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Overal waar energie wordt opgewekt, vervoerd of opgeslagen, gaat een 
deel van dit waardevolle bedrijfsmiddel verloren als de voorzieningen 
slecht geïsoleerd zijn. Het isoleren van technische voorzieningen kan 
enorme energiebesparingen opleveren. Het is de meest effectieve en 
goedkoopste methode om de CO2-uitstoot te verminderen.
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Armacell heeft deze en andere 
eigenschappen van isolatiemateri-
alen onderworpen aan uitgebreide 
testen. De belangrijkste resultaten 
worden gepresenteerd in een reeks 
artikelen. Maar eerst behandelen 
we het groeiende belang van tech-
nische isolatie met het oog op de 
klimaatverandering en andere 
mondiale ontwikkelingen.

Ontwikkeling van  
isolatietechnologie 
Het thema thermische isolatie is zo 
oud als de mensheid zelf: de mens 
in het stenen tijdperk maakte al 
kleding uit dierenhuiden om zich in 
noordelijke streken te beschermen 

tegen de kou. Mensen benutten het 
principe van lage warmtegeleiding van 
statische luchtlagen al duizenden jaren. 
De riet- of strogedekte huizen uit de 
bronstijd zorgden voor een goede ther-
mische isolatie. Ook in deze tijd werden 
al dubbelwandige muren gebouwd. Door 
de ruimte tussen de buiten- en binnen-
muur op te vullen met droog gras 
werden uitstekende isolatiewaarden 
bereikt. Het principe van de statische 
luchtlagen is in de loop van de 
geschiedenis steeds opnieuw herzien.1

Een cruciale factor bij de verdere ontwik-
keling van isolatiematerialen was de 
vooruitgang in koeltechnieken. Dit leidde 
tot de bouw van de eerste koelhuizen in 

De warmtegeleidingscoëfficiënt is een centraal technisch aspect, maar het mag niet 
de enige factor zijn voor de keuze van een isolatiemateriaal. Gedrag bij brand 
volgens de voorgeschreven norm, mechanische stabiliteit (bij veroudering) en 
installatiegemak zijn andere voor de hand liggende vereisten waaraan isolatiema-
teriaal moet voldoen. En wat te denken van potentieel binnendringen van vocht? 
Bestaat er risico van corrosie onder de isolatie (CUI)? Kan het isolatiemateriaal 
snel, betrouwbaar en zuiver geïnstalleerd worden?
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het begin van de 20e eeuw. Aanvankelijk 
werden ze geïsoleerd met gemodificeerde 
kurkplaat. Andere impulsen voor de ontwik-
keling en het gebruik van isolatiemateriaal 
gaven de maatregelen voor energiebezuinig-
ing die veel landen namen als reactie op de 
oliecrisis in de jaren 70. Tegenwoordig zijn er 
talloze isolatiematerialen beschikbaar voor 
een groot aantal verschillende toepassingen.  

De oliecrisis zorgde voor een publiek 
bewustzijn over de grote afhankelijkheid van 
de economie van aardolie en bracht dit thema 
op de politieke agenda. De eindigheid van 
fossiele brandstoffen en de zoektocht naar 
alternatieve technologieën, maar ook de 
bezorgdheid over de impact op het milieu en 
het klimaat, gaven de aanstoot voor nieuwe 
maatschappelijke bewegingen.  

Terwijl de eerste wetenschappelijke studies 
over klimaatverandering aanvankelijk als 
hysterisch werden afgedaan, bestaat er 
vandaag de dag een brede consensus in de 
wetenschappelijke gemeenschap dat kli-
maatverandering antropogene (door de mens 
veroorzaakte) oorzaken en gevaarlijke gevol-
gen voor het milieu heeft. Het is inmiddels 
onomstreden dat wij leven in een tijd van 
klimaatverandering. De afnemende ijslaag in 
de poolzeeën, een reeks klimaatrecords, 
frequentere hittegolven en de stijgende 
zeespiegel zijn onmiskenbaar indicatoren die 
wetenschappers de afgelopen 50 jaar hebben 
geobserveerd.

