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Algemene informatie
Een waterwoning of schip is wezenlijk anders dan een woning aan land, toch zijn er ook veel overeenkomsten en
kunnen een hoop methodes vanuit de woningbouw na enige aanpassingen worden overgezet aan boord. De

systemen en uitgangspunten zijn namelijk voor beide gelijk. In dit document kunt u meer achtergrondinformatie
vinden over isolatie. Aan bod komen de verschillende soorten isolatie, een stuk technische kennis en zaken
waarop u dient te letten bij het isoleren van een schip.
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Over S-Boats
S-Boats staat voor Sustainable Boats, of duurzame schepen. Het bedrijf is opgericht om meer inzicht te creëren
in het gebruik en de levensduur van diverse schepen met als doelstelling het verlagen van de impact, van de
scheepsbouw en scheepvaart, op de omgeving. S-Boats kijkt naar de bouw, het gebruik en de recycling. We

kijken niet alleen naar de impact op het milieu, maar ook naar de gebruikerskosten en willen deze graag zo laag
mogelijk houden.
S-Boats heeft meerdere expertises. Deze zijn in drie groepen te verdelen:
1.

Bewoonde schepen, hieronder vallen woonboten, varend erfgoed, charterschepen en andere water
gerelateerde woningen. In deze groep kunt u kennis vinden op het gebied van verwarmen, elektra en
isolatie. Ook kunnen wij u helpen met het maken van een bouw- of verbouwingsplan. Zowel op het
gebied van planning als dat van materiaalgebruik, met als doelstelling de gebruikskosten te verlagen.

Wij focussen ons op de lange termijn. Ons uitgangspunt is niet; wat is op het moment het goedkoopste,
maar met welk product (of combinatie van producten) kan ik mijn wensen realiseren, waarbij de kosten
(inclusief aanschaf) de komende 10 jaar voor u het meest voordelig uitkomen.
2.

Nieuwbouw, hieronder valt de nieuwbouw van schepen, zowel in de plezier- als in de beroepsvaart. In
deze groep vindt u informatie op het gebied van materiaalgebruik én de impact van deze materialen op

het milieu. Juist in deze groep ligt de focus op de lange termijn. Bij het selecteren van materialen, wordt
op basis van het ontwerp en de gebruikerswensen (bezetting) het juiste materiaal geselecteerd, waarbij

de hele cyclus van het materiaal wordt meegenomen. Van de winning en productie naar transport en
verwerking tot en met de sloop en recycling.
3.

Onderzoek. S-Boats heeft als doelstelling voorop te lopen in de markt van de duurzame scheepsbouw.
In samenwerking met kenniscentra en leveranciers doen we veel onderzoek naar de mogelijkheden van

het inzetten van nieuwe systemen en materialen. Ook proberen we bestaande producten uit de
woningbouw, die vaak meer voorop loopt op het gebied van duurzaamheid, in te zetten in de
scheepsbouw.

S-Boats kan daarnaast ook het projectmanagement van uw project ondersteunen of volledig overnemen. De

oprichter van S-Boats heeft jaren als projectmanager in de scheepsbouw gewerkt, zowel in de commerciële als
de pleziervaart en de luxe jachtbouw.

Om uw projecten te realiseren, te adviseren of door te rekenen maakt S-Boats gebruik van een uitgebreid netwerk

van kennisinstanties en leveranciers welke voorop lopen op hun vakgebied. Meer informatie kunt u vinden op de
website: www.s-boats.nl
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Waar te starten?
Voordat er een isolatie systeem gekozen kan worden zal er eerst worden gekeken naar de situatie zoals het schip
er in haar huidige staat bij ligt en wat de wensen en mogelijkheden van de eigenaar/eigenaren is/zijn;
1.

Ruimte. Voor isolatie kan simpel gesteld worden, hoe dikker het isolatiepakket, hoe beter de werking.
Echter dit gaat vaak in conflict met de gewenste (sta)hoogte. Nu geld echter dat niet alle

isolatiepakketten dezelfde warmtegeleidingscoëfficiënt) (λ / lambda-waarde) hebben. Hierover in het
volgende hoofdstuk meer informatie. Om eenzelfde warmteweerstandswaarde te bereiken kan je ook
met een dunner pakket met een lagere λ-waarde toe, deze zijn echter duurder. Er zijn ook vormen van
isolatie die aan de buitenkant kunnen worden aangebracht, die zou voor de beschikbare stahoogte een
oplossing kunnen bieden.
2.

