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VERKLARING VAN IKOB-BKB

Dit attest is afgegeven door IKOB-BKB op basis van BRL 1332, conform het IKOB-BKB Reglement

voor Attestering en Certificatie.

IKOB-BKB verklaart dat het vloerspraysysteem Nestaan SD38Z28 geschikt is voor het

vervaardigen van een thermisch isolerende vloeraÍdichting die prestaties levert als in dit attest

omschreven, mits de onderdelen van het vloerspraysysteem voldoen aan de in dit attest

vastgelegde technische speciÍicatie en mits de vervaardiging van de vloerafdichting geschiedt

overeenkomstig de in dit attest vastgelegde werkmethode.

Door IKOB-BKB wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend op de productie van de

onderdelen van het vloerspraysysteem, noch op de vervaardiging van de vloeraÍdichting.

IKOB-BKB verklaart dat het vloerspraysysteem Nestaan SD38Z28 genoemde voorwaarden

voldoet aan de relevante eisen van het Bouwbesluit.

Dit certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouW'op de

website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) rrwvw.bouwkwaliteit.nl en is daarmee een door de

minister van VROM erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig art. 1.1.j van de woningwet en art,

1.6 van het Bouwbesluit.
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Systeem is:
Eenmalig beoordeeld op
prestatie in de toepassing
Herbeoordelig minimaal
elke 5 iaar

Bouwbesluit

@ is een collectief merk van Stichtinq Bouwkwaliteit.
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BOUWBESLUITINGANG

1) Ingevolge artikel 5.6 lid 'Í kan door B&W voor het gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk onthefÍing
worden verleend voor de ten minste aan te houden warmteweerstand tot een niveau dat niet meer dan 1,2 m2.KÁrV lager

Ingeval sprake is van niet-permanente bouw (artikel 5.7) geldt een eis van ten minste 1,3 m2.KÁrV.

llllliii Íllllr ' xorvlo. Nadruk verboden

ll,tillillllf i,;;"rg;;"nct voor de bouw. Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseeÍd om bii IKOB-BKB te informeren oi dit document nog geldig is

Nr AÍdêl ing Grenswaarde/
bepalinqsmethode

presraues vorgens
kwaliteitsverklarinq

opmeÍKrngen r.v.m. Ioepassrng

3.6 Wering van vocht
van buiten

Specif ieke luchtstroom
voloens NEN 2690 maximaal
20; 0-6 m'/(m' .s ).

Aan gêstelde eis wordt voldaan
indien uitgevoerd confoÍm dit
aftêst.

3.7 Wering van vochl
van binnen

Controle orestaties conÍorm
tabel 3. 26; Íactor van de
temoeratuur van de
binnenoppervlakte > 0,5
volgens NEN 2778

Vermelding van de aan te houden
rekenwaarde voor de
warmtegeleidin gscoëfÍiciènt.

TemperatuurfactoÍ te bepalen met
rekenmethode aangegeven in NEN 2778,
die onder meer gebruik maakt van de
rekenwaarde voor de
warmtegeleidingscoèfficiënt van het
isolatiemateriaal

3. 1 Thermische
isolatie

Warmteweerstand R" = 2,5
m'.K/W volgens NEN 1068 oí
NPR 2068
1)

Vermelding van de aan te houden
rekenwaarde voor de
waÍmtegeleidingscoèff iciënt

Berekening warmteweerstand volgens N PR
2068; zie ook de toelichting op deze
bladzilde.

5.3 Energieprestatie Het totale volgens NEN 2916
bepaalde energiegebruik is
niet hoger dan het volgens
NEN 2916 toelaatbare
energieverbruik

Niet bepaald Thermische isolatie levert belangrijke
bijdrage
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ALGEMEEN

Het SD3B228 vloerspraysysteem is een systeem voor het in
situ vervaardigen van een thermisch isolerende dichtingslaag
aan te brengen tegen de onderkant van vloerconstructies, in
het bijzonder begane grondvloeren.
Het materiaal waaruit de dichtingslaag bestaat, is een CFK-vrii
en HCFK-vrij polyurethaanschuim met gesloten cellen.