De bouwsector biedt de grootste potentiële 
energiebesparing  
Het ondertekenen van de klimaatovereenkomst  
in Parijs door de internationale gemeenschap 
markeert het begin van een mondiale ‘ener-
gierevolutie’. Voor het eerst hebben alle 195 
lidstaten van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering zich ertoe 
verbonden het klimaat te beschermen. Ze zijn 
unaniem overeengekomen de opwarming van de 
aarde te beperken tot minder dan 2°C ten 
opzichte van het niveau van vóór het begin van de 
industrialisering. Om een koolstofarme economie 
op te bouwen, wil de Europese Unie tot 2050 
geleidelijk haar uitstoot van broeikasgassen met 
80 procent verminderen ten opzichte van 1990. 
Dit ambitieuze doel kan alleen worden bereikt als 
de Europese richtlijnen voor hogere energie-effi-
ciëntie in de toekomst strikter worden omgezet 
op nationaal niveau. Het grootste besparingspo-
tentieel is te vinden in de bouwsector. In geïndus-
trialiseerde landen wordt een grote hoeveelheid 
energie verbruikt voor transport en bouw, maar 
de bouwsector neemt het merendeel voor zijn 
rekening: ongeveer 40% van het Europese ener-
gieverbruik! Tegelijkertijd is de bouwbranche een 
van de meest intensieve gebruikers van grondst-
offen en 30-40% van al het afval wereldwijd is 
afkomstig van de sloop en afvalafvoer van gebou-
wen. De bouwbranche is wereldwijd niet alleen 
de grootste afzonderlijke gebruiker van grondst-
offen en de grootste producent van afval, maar 
gebouwen hebben ook nog de grootste milieuef-
fecten tijdens hun exploitatie: rond 40% van de 
emissie van broeikasgassen is wereldwijd afkom-
stig van gebouwen.  

Afbeelding 1: Gebouwen zijn de grootste afzonderlijke gebruiker van grondstoffen en de grootste producent van 
afval. Ze zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 30% van de CO2-emissies.
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EU moet het energieverbruik voor verwarming en 
koeling van gebouwen drastisch worden vermin-
derd en het gebruik van fossiele brandstoffen tot 
een minimum worden beperkt. 

Het probleem wordt niet alleen verergerd door de 
relatief lange levensduur van gebouwen en 
verouderde facilitaire voorzieningen van 
bestaande gebouwen, maar ook door een wereld-
wijde hausse in de bouw. Het milieuprogramma 
van de Verenigde Naties (UNEP) schat dat de 
emissies van broeikasgassen in de bouwsector 
de komende 20 jaar zullen verdubbelen als er 
geen tegenmaatregelen worden genomen.4 Geen 
of onvoldoende isolatie, oude ketels en te grote, 
inefficiënte circulatiepompen zorgen ervoor dat 
het gas-, olie- en elektriciteitsverbruik in gebou-
wen stijgt. Bestaande gebouwen moeten beter 
geïsoleerd worden en inefficiënte verwarming 
moet worden vervangen door moderne syste-
men. Terwijl in individuele gevallen de energiebe-
hoefte in bestaande gebouwen tot 90% kan 
worden verminderd, is gemiddeld een vermind-
ering van ongeveer 50% realiseerbaar.5

Ruim de helft van de energiebehoefte is nodig 
voor de verwarming en koeling van gebou-
wen. In EU-huishoudens zijn verwarming en 
warm water alleen al goed voor 79% van het 
totale eindverbruik van energie (192,5 miljoen 
toe). Voor Duitsland liggen deze cijfers nog 
hoger, met bijna 90% van het particuliere 
energieverbruik ten behoeve van verwarming 
en warm water. Met een aandeel van 
ongeveer driekwart is ruimteverwarming 
hierbij met afstand het belangrijkste thema. 
Maar ook het gewicht van de klimaatregeling 
groeit: koeling en airconditioning zijn goed 
voor ongeveer acht procent van de totale 
elektriciteitsvraag in Duitse particuliere 
huishoudens. In totaal wordt 14% van de 
elektrisch opgewekte energie in Duitsland 
gebruikt voor koeling en klimaatregeling.2 