Budget. Het beschikbare budget speelt ook een grote rol in de aanschaf van de isolatie. Simpelweg
geld de volgende uitspraak. Hoe hoger de λ-waarde, hoe dunner het pakket, hoe hoger de kosten.

Daarnaast is het de vraag wie het werk gaat uitvoeren. Wanneer er een vakman, of scheepswerf wordt
ingeschakeld zal die de kosten aanzienlijk verhogen, maar de benodigde tijd waarschijnlijk verkorten.

Sommige isolatiesoorten zijn zelf ook moeilijk aan te brengen i.v.m. het gebruik van speciaal
gereedschap. Dit zijn voornamelijk de opgespoten varianten.
3.

Stookkosten, Het isoleren van een schip heeft als doelstelling om de ruimte op een constantere

temperatuur te houden. Hoe beter een schip is geïsoleerd, hoe minder warmte, of in de zomer koelte
er verloren gaat. En wat niet verloren gaat, hoeft ook niet te worden aangevuld. Wanneer er dus een

beter isolatiepakket is, zullen de stookkosten afnemen. Dit kan vele honderden Euro’s per jaar besparen,
maar ook hier zal gelden dat er een break even point bestaat tussen de stookkosten en de uitgaven aan
een isolatiepakket.
4.

Glas is de grootste verliespost, wat betreft warmte. De aanschaf van glas met een betere λ-waarde,
dus met een hogere warmteweerstand helpt aanmerkelijk om het schip beter te isoleren. Dit is ook vaak
de reden dat in woonhuizen de radiatoren onder de ramen staan, aangezien daar de meeste warmte
verloren gaat.

5 of 16
Infoblad isoleren versie A01

Technische achtergrond informatie
Een isolatiepakket dient ervoor om een ruimte op een zo constant mogelijke temperatuur te houden. Er zal altijd
sprake zijn van een bepaald verlies. Deze verliezen kan je berekenen met de λ-waarde, de R-waarde en de U-

waarde. Vanuit deze waarden kan je later ook de capaciteit van je verwarmingssysteem bepalen. Hoe beter de
isolatie, hoe minder stookkosten.

λ-waarde
De λ-waarde (lambda-waarde) is een getal wat de thermische geleidbaarheid weergeeft. Hoe lager de λ-waarde,

des te beter het materiaal isoleert, dus hoe groter de isolatiewaarde. Een paar algemeenheden: zware materialen

isoleren slecht, poreuze materialen isoleren beter, vocht in het isolatiemateriaal beïnvloedt het isolerend
vermogen nadelig.

De warmtegeleidingscoëfficiënt λ drukt uit hoeveel energie (in Watt) door een vlak van 1 m2 gaat bij een dikte
van 1 m, per graad Kelvin of Celcius temperatuurverschil tussen beide zijden van het vlak. . Als een bepaald

materiaal een hogere λ-waarde heeft dan een ander, dan kun je met een dikker pakket toch eenzelfde isolatiepeil
bereiken. "Hoe hoger de thermische geleidbaarheid, hoe meer het materiaal dus de warmte doorlaat naar buiten.
Hoe lager deze geleidbaarheid, des te beter is de isolerende werking van het product.

