
DAEMMSTATT
Cellulose-isolatie voor oude en nieuwe 
gebouwen

  Renovatie, conventionele houtbouw of geprefab-
riceerde houtbouwelementen: DAEMMSTATT 
cellulose-isolatie is altijd de juiste keuze.

 De cellulose-isolatie wordt met een speciale 
machinetechniek in het dak geblazen.

DAEMMSTATT cellulose-isolatie 
helpt in de winter energie te be-
sparen en beschermt in de zomer 
tegen de hitte overdag dankzij haar 
goede warmteopslagcapaciteit. 
Oude en nieuwe gebouwen, hout- 
of massiefbouw, binnen- en buiten-
muren, plafonds en daken, warmte 
en geluidsisolatie, voor al deze 
toepassingen hebben we de juiste 
oplossing.

Hoge verwarmingskosten en milieuver-
vuilende CO2-uitstoot kunnen nu wor-
den tegengegaan met economische 
en ecologische cellulose-isolatie. De 
milieuvriendelijkheid van dit natuurlijke 
isolatiemateriaal wordt al duidelijk bij 
de vervaardiging. Dagbladen die geen 
lang bestaan beschoren zijn, krijgen 
een nieuw lang leven. Ze worden van 
afvalproduct energiearm omgevormd 
tot hoogwaardig isolatiemateriaal. 

De verwerkingsmethodes 
Manueel storten of machinaal op- of 
inblazen, er staan steeds gekwalifi-
ceerde verwerkingsbedrijven te uwer 
beschikking. 

De vaklui die door de fabrikant zijn 
opgeleid en gelicentieerd staan garant 
voor een goede uitvoering van de iso-
latie.

Plafond van de bovenste verdieping
Het na-isoleren van het plafond van de 
bovenste verdieping volgens de Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) kan snel 
en economisch worden gerealiseerd 
met DAEMMSTATT cellulose-isolatie. 
De losgewoelde isolatievlokken worden 
gewoon op het plafond van de boven-
ste verdieping geblazen en tussen de 
balken aangebracht.

Dak
DAEMMSTATT cellulose-isolatie wordt 
door vakbedrijven met een speciale 
machinetechniek in het dak geblazen. 
Deze methode garandeert ook bij on-
gelijkmatig gevormde holle ruimtes, 
zoals in oude gebouwen het geval is, 
een isolatielaag zonder voegen. De be-
staande holle ruimte wordt volledig op-
gevuld. Bij zolderuitbreidingen speelt er 
nog een bijkomend voordeel: door het 
hoge warmteaccumulerende vermogen

 van cellulose blijft het in de zomer 
aangenaam koel onder het dak.

Gevel 
Voor buitenisolatie wordt DAEMM-
STATT cellulose-isolatie tussen de te 
isoleren muur en een vast schotwerk, 
bv. van bepleisterde zachtboardplaten, 
geblazen. Oneffenheden in de muur 
moeten niet worden geëgaliseerd. De 
dampopen opbouw van de buiteni-
solatie beschermt duurzaam tegen 
vochtschade.

Houtbouw  
Cellulose-isolatie wordt al lang in de 
houtbouw ingezet om houtskeletbouw-
wanden te isoleren. Naast spaarzaam-
heid en de beste geluidsisolatiewaar-
den pleit het aanpassingsvermogen 
op onregelmatige ondergronden voor 
DAEMMSTATT-cellulose. De hoge stro-
mingsweerstand heeft ook een enorm 
positieve invloed op de luchtdichtheid 
van de gebouwschil.



ISO 14025 and EN 15804

Goedkeuring
Europese technische goedkeuring
ETA-04/0080
volgens EAD 040138-01-1201

Samenstelling Vezels van krantenpapier ≥ 90 %, brandwerendheid

Toepassing
Cellulose-isolatie voor machinale droge en natte ver-
werking in warmte- en geluidsisolerende constructies

Houtbescherming DE Bruikbaar in alle constructies volgens DIN 68800-2

Systeemtoezicht MPA NRW

natureplus-certificaat Nr. 0107-1410-128-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ
EU

0,037 W/(m · K) bij 25–65  kg/m³

Nominale waarde λD volgens ETA-04/0080

DE
0,039 W/(m · K) bij 25–65 kg/m³

Ontwerpwaarden λB volgens LBO

Schijnbare dichtheid 1)
25–50 kg/m³ vrijliggend
38–65 kg/m³ ruimtevullend
30–65 kg/m³ CSO-methode  2)

Specifieke warmtecapaciteit c 2,11 kJ / kg K

Brandgedrag
EU

Volgens DIN EN 13501-1:
B-s2,d0 / E cf. ETA-04/0080

DE B2 – normaal ontvlambaar 

Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ 1 – 2

Resistentie tegen schimmelgroei Geen ontwikkeling cf. ISO 846

Lengtespecifieke stromingsweerstand r ≥ 5 kPa · s/m² bij 25 kg/m³ volgens DIN EN 29053

Evenwichtsvochtgehalte ca. 7 % op 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid  

Nood aan hernieuwbare primaire energie 2) 0,8 MJ/kg

Nood aan niet-hernieuwbare primaire energie (PEI 
niet-hern.) ) 2) 3,7 MJ/kg

Broeikaspotentieel  (GWP) 2) -1,2 kg CO2 eq/kg

Verzuringspotentieel (AP) 2) 1,1 g SO2 eq/kg

Ozonafbrekend vermogen (ODP) 2) 1,97.10-08 kg CFC-11 eq/kg

Afvalstoffencode (EAC - Europese afvalcatalogus) 170604 / 170904

Hergebruik
Gesorteerd en droog isolatiemateriaal kan opnieuw 
worden verwerkt

Leveringsvorm Zakken van 12,5 kg, op paletten

1) De schijnbare dichtheid die aan het gebouw wordt gekozen, hangt van de constructieve voorwaarden af. Het 
verwerkende vakbedrijf ontvangt de concrete richtlijnen voor de stabiele verdichting van de fabrikant.

2) Van de wieg tot de fabriekspoort (“cradle to gate”) voor een doorsnee cellulose-inblaasisolatiemateriaal.
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Uw voordelen:

• Uitstekende waarden op het vlak 
van thermische en geluidsisolatie

• Adsorberend en vochtcom-
penserend

• Gekeurde brandveiligheid
• Met één materiaal kunnen alle 

isolatiediktes en vormen worden 
gerealiseerd zonder voegen en 
zonder te snijden

• Uitstekende rendabiliteit
• Laagste energieverbruik bij de 

productie van alle industrieel ver-
vaardigde isolatiematerialen

• Hoogwaardige opleiding van de 
vakbedrijven
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