Het systeem wordt in situ vervaardigd, d.w.z. niet alleen de
applicatie op de ondergrond gebeurt in het werk,
ook het isolatiemateriaal zelÍ wordt op de bouwplaats
samengesteld.

Het materiaal wordt door chemische reactie gevormd door
samenvoeging van twee componenten. De componenten
worden met behulp van speciale apparatuur innig gemengd.
Het ontstane mengsel wordl vervolgens in een fijne nevel
tegen de ondergrond gespoten.

Het systeem heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt het
gebruikt om de thermische isolatie van vloeren aanmerkelijk te
verbeteren en anderzijds dient het om de luchtdoorlatendheid
van de (begane grond) vloer te reduceren.

T EC H N ISC H E S P EC IFICATIE

Het SD3BZ28 vloerspraysysteem is in uitgeharde toestand
een reactieproduct van twee componenten; een hars (polyol)
en een MDI (hierna te noemen isocyanaat).

Materiaalcomponenten

Harscomoonent (polvol)

Leverancier: Nestaan Holland bv
Handelsbenaming: NESTAAN POLY SD38Z28
Volumieke massa: 1 150 g/l
Viscositeit: 400 mPa.s

Leveringseenheid: 225 kg in metalen drum
Houdbaarheid: 3 maanden

Hardercom ponent (isocvanaat)

Leverancier: Nestaan Holland bv
Handelsbenaming: NESïAAN ISO 30
Volumieke massa: 1235 g/l
Viscositeit: 300 mPa.s

Leveringseenheid: 250 kg in metalen dÍum
Houdbaarheid: 6 maanden

Blaasmiddel: HFC 365mfc en HFC 227ea

Apparatuur

Voor het verwerken van het materiaal kan gebruik gemaaK
worden van verschillende 2-k spraymachines. Deze moeten
voldoen aan de volgende eigenschappen.

Machine instellinoen

Spuitdruk van 50 - 150 bar

Mengverhouding (polyol-isocyanaat):
100:100 (gebaseerd op volume)

Temperaturen:
- Polyol:  30'C - 60'C
- lsocvanaat: 30'C - 60'C

I DENTI FICATI ECODERI NG

De componenten van het SD3BZ28 vloerspraysysteem
zijn identiÍiceerbaar door middel van de in deze technische
speciÍicatie verm elde handelsbenam ingen.

llllli rllll rorvlo.
l l l i l i l l,ll l]ll l, Maargevencl voor cte bouw

Nadruk verboden
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bii IKOB-BKB te inÍormeren oÍ dit document nog geldig is.
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PRESÍATIES

De gebruikswaarde van het systeem is bepaald door het te Behalve eisen aan het systeem worden ook eisen aan het
toetsen aan de eisen die zijn opgenomen in de toe te passen materiaal gesteld. De resultaten van het
beoordelingsrichtlijn. onderzoek met betrekking tot de materiaaleisen zi.jn vermeld
De resultaten van deze beproevingen zijn vermeld in tabel f . in tabel 2.

abel 1 -

Beschouwde eigenschap Eis volgens BRL 1332 Beoordelin g/beproevin gsresultaat

Bouwbesluit
aÍdel ino

Aspect volgens BRL 1332

BB afd. 3.7 Wering
van vocht van binnen
(referentie: NEN 2778)

BB aÍd. 5.1
Thermische isolatie
(reÍerentie: NEN 1068)

a) Warmteweerstand van de
begane grondvloer

De warmteweerstand moet
tenminste 2,5 m2.KM bedragen;
De dikte van de isolatielaag moet
telkens door berekening bepaald
worden

De gedeclareerde waarde voor de warmte-
geleidingscoëfficiènt van het schuim (Ào) is
afhankelilk van de dikte van de isolatielaag
en bedraagt:
0,027 W(m.K) voor d < 80 mm
0.026 W(m.K) voor 80 < d < 120 mm
0.025 W(m.K) voor d > 120 mm
Waarbij d = de dikte van de isolatíelaag.
(zie het kader hierna voor de berekening
van de warmteweerstand van een
constructie)
De gedeclareerde waarde is bepaald
overeenkomstig de ontwerpnorm prEN
14315