De verschillende λ-waarden kan je gemakkelijk terug vinden op het internet. De waarden zijn echter per

leverancier verschillend en zullen dus altijd voor het gebruikte materiaal moeten worden opgevraagd bij de
leverancier.
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R-waarde
Ook wel warmteweerstand genoemd. De R-waarde staat vaak ook op de verpakking of op de website van
leveranciers van isolatiemateriaal. Het geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaal van een bepaalde

dikte aan. Binnen een berekening van een wand, dak of vloer moeten de verschillende materialen met hun
bijbehorende warmteweerstand bij elkaar worden opgeteld. Om dit te berekenen zijn de dikte en de

warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde) van een materiaal nodig. Voor de λ-waarde geld hoe lager de waarde hoe
beter de isolerende werking van het materiaal. Hierbij is de volgende formule van toepassing:

𝑅=

𝑑
λ

R = Warmte weerstand (m2K/W)
d = Materiaaldikte in meters (m)
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)
De totale R-waarde van een constructie kan je verkrijgen door de R-waarden van de verschillende materialen bij
elkaar op te tellen. Vaak wordt dit aangeduid met Rc, waarbij de c staat voor constructie. Dus

Rc = R1 + R2 + R..
Wanneer een bestaand schip wordt ingebouwd is het zeker een doelstelling de R-waarde boven de 2.5 te krijgen.

Ter illustratie, bij een nieuwbouwwoning liggen de waarden volgens het bouwbesluit op 6 voor daken, 4,5 voor
muren en 3,5 voor vloeren.

Glas Bij glas is vaak alleen een R-waarde te vinden en geen λ-waarde. Dit komt omdat de opbouw van glas bijna

niet na te rekenen is. Het glas ondergaat speciale processen tijdens het productieproces. Glas is over het
algemeen genomen de grootste verliespost en zal in een berekening altijd apart bekeken moeten worden.
Gewoon enkel glas heet een R-waarde van 0.3, terwijl de nieuwste varianten 3 dubbelglas een R-waarde van 2

hebben. Vergeet hierbij ook niet de kozijnen (aan boord vaak van hout) mee te berekenen. Deze hebben vaak ook
een R-waarde lager dan 1.
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U-waarde
De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt, uitgedrukt in W/m²K (de oude benaming is k-waarde).
De warmtedoorgangscoëfficiënt is de hoeveelheid warmte die door een constructie gaat per seconde (s) per
vierkante meter (m2) per temperatuurverschil (K) tussen de omgevingen langs beide zijden van de constructie.

De U-waarde is de omgekeerde waarde van de R-waarde, correcter gesteld: de U-waarde is de waarde
omgekeerd aan de som van de verschillende samenstellende R-waarden, ook wel Rc genoemd.

𝑈=

1
𝑅𝑐

Rc is de som van de weerstanden van de materiaallagen.
Een goed geïsoleerde wand heeft dus een zo hoog mogelijke Rc-waarde en een zo laag mogelijke U-waarde.
Met behulp van de U-waarde kan het energieverlies worden uitgerekend. Hiervoor heb je de Δt, oftewel het
temperatuurverschil tussen binnen en buiten nodig en het totale oppervlak van de te berekenen wanden.

𝑄 = ∆𝑡 ∗ 𝑂𝑝𝑝 ∗ 𝑈

Q = Energieverlies in W/uur
Δt = Temperatuurverschil tussen binnen en buiten °K (mag ook °C zijn)
Opp = de totale oppervlakte van de wand (minus de ramen, deze hebben een andere U-waarde)
U = warmtedoorgangscoëfficiënt W/m2K
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Koudebruggen
Koudebruggen zijn plekken waar geen isolatie tussen de scheepshuid en de betimmering zit. Vaak komt dit voor
bij de plekken waar het grondhout direct op de spanten is bevestigd.
Verloren warmte

Scheepshuid
Betimmering

Koudebrug

Isolatie

Spant

Grondhout

Bij een koudebrug staat de buitenlucht als het ware in een directie verbinding met de binnenlucht en kan de
warmte gemakkelijk via de stalen spanten naar de buitenlucht verdwijnen. Dit effect is in de winter goed te zien
wanneer er een sneeuw- of ijslaag op het dek ligt en de spanten zichtbaar worden, doordat het daar is
weggesmolten. Plekken waar koudebruggen veel voorkomen:


Bij spanten, zoals ook in het bovenstaande voorbeeld.



In hoeken, waar de isolatie van het dak overgaat in die van de huid. Hier wordt vaak een slechte
aansluiting gemaakt.