Van de energie die nodig is voor verwarming 
en koeling wordt 84% opgewekt uit fossiele 
brandstoffen, terwijl slechts 16% afkomstig is 
van hernieuwbare energiebronnen.3 Om recht 
te doen aan de klimaatdoelstellingen van de 

Meer dan 30% van de CO2-emissies in Europa is afkomstig van gebouwen.
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Hogere energie-efficiëntie is essentieel  
Tot wel 80% van de in gebouwen benodigde energie kan 
alleen al worden bespaard door gebruik te maken van 
bestaande, beproefde technologieën. Vanuit een economisch 
gezichtspunt, zijn programma’s om de energie-efficiëntie te 
verhogen in de praktijk de beste manier voor verlaging van 
de emissies van broeikasgassen. Experts geloven dat op de 
korte termijn minstens twee maal zoveel bereikt kan worden 
via energiebesparende maatregelen als door het ontwik-
kelen van duurzame energiebronnen. Dit wordt bevestigd 
door een onderzoek naar de omvang en de kosten van 
maatregelen voor verlaging van de emissies van broeikas-
gassen dat werd uitgevoerd door McKinsey & Company. De 
uitgebreide studie nam meer dan 200 technologieën uit 10 
verschillende vakgebieden onder de loep, evenals alle 
relevante emissiebronnen (niet alleen verband houdend met 
energie) in 21 verschillende regio’s over de hele wereld  
(zie afb. 2).  

Aan de onderkant van de curve staan maatregelen om de 
energie-efficiëntie te verbeteren. Deze maatregelen vermin-
deren de emissie van broeikasgassen door de vraag naar 
energie te verlagen. Aan de bovenkant van de kostencurve 
staan technologieën waardoor de uitstoot van broeikasgas-
sen afnemen (zoals windenergie en de opvang en opslag van 
koolstof). De curve laat ook zien hoe de uitstoot kan worden 
verminderd door opnieuw tropische bossen aan te planten 
en over te schakelen op landbouwpraktijken met een grotere 
broeikasgasefficiëntie. Links staan de meest rendabele 
maatregelen om de uitstoot te verlagen, d.w.z. maatregelen 
met het grootste besparingspotentieel en de laagste invest-
eringskosten.6 De kostencurve voor broeikasgasreductie 
biedt een kwantitatieve basis om te beoordelen welke 
maatregelen het meest kosteneffectief zijn om de emissies 
te verminderen.

Afbeelding 2
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Van de vele technologieën die in de studie zijn onderzocht, is 
isolatie de meest effectieve en goedkoopste methode om de 
CO2-uitstoot te verminderen. Dit komt door het enorme 
besparingspotentieel. Isolatie verlaagt het warmteverlies van 
de grootste ‘energievreters’ en leidt zo tot een verlaging van de 
hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen en koe-
len van gebouwen. Isolatie is de sleuteltechnologie naar een 
hogere energie-efficiëntie. Overal waar energie wordt 
opgewekt, vervoerd of opgeslagen, gaat een deel van dit 
waardevolle bedrijfsmiddel verloren als de voorzieningen 
slecht geïsoleerd zijn. Dit geldt zowel voor facilitaire voorzie-
ningen als voor industriële installaties. Technische isolatie is 
een van de eenvoudigste, meest kosteneffectieve maatregelen 
voor de energie-efficiënte sanering van gebouwen en is erg 
snel realiseerbaar. Geen enkele andere investering in klimaat-
bescherming heeft een vergelijkbaar potentieel en levert een 
dusdanig snel rendement op. Gemiddeld slechts verantwoor-
delijk voor 1% van de totale kosten van de technische voorzie-
ningen, zorgt isolatie voor betere prestaties, een langere 
levensduur en een grotere efficiëntie van de uitrusting in 
gebouwen én in de industrie. 