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

b) Luchtdoorlatendheid Begane grondvloer mag na
behandeling geen gÍotere
soeciÍieke luchtvolum estroom
hebben dan 20.10-6 mt/1m's;

Op grond van de mateÍiaaleigenschappen
van het systeem woÍdt het
vloerspraysysteem SD 382/28 geschikt
geacht voor de toepassing als
vloeraÍdichting

c) Hechting van het PUR-
schuim op de ondergrond

De hechtsterkte dient ten minste
0,0001 N/mm2 te bedragen

Hechtsterkte 0,001 2 N/mm2

d) Wateropneming Op het water geplaatste kuben
PUR-schuim mogen na een week
niet meer dan 3 mm gezonken
ziln

Inzinking 1 mm

Toelichting op berekening warmteweerstand volgens NPR 2068

IR.+Rs+R*
DeberekeningvandewarmteweêrStandVindtp|aatsmetdeÍormu|e:F%=-_Hs-R*

1+o

Waarin: F" is de warmteweerstand van de constructie, in mz.KM
H, is de warmteweerstand van iedere laag waaruit de constructie is opgebouwd, in m2.l(M; R^ = d / lt
Voor de isolatielaag geldt À = Ào ofwel

À= 0,035 W(m.K) (Tabelwaarde ontleend aan tabel D.3 van NEN 1068)
Overgangsweerstanden: Rs = 0,17 (m'z.l(^/v) en Ro = 0,17 (m'z.K^/V)
o = 0,05 (correctieÍactor)

lllllii, rlilllli' rouo.
l lrrill ltll l l l l l vaatgevend voor cle bouw

Nadruk verboden
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeÍen of dit document nog geldig is
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Aspect Eis volgens BRL Beproevingsresultaat

a) Karakteristiek Spuitpatroon resp. celstÍuctuur moeten
tenminste aan standaard A-2 voldoen

Spuitpatroon en celstructuur komen

overeen met de standaardschalen A-1 en

voldoen derhalve aan de eis

b) Kleefvriitijd Tild volgens opgavê van de leverancier

mag ten hoogste '10% worden

overschreden

5 s (onder laboratoriumcondities)

c) Schijnbare volumieke massa > 35 kg/m3 Gemiddeld 36,2 kg/m"

d) Vormstabiliteit(krimp) Verandering van lengte breedte oÍ dikte
mag niet meer bedragen dan 2"/"

VormveÍandering < Q,2 7o

e) Aanwezigheid van CFK gas Het PUR-schuim dient vrij te zijn van

(H)CFK-gas
Geen (H)CFK's gemeten.

f) Weerstand tegen aantasting door

schimmels

Geen verandering ten opzichte van het

uitgangsmateriaal

Geen schimmelaantasting of

myceliumvorming waaÍgenomen

Í abel 2 - Materiaaleisen

llllill tlllll " rorvro.
Jltili l l l 'tl l l l l l vaatgevend voor cte bouw

NadÍuk verboden
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeÍen of dit document nog geldig is
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VERWERKING

De verwerking dient te worden uitgevoerd volgens de De volgende aspecten dienen dan ook nadrukkelijk in
venruerkingsrichtlijnen die zijn opgenomen in hooÍdstuk 5 van beschouwing te worden genomen:
de beoordelingsrichtlijn. Voorts dient men zich strikt te houden - de grondwaterstand;
aan de verwerkingsvoorschriften van de - aard en kwaliteit van de vloer;
grondstofÍenleverancier. - vloer-, muur- en bodemdoorbrekingen;
Deze voorschriften moeten daarom altijd op het werk - aard en kwaliteit van in de kruipruimte lopende leidingen;
aanwezig te zijn. - ventilatievoorzieningen t.b.v. de kruipruimte;

- de eventuele aanwezigheid van bijzondere
Om tot een goed eíndresultaat te komen is het nodig dat, koudebruggen.
behalve het strikt naleven van de verwerkingsrichtlijnen,
aandacht wordt geschonken aan een aantal bouwkundige Zonodig moeten heístelmaatregelen worden genomen aan
randvoorwaarden. bijvoorbeeld leidingen, de vloer etc.