Bij patrijspoorten, dit is vaak niet te voorkomen, aangezien het hier meestal laspoorten betreft en deze
vaak rechtstreeks aan de betimmering worden vast gemaakt.

Koudebruggen geven een enorm verlies in de isolatiewaarde, het loont dus zeker de moeite om te investeren in
een oplossing hiervoor. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, mede afhankelijk van het gekozen
isolatiemateriaal. De meest voorkomende oplossingen zijn:


Pennen aan dek lassen met aan het einde een schroefdraad waar het grondhout aan bevestigd wordt.



In plaats van latten tegen de spanten aan te zetten, kleine afstandsblokjes gebruiken en daar het
grondhout aan bevestigen.



De betimmering compleet isoleren van de scheepshuid, de betimmering wordt een soort huis in een
huis. Dit is de beste oplossing, maar heeft als nadeel dat het veel ruimte / stahoogte vraagt.

Het voorkomen / minimaliseren van koudebruggen kan een besparing op de energiekosten van wel 10% per jaar
opleveren.
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Condens
1 van de grootste vijanden van de betimmering is condens. Wanneer er condens ontstaat achter de betimmering
gaat het hout rotten, met alle gevolgen van dien. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken komt het

overgrote deel van de condens van binnen, van je zelf. Doordat mensen transpireren, ontstaat er een vochtig
klimaat binnen. Dit vocht zal zich op de betimmering hechten en er doorheen dringen. Dit kan op twee manieren
worden voorkomen:
1.

Goed ventileren, waarbij het loont om hier een geforceerd ventilatiesysteem te gebruiken met een

2.

Het aanbrengen van een dampdichte laag. Deze moet tussen de betimmering en de isolatielaag worden

warmte terugwin installatie, zodat de warmte niet verloren gaat.

aangebracht.
Vaak hebben isolatiepanelen van zichzelf al een dampdichte laag in de form van een folie aan 1 zijde, Met speciaal

tape kan je de panelen dan weer aan elkaar plakken. Een andere optie is nadat de isolatie is aangebracht een folie
aan te brengen over de isolatie heen. En vervolgens de betimmering aan te brengen. Let er wel op dat er geen
openingen zijn in de dampdichte laag, anders heeft het niet zoveel nut.

Een andere vorm van condens is dauw. Deze vorm van condens komt van buiten, doordat de koude lucht van

buiten ineens snel opwarmt zal er condens ontstaan, aangezien warme lucht minder vocht kan bevatten dan
koude lucht. Deze vorm is goed te zien bij patrijspoorten. Het dauwpunt ligt rond de 12 graden Celsius. Waar het

dauwpunt zich in de isolatielaag bevindt is relatief eenvoudig uit te rekenen, maar het komt erop neer dat, zolang
het dauwpunt zich in de isolatielaag bevind er niets aan de hand is. Om deze reden worden de ruimtes in een

schip welke niet vaak worden gebruikt rond de 12° gestookt. Een ander gevaar is dat het dauwpunt zich dicht bij
de scheepshuid bevindt. Ook hier zijn twee oplossingen, waarbij de 2e zwaar de voorkeur verdient.
1.

Zorg dat er een luchtlaag zit tussen de scheepshuid en de isolatie, zodat het ontstane vocht naar
beneden (het vlak) kan lopen. Dit is een erg omslachtige methode, wat zeker bij het dek / dak erg lastig

is om voldoende afschot te creëren. Bovendien zal je altijd vocht op het vlak hebben, wat weer extra
ventilatie vraagt.
2.

Een eenvoudigere oplossing is de isolatie stevig tegen de scheepshuid aan te brengen en te zorgen dat
er helemaal geen lucht zit tussen de huid en de isolatie. Op deze manier zal het dauwpunt altijd in de
isolatielaag zitten en kan er dus nooit vocht ontstaan.
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Warmte
Alhoewel een schip in het water ligt en met vaak aangeeft dat je het water aan het opwarmen bent gaat de
meeste warmte verloren via de luikenkap, dan wel het dak.

