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“ 
” 

Duurzame gebouwen met betere thermische  
en brandwerende prestaties. 



 
Wie is Kingspan? 

“ Kingspan is een mondiale leverancier van  
high performance, duurzame producten en oplossingen  
voor de vastgoed en bouw sector. 

” 

Group Omzet 2015 

Winst 2015 € 220 m 

Landen waar we actief zijn 85 

Medewerkers wereldwijd 

Duurzame energie op eigen locaties 

~6,600 

€2.599 m 

43% 

Getallen zijn forecast 2015. Alle rechten voorbehouden 



 
De pijlers van Kingspan 

 High perfomance 
isolatiematerialen 

 Onderscheidende 
technologie 

 Superieure kwaliteit 
 

 Technische 
ondersteuning 

 In-house design 
support 

 Energie en brand 
advies 

 

 Hoge score bij 
duurzaamheidslabels 

 Uitstekende 
brandprestatie 

 Energie neutrale 
productie 
 

 



 
Duurzaamheid 

Het leveren van producten die bijdragen aan een duurzaam gebouw is naast een 
duurzame bedrijfsvoering zeer belangrijk voor Kingspan. Dit uit zich onder andere als 
volgt:  

 Alle vestigingen van Kingspan zijn klimaatneutraal in 2020 
 Kingspan is in bezit van het Carbon Trust Standard certificaat 
 Productie vind plaats in ISO 14001 gecertificeerde fabrieken 
 Tevens ISO 15001 certificering voor divisie Geïsoleerde Panelen 
 Door de uitstekende thermische prestaties van producten wordt de CO2-

uitstoot van gebouwen verlaagd 
 Veel producten uit het assortiment dragen bij aan een hogere score in 

certificatiesystemen zoals BREEAM, BREEAM-NL, LEED, etc. 
 20-25% van het gebruikte staal (in Europa) is gerecycleerd 
 DUBOkeur toegekend aan diverse isolatieproducten 
 BRE A+ rating toegekend aan diverse isolatieproducten 

 
 

 

 Recyclebaarheid 
 ISO normen in productie 
 Producten duurzaam erkend 



 
Trends duurzaamheid 

Bouwregelgeving 
 Verlaging EPC-eis 
 Isolatiewaardes gevel 4,5 en dak 6,0 
 
Milieuprestatie certificaten 
 Klimaat-/energieneutraal of klimaatpositief 
 Luchtdicht  
 
Dikker/zwaarder isoleren vereist: 
 Complexere montage 
 Meer materiaal (milieu) 
tenzij… 

 



 
Vergelijking isolatiewaarden 

  
 



 
Brandveiligheid 

  
 



 
Brandveiligheid 

 Brandprestaties van producten is geen simpele 
wetenschap 
 

 De twee voornaamste eigenschappen voor prestaties bij 
brand zijn: 
 Reactie bij brand (Europese brandklasse) 
 Brandweerstand (REI, EI, E) 

 
 Vaak per ongeluk of soms met opzet verward en 

samengevoegd 
 



 
Kunststof isolatieschuim 

  
 

 Generieke naam maar niet vergelijkbaar 
 Misleidend met als gevolg generalisatie: 

- Expended Polystyrene  EPS Thermo plastic 
- Extruded Polystyrene  XPS Thermo plastic 
- Rigid Polyurethane  PUR Thermo set 
- Rigid Poly Isocyanurate  PIR Thermo set 
- Phenolic   PF Thermo set 

 
 Al deze materialen hebben hun eigen specifieke eigenschappen 

en zouden niet gegroepeerd moeten worden tot één kunststof 
(brandbare) schuimisolatie.  

 Reacties van PIR en PF bij brand: verkoling en de koollaag 
beschermt bij brandontwikkeling.  
 
 

 Niet alle isolatie is hetzelfde! 
 



 
Reactie Kingspan schuim op brand 

  
 

 Ringstructuur zorgt voor een thermisch stabiel 
product, bestand tegen hoge temperaturen 

 Langzame doorbrandtijd en warmtedoorgifte naar 
de niet-vuurzijde 

 Vormt een koollaag die de onderliggende  
isolatiekern beschermt 

 Geen brandende delen; smelt niet 

 Geringe rookproductie na vorming van de koollaag 

 Vlam dooft vanzelf als de bron wordt weggenomen 



 
Superieure bescherming 

  
 



 
Kennisdeling 

Kingspan ondersteunt actieve kennisdeling binnen de sector middels: 

 
 Efectis Totaalrapport 
 Demo’s met Fire Trailer 
 Kingspan College 
 Publicatie van case studies 
 Deelname in vakgroepen: 

 BBN (o.a. ontwikkeling van essentiële 
controlepunten) 

 TU/E FSE 
 Bouwen met Staal 
 PFPA (BE) 
 Isolatie Raad (BE) 

 Fire Seminar 



 
 

Duurzaam & 
brandveilig isoleren 

Een schijnbare tegenstelling? 



 
Isolatie van Kingspan 

  
 

 Hoge Isolatiewaarden 
Van λ = 0,018 W/m.K bij schuim,   
tot λ = 0,007 W/m.K bij VIPs 

 
 Classificaties   

Reactie bij brand tot B-s1, d0 (conform EN13501-1) 
Brandweerstand tot EI60 (confrom EN13501-2) 
Diverse grootschalige Façadetesten 

 
 Certificering 

FM Global, LPCB 
Breeam, Dubokeur 
 

 Detaillering 
Veel toepassingsdetails ontwikkeld en getest 
Brede toepassingskennis 
 

Producten van Kingspan bezitten zowel goede  
brandeigenschappen als ook excellente milieuprofielen: 



De prestatie van isolatieproducten 

is meer dan de optelsom van  

de eigenschappen van de individuele componenten  

en beantwoordt volledig aan de maatschappelijke, 

economische en ecologische relevantie  

van vandaag en morgen. 

 
 

Kies verantwoord en doordacht! 
 
 



Vragen? 