Deze maatregelen moeten altijd vóór het uitvoeren van de
isolatiewerkzaamheden worden oetroffen.

Deze zijn onder meer vastgelegd in de volgende publicaties goede, veilige elektrische apparatuur gebruiken; bij

VEILIGHEID

Werken in de kruipruimte mag uitsluitend geschieden met
inachtneming van de daartoe geldende veiligheids-
voorschriften.

van het Directoraat Generaal van de Arbeid:

- Veilig werken in besloten ruimten; Al-5.

- Ademhalingsbeschermingsmiddelen, keuzetabel;
oublicatie P 112-3

Daarnaast moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
woroen genomen:
- de kruipruimte goed ventileren;

voorkeur laagspanningsapparatuur;
- het weÍk moet altijd door twee mensen worden

uitgevoerd die steeds met elkaar in contact staan;

toegangsopening afgeschermd worden; bij voorkeur met
een rood-wit geverÍd hekwerk.

Na beëindiging van het werk moet op duidelijke wijze worden
aangegeven dat men bij het werken in de kruipruimte thans
extra voorzichtig moet zijn met open vuur. Deze aanwijzing
moet bij voorkeur worden gegeven door middel van een
sticker die op het kruipluik is geplakt.

- VeiligheidsinÍormatiebladen en werkpleketikettering; Al-26 - tildens het werken in de kruipruimte moet de

VERVOER VAN MATERIALEN

Bij het vervoer van de grondstofÍen die voor het vervaardigen van het PUR-schuim nodig zijn dient men zich strikt te houden aan de
voorschriften vastgelegd in de VLG (Reglement Vervoer over land van Gevaarlijke stoffen).

lllii tlillllt ' rorvlo.
l l i lrr lltl ll l l Vaatgevend voor de bouw

Nadruk verboden
Gebruikers van deze kwalitêitsvêrklaring wordt geadviseerd om bii IKOB-BKB te inÍormeren oÍ dit document nog geldig is.
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TITELS

BRL 1332

NEN 1068

NPR 2068

prEN 14315

VLG

VERMELDE DOCUMENTEN.)

Het sprayen van de onderkant van begane
grondvloeren met CFK-vrij polyurethaan
schuim. Eisen en verwerkingsrichtlijnen

Thermische isolatie van gebouwen;
Rekenmethoden

Thermische isolatie van gebouwen;
Vereenvoudigde rekenmethoden

Thermal insulating products Íor buildings. In-
situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR)
and polyisocyanurate (PlR) foam products

Reglement Vervoer over Land van Gevaarlijke
stoffen

Publicaties van het Directoraat Generaal van de Arbeid:

Al-5: Veilig werken in besloten ruimten
A126: Veiligheidsinformatiebladen en werkplek-etikettering
P 1 1 2-3:Ademhalingsbeschermingsmiddelen

t; De luiste publicatiedata van de genoemde documenten staan vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1332, die is
genoemd in de lijst van erkende kwaliteitsverklaringen, zoals die halfjaarlijks door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk
wordt gepubliceerd.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij oplevering inspecteren of :
- de overeengekomen laagdikte geleverd is
- het systeem geen zichtbare gebreken vertoont
- de ventilatievoorzieningen ten behoeve van de

kruipruimte gehandhaaÍd respectieveli.jk hersteld zijn.

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot aÍkeuring
overgaat, neem dan contact op met:
- de applicateur van het systeem en zonodig met:
- Nestaan Holland BV
- IKOB.BKB

3. Controleer oí dit attest nog geldig is; raadpleeg hiertoe de
website van IKOB-BKB.

Merken

De houder heeft het Íecht om het attestmerk te voeren
volgens nevenstaand voorbeeld

Attest
Nr. lKB1587

Nadruk vêrboden
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bii IKOB-BKB te inÍormeren oÍ dit document nog geldig is.KOMO.
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