Waterlijn

De oorzaak hiervan is dat warmte lucht stijgt en het simpelweg bovenin het schip warmer is als op het vlak. Het
grootste deel van het schip ligt ook boven de waterspiegel. En daar komt ook nog eens bij dat water veel beter
warmte vast kan houden dan lucht. Zeker als het een beetje waait zal de warmte welke vanaf het dek/dak komt
gelijk verloren zijn. Het dek/dak isoleren heeft dus ook het meeste effect, in de zomermaanden zal het binnen

dan ook een stuk koeler zijn. Vaak levert het isoleren van het dek/dak een dilemma op, aangezien dit ook ten
koste gaat van de stahoogte. Er zijn op de markt ook isolatiemiddelen verkrijgbaar, welke aan de buitenkant
geïnstalleerd kunnen worden. Bij gebruik van een luikenkap of een dekkleed is dit een mogelijke oplossing.

Het type en soort verwarming wat u gebruikt zal dit effect kunnen versterken of verzwakken. Bij infrarood
verwarmingen en vloerverwarming zal het effect lager zijn dan bij het gebruik van radiatoren en luchtverwarming.
Dit komt omdat de eerste 2 meer gebruik maken van stalingswarmte. Hierover kunt u meer lezen in het infoblad
verwarming.
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Verschillende vormen van isolatie
Isolatie is er in verschillende vormen en maten te verkrijgen, in dit hoofdstuk zal een kort overzicht staan van de
verschillende vormen en waar je op moet letten bij de aanschaf van isolatie. Aan het einde van het hoofdstuk zal
een overzicht staan van de verschillende soorten en hun eigenschappen.

Minerale wol (Glas- en Steenwol)
Steenwol, ook wel rockwool genoemd naar een bekende fabrikant hiervan..

Glaswol is qua eigenschappen redelijk vergelijkbaar met steenwol. Glas- en
Steenwol zijn de meest voorkomede vorm van isolatie aan boord van
schepen en mogelijk ook wel de goedkoopste. Het is relatief gemakkelijk te
verwerken en laat zich goed in ronde vormen aanbrengen. Steenwol is

verkrijgbaar op rollen en in platen. De platen zijn in verschillende hardheden
verkrijgbaar. Grofweg kan je zeggen: “Hoe harder het paneel, hoe beter de isolatie waarde, hoe lastiger in ronde
vormen te verwerken”.

PUR
PUR is een schuim en wordt in het schip gespoten. Het grote voordeel
hiervan is dat alle hoeken en gaten goed gevuld worden. Je kan PUR zelf

aanbrengen, maar het verdient de voorkeur om het door een professioneel

bedrijf te laten doen. Let hier wel even op met welke manier er gespoten
wordt. Er bestaat nog een methode met een blaasgas wordt gewerkt op

basis van cfk’s, deze zijn zeer schadelijk voor het milieu. Er zijn tegenwoordig

ook andere blaasgassen, welke minder schadelijk zijn. Grote voordelen van PUR zijn de goede afdichting en de
snelheid waarmee het kan worden aangebracht. Het aanbrengen in ronde vormen is ook geen enkel probleem.

Hardschuim
Dit zijn harde platen, welke in de
huizenbouw vaak worden gebruikt

voor dakisolatie. Voor de scheepvaart
zijn ze minder geschikt omdat ze niet

in bochten gelegd kunnen worden. Kleine rondingen zijn wel mogelijk door de platen met PUR-schuim op te
vullen. Ook in rechte stukken, bijvoorbeeld onder de luikenkap, onder de vloer of in het voormalig vrachtruim zijn
ze goed toepasbaar. Ten opzichte van de andere isolatiemiddelen hebben ze een veel hogere λ-waarde. Ook hier
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zijn er weer veel verschillende uitvoeringen en is de isolatiewaarde vaak evenredig met de prijs. Er zijn
verschillende soorten, met elk hun goede en slechte eigenschappen:


EPS: gemaakt van polystyreenschuim. EPS isolatiemateriaal wordt ook wel piepschuim of tempex
genoemd. Dakplaten van EPS zijn hardschuimplaten en worden naast dakisolatie ook voor vloerisolatie
gebruikt. Deze platen zijn goed isolerend en hebben een geluiddempend effect. Dakplaten van EPS zijn

er in verschillende diktes en isolatiewaardes. Deze EPS dakplaten zijn relatief goedkoop. Er zijn ook
vormen waarbij piepschuim gespoten wordt.


