Houdbaarheid:
6 maanden
Blaasmiddel:
HFC 365mfcen HFC 227ea

I DENTI FICA TI

ECO DERI

NG

De componentenvan het SD3BZ28vloerspraysysteem
zijn identiÍiceerbaar
door middelvan de in dezetechnische
vermeldehandelsbenam
ingen.
speciÍicatie
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PRESÍATIES
De gebruikswaarde
van het systeemis bepaalddoor het te
toetsenaan de eisendie zijn opgenomenin de
beoordelingsrichtlijn.
De resultatenvan deze beproevingen
zijnvermeldin tabel f .

Behalveeisen aan het systeemwordenook eisen aan het
toe te passenmateriaalgesteld.De resultatenvan het
onderzoekmet betrekkingtot de materiaaleisenzi.jnvermeld
in tabel 2.

abel 1 Eis volgens BRL 1332

Beoordeling/beproevingsresultaat

De warmteweerstand
moet
tenminste2,5 m2.KM bedragen;
De diktevan de isolatielaagmoet
telkensdoor berekeningbepaald
worden

De gedeclareerde
waardevoor de warmtegeleidingscoëfficiènt
van het schuim(Ào)is
afhankelilkvan de dikte van de isolatielaag
en bedraagt:
d < 80 mm
0,027W(m.K) voor
0.026W(m.K) voor80 < d < 120 mm
0.025W(m.K) voor
d > 120 mm
Waarbijd = de diktevan de isolatíelaag.
(zie het kader hiernavoor de berekening
van de warmteweerstand
van een
constructie)
De gedeclareerde
waardeis bepaald
overeenkomstig
de ontwerpnormprEN
14315

Beganegrondvloermag na
behandelinggeen gÍotere
soeciÍiekeluchtvolum
estroom
hebbendan 20.10-6
mt/1m's;

Op grondvan de mateÍiaaleigenschappen
van het systeemwoÍdt het
vloerspraysysteem
SD 382/28 geschikt
geachtvoor de toepassingals
vloeraÍdichting

c) Hechtingvan het PURschuimop de ondergrond

De hechtsterktedientten minste
0,0001N/mm2te bedragen

Hechtsterkte0,0012 N/mm2

d) Wateropneming

Op het water geplaatstekuben
PUR-schuimmogen na een week
nietmeerdan 3 mm gezonken
ziln

I n z i n k i n g1 m m

Beschouwde eigenschap
Bouwbesluit
aÍdelino

Aspect volgens BRL 1332

BB afd. 3.7 Wering
a) Warmteweerstand
van de
van vocht van binnen beganegrondvloer
(referentie:NEN 2778)
BB aÍd. 5.1
Thermischeisolatie
(reÍerentie:NEN 1068)

BB afd. 3.6 Wering
b) Luchtdoorlatendheid
van vocht van buiten
(referentie:NEN 2690)

Toelichting op berekeningwarmteweerstandvolgens NPR 2068

I R . +R s +R *
Deb ere ke nin gv andewar m t eweêr St andVindt p | a a t s m e t d e Í o r m u | e : F %=- _ H s - R *
1 +o
Waarin:

F" is de warmteweerstand
van de constructie,in mz.KM
H, is de warmteweerstandvan iedere laag waaruitde constructieis opgebouwd,in m2.l(M; R^ = d / lt
geldt
Voor de isolatielaag
À= Ào ofwel
À= 0,035W(m.K) (Tabelwaarde
ontleendaan tabelD.3 van NEN 1068)
Overgangsweerstanden:
Rs = 0,17 (m'z.l(^/v)
en Ro= 0,17 (m'z.K^/V)
o = 0,05 (correctieÍactor)
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Í abel 2 - Materiaaleisen

Eis volgensBRL

Aspect
a)

b)

resp.celstÍuctuur
moeten
Spuitpatroon
tenminste
A-2voldoen
aanstandaard

Karakteristiek

Tild volgensopgavêvan de leverancier
mag ten hoogste '10%worden

Kleefvriitijd

Beproevingsresultaat
Spuitpatroonen celstructuurkomen
A-1 en
overeenmet de standaardschalen
voldoenderhalveaan de eis

5 s (onderlaboratoriumcondities)

overschreden

c)

Schijnbarevolumiekemassa

> 35 kg/m3

Gemiddeld36,2 kg/m"

d)

Vormstabiliteit(krimp)

Veranderingvan lengtebreedteoÍ dikte
mag niet meer bedragendan 2"/"

< Q,27o
VormveÍandering

e)

Aanwezigheidvan CFK gas

Het PUR-schuimdientvrij te zijn van
(H)CFK-gas

Geen (H)CFK'sgemeten.

f)

Weerstandtegen aantastingdoor
schimmels

Geen veranderingten opzichtevan het
uitgangsmateriaal

Geen schimmelaantasting
of
waaÍgenomen
myceliumvorming

" rorvro.
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VERWERKING
De verwerkingdientte wordenuitgevoerdvolgensde
venruerkingsrichtlijnen
die zijn opgenomenin hooÍdstuk5 van
Voortsdientmen zich striktte houden
de beoordelingsrichtlijn.
aan de verwerkingsvoorschriften
van de
grondstofÍenleverancier.
Dezevoorschriften
moetendaaromaltijdop het werk
aanwezigte zijn.
Om tot een goed eíndresultaatte komen is het nodig dat,
behalvehet striktnalevenvan de verwerkingsrichtlijnen,
aandachtwordtgeschonkenaan een aantalbouwkundige
randvoorwaarden.

