
Glaswol

Ontwikkeld voor het thermisch en akoestisch 
isoleren van spouwmuren, daken en tussenvloeren.

Isoleren is specialistenwerk
Glaswol inblaaswol (glaswolvlokken) is onbrandbaar en bekroond 

met het Eurofins Gold certificaat, de hoogst haalbare norm voor een 

gezonde binnenluchtkwaliteit. Glaswol heeft een lambdawaarde van 

0,034 W/mK. 

Toepassing
Glaswol is speciaal ontwikkeld voor het thermisch en akoestisch na-

isoleren van ongeïsoleerde spouwmuren, daken en tussenvloeren.

Productvoordelen en eigenschappen
•    Geen risico op inzakken van de wol door een optimale vulling en 

verdeling van Glaswol in de spouw

•   Waterafstotend en vochtwerend

•   Uitstekende en constante hoge isolatiewaarde

•   Onbrandbaar (brandklasse A1)

•   Bevat geen kunstmatige (kleur)stoffen en chemicaliën

•    Eurofins Gold certificaat: de hoogst haalbare norm voor een gezonde 

binnenluchtkwaliteit

•   Verbetering van de energielabel en comfort van de woning

•    Glaswol wordt uitsluitend aangebracht door Knauf Insulation 

erkende en gecertificeerde verwerkers

•    Tot 80% gerecycled glas

•    Bevat geen kunstmatige (kleur)stoffen en chemicaliën

•    Scoort uitstekend in duurzaamheidsinstrumenten zoals BREEAM    

en LEED

Certificeringen
Het Eurofins Gold-certificaat geeft aan dat het product voldoet aan de 

hoogst mogelijke normen voor binnenluchtkwaliteit.

EUCEB bewaakt dat de glaswol en minerale wol isolatieproducten 

worden gefabriceerd conform de Europese eisen en regelgeving voor 

productgezondheid en - veiligheid.

Bureau CRG publiceert een databank met o.a. gecontroleerde 

kwaliteitsverklaringen van producten en systemen voor de bouw- of 

installatiesector (voorheen ISSO). De gegevens uit deze verklaringen 

worden gebruikt bij het berekenen van een Energieprestatiecoëfficiënt 

(EPC) voor nieuwbouw of de Energie-Index (EI) van een bestaand 

gebouw.

Een verklaring IKB-1910 dat het inblaassysteem Glaswol geschikt is 

voor het na-isoleren van steenachtige spouwmuren.

Referenties
Referentielijst is op aanvraag beschikbaar.

Spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde

40 mm 1,2 m2 k/w 1,5 m2 k/w

50 mm 1,5 m2 k/w 1,8 m2 k/w

60 mm 1,8 m2 k/w 2,1 m2 k/w

70 mm 2,1 m2 k/w 2,4 m2 k/w

80 mm 2,4 m2 k/w 2,7 m2 k/w

HR++ GLASWOL LAMBDA-WAARDE  λd = 0,034 W/mK)

Eigenschappen Resultaat Norm
Euro Brandklasse A1 EN 13501-1

Kortstondige waterabsorptie (WS) ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Waterdamptransmissie (µ) 1 EN 12086

Zetting S1 Annex K van EN 14064-1

DoP B4220MPCPR

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
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