PIR: platen van PIR (polyisocyanuraat) zijn harde isolatieplaten. Platen van PIR hebben een goede
warmte isolatie en zijn vochtwerend. Je moet kieren en naden nog afwerken met PUR schuim of restjes
minerale wol.



Resolschuim: staat voor fenolformaldehydeschuim, afgekort PF. De dakplaten zijn gebaseerd op bakeliet

en hebben een fijne celstructuur. De isolatieplaten zijn aan de binnenzijde voorzien van een afgewerkte

laag. Dit geeft een nette, strakke afwerking en is goed te onderhouden. Dakplaten van resolschuim
zorgen voor een prima thermische isolatie (warmte isolatie), zijn zeer duurzaam en brandwerend.


XPS: (geëxtrudeerd polystyreen) is polystyreenschuim. XPS lijkt heel erg op EPS, het witte kunststof van
de drinkbekers van fastfoodketens. Dakplaten van XPS kunnen druk goed weerstaan door de gesloten

celstructuur van de isolatieplaten. Hierdoor zijn XPS dakisolatieplaten bestendig tegen water. De platen
zijn erg licht. Het aanbrengen is daardoor vrij eenvoudig.

Vacuümpanelen
vacuümpanelen hebben een zeer hoge isolatiewaarde en bestaat uit een micro-poreuze kern die in een dun,
gasdicht omhulsel is ingesloten. Hierdoor wordt een buitengewoon hoge isolerende werking bij extreem dunne

isolatiedikte bereikt. Hierdoor wordt een isolatiewaarde bereikt, die tot vijf keer beter is dan andere traditionele
isolatiematerialen. Vacuümpanelen bieden oplossingen locaties waar er weinig of geen ruimte is. Grote nadeel is

dat er absoluut geen schroeven in verwerkt kunnen worden. Ook worden de panelen speciaal ontworpen voor
een bepaalde ruimte, ze kunnen na de hand niet meer versneden worden, omdat dan de werking verloren gaat.
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Overzicht van de meest voorkomende isolatiematerialen:
Materiaal

λ-waarde

Benodigde dikte (cm)

Kosten per m2 voor R-

Steenwol

0.034-0.044

10.2-13.2

€10-15

EPS

0.033-0.044

9.9-13.2

€10-15

Glaswol

0.032-0.042

9.6-12.6

€10-15

XPS

0.027-0.038

8.1-11.4

€20-25

PUR-Schuim

0.026-0.033

7.8-9.9

€25-30

PIR

0.023-0.033

6.9-9.9

€12-15

Resolschuim

0.015-0.021

4.5-6.3

€25-35

0.007

2.1

€80-90

Vacuümpanelen


voor R-waarde 3.0

waarde 3.0

De prijzen in de tabel zijn gebaseerd op gevonden prijzen van gerenommeerde leveranciers. De

materialen zijn ook wel goedkoper te vinden, maar let bij de aanschaf wel erg op de R-waarde en de
dikte van het isolatiemateriaal. Hier kunnen grote verschillen in zitten.


De prijzen in de tabel zijn exclusief montage en installatie, afhankelijk van het materiaal komen hier nog
€10-25 per m2 bij voor de installatie.

Zoals in de bovenstaande tabel is af te lezen is het kiezen van het juiste isolatiemateriaal niet eenvoudig. Het
hangt enorm samen met het beschikbare budget, de vorm van het schip en de beschikbare ruimte. Het is een
mooi streven om een R-waarde van 3.0 of hoger te halen. Deze investering zal zichzelf op korte termijn weer
terugverdienen door de verminderde stookkosten. S-Boats kan u helpen met het maken van deze berekening.
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Aanbrengen
Het aanbrengen van isolatie kan op een aantal manieren, waarbij het van belang is dat de isolatie goed op elkaar
aansluit en er een goede dampdichte laag is aan de binnenkant.