De volgendeaspectendienendan ook nadrukkelijkin
beschouwingte wordengenomen:
de grondwaterstand;
aard en kwaliteitvan de vloer;
vloer-,muur-en bodemdoorbrekingen;
aard en kwaliteitvan in de kruipruimtelopendeleidingen;
ventilatievoorzieningen
t.b.v.de kruipruimte;
de eventueleaanwezigheid
van bijzondere
koudebruggen.
wordengenomenaan
Zonodigmoetenheístelmaatregelen
leidingen,de vloeretc.
bijvoorbeeld
Dezemaatregelenmoetenaltijdvóór het uitvoerenvan de
isolatiewerkzaamheden
worden oetroffen.

VEILIGHEID
geschiedenmet
Werkenin de kruipruimtemag uitsluitend
inachtneming
van de daartoegeldendeveiligheidsvoorschriften.
Deze zijnondermeer vastgelegdin de volgendepublicaties
van het DirectoraatGeneraalvan de Arbeid:
-

Veiligwerkenin beslotenruimten;Al-5.
VeiligheidsinÍormatiebladen
en werkpleketikettering;
Al-26
Ademhalingsbeschermingsmiddelen,
keuzetabel;
oublicatieP 112-3

Daarnaastmoetende volgendeveiligheidsmaatregelen
in acht
woroengenomen:
de kruipruimtegoedventileren;
goede,veiligeelektrischeapparatuurgebruiken;bij
voorkeurlaagspanningsapparatuur;
het weÍk moet altijddoor twee mensenworden
uitgevoerddie steeds met elkaar in contact staan;
tildenshet werkenin de kruipruimtemoet de
toegangsopening
afgeschermdworden;bij voorkeurmet
een rood-witgeverÍdhekwerk.
Na beëindigingvan het werk moet op duidelijkewijzeworden
aangegevendat men bij het werkenin de kruipruimtethans
extravoorzichtigmoet zijn met open vuur.Deze aanwijzing
moet bij voorkeurwordengegevendoor middelvan een
stickerdie op het kruipluikis geplakt.

VERVOER

VAN

M ATERI ALEN

Bij het vervoervan de grondstofÍen
van het PUR-schuimnodigzijn dientmen zich striktte houdenaan de
die voor het vervaardigen
voorschriften
vastgelegdin de VLG (ReglementVervoerover landvan Gevaarlijkestoffen).

'
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DO CUM ENTEN. )

Het sprayenvan de onderkantvan begane
grondvloeren
met CFK-vrijpolyurethaan
schuim.Eisenen verwerkingsrichtlijnen

NEN 1068

Thermischeisolatievan gebouwen;
Rekenmethoden

NPR 2068

Thermischeisolatievan gebouwen;
Vereenvoudigde
rekenmethoden

prEN14315

ThermalinsulatingproductsÍor buildings.In(PUR)
situ formedsprayedrigidpolyurethane
and polyisocyanurate(PlR) foam products

VLG

ReglementVervoerover Landvan Gevaarlijke
stoffen

Publicaties
vanhetDirectoraat
Generaal
vande Arbeid:
Al-5: Veiligwerkenin beslotenruimten
en werkplek-etikettering
A126: Veiligheidsinformatiebladen
P 112-3:Ademhalingsbeschermingsmiddelen

t; De
BRL 1332,die is
luiste publicatiedatavan de genoemdedocumentenstaan vermeldin de nationalebeoordelingsrichtlijn
genoemdin de lijstvan erkendekwaliteitsverklaringen,
zoals die halfjaarlijks
door de StichtingBouwkwaliteit(SBK)te Rijswijk
wordt gepubliceerd.

WENKEN

VOOR

DE TO EPASSER

1. Bij opleveringinspecterenof:
de overeengekomenlaagdiktegeleverdis
het systeemgeen zichtbaregebrekenvertoont
ten behoevevan de
de ventilatievoorzieningen
hersteldzijn.
kruipruimtegehandhaaÍdrespectieveli.jk

2. Indien u op grond van het hiervoorgesteldetot aÍkeuring
overgaat,neem dan contactop met:
de applicateurvan het systeemen zonodigmet:
NestaanHollandBV
IKOB.BKB
3. Controleeroí dit attestnog geldigis; raadpleeghiertoede
websitevan IKOB-BKB.

Merken

De houderheeft het Íecht om het attestmerkte voeren
volgensnevenstaandvoorbeeld
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Nadruk vêrboden
te inÍormeren
van dezekwaliteitsverklaring
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om bii IKOB-BKB
oÍ dit documentnoggeldigis.
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