ISOLATIE IS DE 
SLEUTELTECHNOLOGIE 

„Overal waar energie wordt opgewekt, ver-
voerd of opgeslagen, gaat een deel van dit 
waardevolle bedrijfsmiddel verloren als de 
voorzieningen slecht geïsoleerd zijn.“
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Uit een onderzoek door Ecofys, een 
internationaal toonaangevend con-
sultancybureau op het gebied van 
duurzame energie en energie-effi-
ciëntie, blijkt dat isolatie van indus-
triële faciliteiten doorgaans niet 
economisch wordt ontworpen. Door 
de installatie van geoptimaliseerde 
isolatiesystemen is het mogelijk 
energiebesparingen van wel 45% te 
realiseren. De investeringen 
betaalden zich vaak al terug binnen 
een paar maanden. Anders dan voor 
de bouw- of transportsector zijn er 
tot op heden nog geen overeenkoms-
tige wettelijke regelingen of energie-
besparingsprogramma’s voor de 
industrie. 

Het jaarlijkse warmteverlies door niet-geïsoleerde distributieleidingen en aansluitingen in de kelder kan wel een 
kwart van het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming voor zijn rekening nemen.
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Tegenwoordig veranderen het bedrijfsleven en de maatschappij veel 
sneller dan in de tijd van de industriële revolutie. De ontwikkeling van het 
internet, sociale netwerken en digitale apparatuur is een sterk voorbeeld 
van het onvoorstelbare tempo van de technologische verandering. 
Nieuwe technologieën veranderden de wereld altijd al. Maar tegenwoor-
dig gebeurt het in een veel hoger tempo. Het duurde ongeveer 50 jaar 
voordat de helft van de Amerikaanse bevolking een telefoon bezat – 
Facebook had al na één jaar zes miljoen gebruikers en een paar jaar 
later waren het er één miljard. Digitalisering is een van de megatrends 
die bedrijven, de economie, de politiek en de samenleving ingrijpend gaat 
veranderen. Megatrends zijn complexe veranderingsprocessen die onze 
sociale en economische structuren veranderen in de loop van verschil-
lende decennia. Naast digitalisering, globalisering en de demografische 
verschuiving, behoren verstedelijking, energie-efficiëntie/klimaatverand-
ering en toenemende welvaart tot de belangrijkste megatrends die de 
komende jaren de algemene economische ontwikkeling zullen bepalen 
en de huidige trends in koel- en klimaattechnologie zullen versterken. 