Isolatie


Spuiten; Zowel PUR als piepschuim zijn in een variant beschikbaar dat het gespoten kan worden. Het is
aan te raden dit door een professioneel bedrijf te laten doen. Grote voordeel is dat het erg snel gaat en
alle hoeken en gaten goed gevuld worden, waardoor er nagenoeg geen koudebruggen overblijven.

Wanneer de betimmering ook nog op enige afstand luchtdicht wordt aangebracht, ontstaat er een
stabiele luchtlaag, wat de isolatiewaarde sterk ten goede komt. Stilstaande lucht is een hele goede
isolator.


Pennen; Zowel harde als zachte platen kunnen met behulp

van pennen worden aangebracht. De pennen worden met
behulp van een lijmende kit aan de wand bevestigd. Hier kan

de isolatie overheen geschoven worden en vervolgens met

een ‘deksel’ worden afgewerkt, waardoor de isolatie stevig
tegen de wand blijft zitten. Achteraf kan je de pennen met

een knijptang inkorten, zodat ze de betimmering niet in de weg zitten. Er zijn ook speciale pennen met
een schroefdraad, waar het grondhout voor de betimmering weer aan vast gezet kan worden.


Hout; Een methode welke vroeger vaak werd toegepast is de isolatie op zijn plek houden met het

grondhout. Dit kan dan de isolatie aandrukken, waardoor het stevig tegen de huid blijft zitten. Dit is wel

een moeilijke methode aangezien de isolatie ter plekke wordt ingedrukt, waardoor de r-waarde zal dalen
en er kans is op een koudebrug. Dit zal vooral gelden bij zachte isolatie, zoals minerale wol.

Grondhout
Tijdens het isoleren is het ook belangrijk bevestigingen te maken voor het grondhout, waar later de betimmering

op wordt aangebracht. Dit is geen eenvoudige klus. Er dient in de isolatie een opening precies op maat gemaakt
te worden, daar waar de bevestiging komt voor het grondhout. Bij spuiten is dit een stuk eenvoudiger. Let er bij
het aanbrengen van de fundatie voor het grondhout goed op dat de koudebrug wordt geminimaliseerd. Bij gebruik
van pennen, zijn er ook speciale pennen beschikbaar waar het grondhout aan bevestigd kan worden.

Dampdichte laag
Bij gebruik van minerale wol is het belangrijk om een dampdichte laag aan te brengen aan de binnenzijde van de

isolatie. Vaak bestaat 1 zijde van de isolatie al uit een toplaag van aluminiumfolie. Deze kan m.b.v. aluminimum
tape aan elkaar worden bevestigd. Gespoten isolatie heeft geen dampdichte laag nodig, net als hardschuim. Bij
de laatste is het wel van belang de openingen tussen de platen te vullen met PUR-schuim.
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Eindnoot
In dit informatieblad heeft u achtergrondinformatie op kunnen doen over de verschillende soorten
isolatiemateriaal. Welke systeem u wilt kiezen hangt echter af van een heel aantal persoonlijke factoren. S-Boats

kan u begeleiden bij het maken van deze keuze en helpt u een plan te maken welke niet alleen gaat over de
aanschaf maar ook over de levensduur. De doelstelling van S-boats is om de ecologische stempel zo klein mogelijk

te maken en dus een zo duurzaam mogelijk systeem af te leveren. Hiervoor heeft S-Boats contracten afgesloten
met de beste leveranciers van Nederland welke duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben staan. S-boats

levert dus zeker niet de goedkoopste systemen, in ieder geval niet in aanschaf. Wij staan er juist voor dat u, uw
investering zo snel mogelijk terugverdient in combinatie met een goed verwarmingssysteem.
Naast dit informatieblad over verwarming hebben wij ook informatiebladen over elektrasystemen, verwarming,

zonnepanelen en duurzaamheid. Vaak spelen deze zaken ook een rol in het maken van de keuze voor een

isolatiesysteem. S-Boats kan u helpen een plan te maken om uw schip in een aantal stappen drastisch te
verduurzamen en zo uw bijdrage te laten leveren naar een groenere toekomst.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met S-Boats.

Info@s-boats.nl of +31-653420808
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