MONDIALE MEGATRENDS 
STIMULEREN DE VRAAG 
NAAR TECHNISCHE ISOLATIE

Afbeelding 3

Megatrend ‘energie-efficiëntie’ 
Een duurzame energielevering die passend is voor de 
toekomst, is een van de grootste maatschappelijke 
uitdagingen van onze tijd. Het wereldwijde energiever-
bruik zal blijven toenemen. Volgens de Britse ener-
giereus BP zal op onze planeet in 2035 een derde 
meer energie nodig zijn dan vandaag de dag (zie afb. 3). 
Een energierevolutie is alleen mogelijk als de ener-
gie-efficiëntie op alle gebieden wordt verhoogd. In het 
bedrijfsleven is het allereerst noodzakelijk het 
bewustzijn te vergroten voor het feit dat optimale 
isolatie van procesapparatuur een ongeëvenaarde 
return on investment oplevert. Maar in de bouwsector 
– met 40% de grootste energieverbruiker ter wereld 
– is dit al alom bekend in Europa sinds de invoering 
van de richtlijn EBPD (Energy Performance of Build-
ings Directive). In de industrielanden worden de eisen 
met betrekking tot de energie-efficiëntie van gebou-
wen steeds hoger en worden in de wetgevingen betr-
effende energiebesparing hogere isolatienormen voor 
facilitaire voorzieningen van gebouwen vastgelegd 
– zowel voor nieuwbouw alsook voor de renovatie van 
bestaande gebouwen. Stijgende energieprijzen, 
bedreigingen van de zekere voorziening doordat 
fossiele brandstoffen schaarser en duurder worden, 
stijgend energieverbruik in opkomende landen en niet 
in de laatste plaats de gevolgen van de klimaatverand-
ering, zullen onvermijdelijk leiden tot de invoering van 
strengere wetten voor energiebesparing. 
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Megatrend ‘verstedelijking’ 
Tegenwoordig woont meer dan de helft van de wereldbevolking 
in de stad – meer dan ooit tevoren. En deze trend zal zich verder 
doorzetten. In de toekomst zullen steeds meer mensen naar 
stedelijke gebieden trekken. Deze migratie naar de stad komt 
voornamelijk sterk tot uitdrukking in de opkomende landen. 
Maar de trend is ook onveranderd in hoog ontwikkelde landen 
met een lage bevolkingsdichtheid. In snelgroeiende landen als 
India en China neemt de vraag naar technisch isolatiemateriaal 
toe door de groei in de bouwsector. In de industrielanden heeft 
de trend geleid tot een grotere vraag naar onroerend goed in de 
steden. Grond wordt schaarser, een factor die zijn weerslag 
vindt in de bouw van steeds hogere gebouwen. Om ervoor te 
zorgen dat de infrastructuur gelijke tred kan houden met de 
groeiende steden, moet een politiek raamwerk worden 
gedefinieerd voor de bouw van nieuwe gebouwen en de ener-
gie-efficiënte modernisering van bestaande gebouwen. Mod-
ernisering van isolatie op toegankelijke leidingen is een van de 
eenvoudigste en meest kosteneffectieve maatregelen voor ener-
giebesparing in bestaande gebouwen. Om de voortschrijdende 
klimaatverandering het hoofd te bieden en te voldoen aan 
groeiende vraag naar energie, is het overduidelijk nodig dat we 
besparen op hulpbronnen. Gebouwen die zijn voorzien van 
moderne milieu- en HVAC-voorzieningen zullen in toenemende 
mate als model dienen voor een nieuwe generatie gebouwen. 
Green Building staat voor toekomstgerichte architectuur en het 
verantwoordelijk gebruik van hulpmiddelen.

Afbeelding 4

In 2050 zal twee derde van de bevolking leven in stedelijke gebieden – duurzame facilitaire diensten zullen dan belangrijker zijn 
dan ooit tevoren
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Megatrend ‘groeiende welvaart’
Tussen 1970 en 2014 is de reële waarde van 
het mondiale bruto binnenlands product 
(BBP) gestegen van 12.138 tot 77.451 miljard 
dollar. In Duitsland is het BBP per hoofd van 
de bevolking met gemiddeld 6,8% per jaar 
gestegen, in Japan met 7,8%. Volgens schat-
tingen van de Wereldbank zal het inkomen 
per hoofd van de bevolking in landen met 
lage inkomens twee keer zoveel stijgen tot 
2050 als in de OECD-landen. Van 1999 tot 
2009 is het beschikbare inkomen per hoofd 
van de bevolking in Azië met 90 % gestegen. 
Dankzij de internationalisering van markten 
maken opkomende landen nu ook deel uit van 
de wereldhandel, de welvaart en de econo-
mische groei. Hogere particuliere inkomens 
hebben de economie in Azië jarenlang sterk 
gestimuleerd. Ze hebben echter ook geleid 
tot een dramatische stijging van de CO2-uit-
stoot per hoofd van de bevolking – en het is 
nog niet mogelijk geweest om die ontwikke-
ling te compenseren door het gebruik van 
energie-efficiënte technologieën. 

De markt voor koelketens groeit explosief
kelende landen leidt tot veranderingen in het 
gedrag van consumenten. Vooral in China neemt 
de vraag naar vlees en zuivelproducten in rap 
tempo toe. De voedselvoorziening is gevarieerder 
dan ooit tevoren. Dankzij moderne koeltechnologie 
kan voedsel tegenwoordig probleemloos over de 
hele wereld vervoerd worden. Als gevolg van de 
globalisering is de koelketen – continue koeling 
tijdens het vervoer van producent naar groot- en 
detailhandel en uiteindelijk de consument – steeds 
belangrijker. Dit betreft niet alleen de voedselin-
dustrie, maar ook steeds vaker farmaceutische  
en chemische producten. De ononderbroken 
bevolkingsgroei en de stijgende levensverwachting 
zijn bijkomende factoren die de wereldmarkt voor 
koelketens nog tientallen jaren impulsen zullen 
blijven geven. Afbeelding 5 toont de prognose van 
de ontwikkeling van deze sector. Koel- en isolatie-
technologie zullen allebei evenveel profiteren van 
deze trend. Optimale isolatie van de koeltechnolo-
gie is essentieel voor verlaging van de hoge ener-
giekosten en de emissies van broeikasgassen in  
dit segment.  

Afbeelding 5 Afbeelding 6

Efficiënt geïsoleerde koelketens zullen in de toekomst nog belangrijker worden voor de voedsel-  
en farmaceutische industrie.
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omgevingen leiden vaak tot een lager concentra-
tieniveau, slechtere individuele prestaties en een 
toename van het aantal gemaakte vergissingen.  
In het bedrijfsleven neemt het risico op ongeval-
len op de werkplek toe als gevolg van blootstel-
ling aan te hoge geluidsniveaus van onbescher-
mde of onvoldoende geïsoleerde apparatuur. 
Beroepsmatige blootstelling aan lawaai vero-
orzaakt wereldwijd 16% van het gehoorverlies bij 
volwassenen.  Door geluid veroorzaakt gehoor-
verlies behoort al lang tot de meest voorkomende 
beroepsziekten in geïndustrialiseerde landen en 
brengt enorme kosten met zich mee voor de 
economie.
 
In de toekomst zal het steeds belangrijker worden 
om apparatuur akoestisch te isoleren. 
Bestekschrijvers en loodgieters moeten voldoen 
aan de hogere verwachtingen van bewoners. 
Daarom moeten zij hun oplossingen voor geluids-
beheersing verder optimaliseren. Toonaan-
gevende fabrikanten van isolatiemateriaal bieden 
innovatieve producten die geluidsoverlast bij de 
bron aanpakken en het wooncomfort in gebouwen 
verhogen. Voor toepassingen waarbij een sterke 
geluidsabsorptie vereist is, zoals behuizingen 
voor warmtepompen en warmte-krachtkoppeling-
sinstallaties (WKK’s) of behuizingen voor ventila-
toren, zijn er nieuwe akoestische schuimen met 
voortreffelijke geluidsabsorberende eigenschappen.

Geluidsisolatie is in opkomst 
In industrielanden heeft meer welvaart geleid 
tot een hoger leefcomfort. Puur functionele 
badkamers hebben plaatsgemaakt voor ware 
kuuroorden in huis en zelfs in gematigde 
temperatuurzones wordt airconditioning niet 
langer gezien als een luxe, maar als een voor-
ziening die velen niet kunnen missen. In auto’s 
is het al jarenlang standaard uitrusting. 

Ook de verwachtingen van de bewoners aan de 
geluidsisolatie in gebouwen nemen toe: gelu-
iden waar men twintig of dertig jaar geleden 
niet van opkeek in meergezinswoningen, en die 
dus niet als irritant werden ervaren, beschouwt 
men tegenwoordig als ‘onaanvaardbare hin-
der’, die leidt tot problemen tussen de bewon-
ers onderling. Het belang van geluidsisolatie 
voor het welzijn van mensen en de kwaliteit van 
een gebouw wordt aangetoond door de resul-
taten van representatieve onderzoeken: 82% 
van de ondervraagden is niet bereid kostenbep-
aringen te aanvaarden op het vlak van geluid-
sisolatie en 94% vindt goede geluidsbeheersing 
belangrijk, 57 % zelfs bijzonder belangrijk.7 . 
Geluidsisolatie in gebouwen betekent rust en 
ontspanning, maar ook privacy, intimiteit en 
een gevoel van veiligheid. Op de werkplek is 
geluidsoverlast niet alleen hinderlijk, maar kan 
ook een gezondheidsrisico inhouden. Het risico 
op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en 
migraine neemt aanzienlijk toe. Lawaaierige 

Ook professionele geluidsisolatie wordt steeds belangrijker binnen de eigen vier wanden.
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Conclusie
De bovengenoemde trends versterken elkaar 
vaak. Zo betekent bijvoorbeeld migratie naar 
de stad dat mensen waarschijnlijk vaker te 
maken krijgen met geluidsoverlast. De hoge 
mate van verstedelijking in Azie zal een 
verdere stimulans voor de economische 
groei zijn, maar ook gevolgen hebben voor 
het milieu. Er wordt een aanzienlijk beroep 
gedaan op middelen voor de geplande 
grootschalige bouwprojecten en de bodem-
verdichting. Daarnaast zal de opkomst van 
‘warmte-eilanden’ de opwarming van de 
aarde en de klimaatverandering versnellen. 
Op dit punt is er dringend behoefte aan 
innovatieve concepten voor vermindering van 
de benodigde energie en van emissies (bijv. 
door energie-efficiënte verwarming, warm-
watervoorziening en airconditioning. 
Volgens de VN gaat een derde van de voed-
selproductie over de hele wereld verloren op 
weg van de bron naar het bord. Effectief 
geïsoleerde koelketens voorkomen niet 
alleen voedselverspilling, maar verhogen 
ook de energie-efficiëntie voor een zuinige 
omgang met waardevolle bedrijfsmiddelen.  
De sleuteltechnologie naar een hogere 
energie-efficiëntie is isolatie. Want overal 
waar energie wordt opgewekt, vervoerd of 
opgeslagen, gaat een deel van dit waarde-
volle bedrijfsmiddel verloren als de voorzie-
ningen slecht geïsoleerd zijn. We zullen in de 
volgende artikelen in deze serie laten zien 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen de prestaties van de diverse materi-
alen voor technische isolatie.
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Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder specifieke condities volgens de betreffende testnormen. De klant is er zelf 
verantwoordelijk voor dat gecontroleerd wordt of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor professionele en correcte installatie en 
naleving van de relevante bouwvoorschriften ligt bij de klant. Armacell doet er alles aan om de juistheid van de gegevens in dit document te garanderen en alle verklaringen, 
technische informatie en aanbevelingen in dit document worden geacht correct te zijn op het moment van publicatie. Door het bestellen/afnemen van de producten aanvaardt 
u de Algemene Verkoopvoorwaarden van Armacell voor uw betreffende regio. U kunt hiervan een exemplaar aanvragen als u deze nog niet hebt ontvangen.
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Als uitvinder van flexibel schuim voor de isolatie van apparatuur en als marktleider op het gebied van speciaal ontwikkelde
schuimen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die een
duurzame meerwaarde voor afnemers opleveren. De producten van Armacell leveren een belangrijke bijdrage aan
de internationale energie-efficiëntie en zorgen dagelijks overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.100
medewerkers en 24 productiefaciliteiten in 16 landen is de onderneming actief in twee hoofdsectoren: Advanced Insulation
en Engineered Foams. Armacell concentreert zich op isolatiemateriaal voor technische voorzieningen, high-performance
schuimen voor high-tech en lichtgewicht toepassingen en de nieuwste technologische ontwikkeling met aerogel dekens.

Meer informatie vindt u op:
www.armacell.nl
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