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PRODUCTGEGEVENS VOOR CERTIFICERING WELL versie 2
INBLAASWOL

WELL v2 werkt met een puntensysteem. In totaal zijn er bij elk project 110 punten te verdienen. Voor
elke optimalisatie geldt een maximum aantal punten. Het aantal punten dat aan een criterium wordt
toegekend, wordt bepaald aan de hand van de potentiële impact. Dit wordt gedefinieerd als de mate
waarin een criterium bijdraagt aan het oplossen van een specifieke gezondheids- of welzijnskwestie
of het verbeteren van het welzijn en de potentiële impact van een effectieve maatregel.

Criteria

Onderdeel

Definitie

Prestaties van de producten van Knauf Insulation

Bijdrage

A01.
Fundamental
Air Quality

A01.2
Aan de drempel
waarden voor
organische
gassen voldoen.

Een aanvaardbare luchtkwaliteit leveren zoals
vastgesteld door de bevoegde autoriteiten
voor volksgezondheid.

Inblaawol bevat geeen bindmiddel en geen
toegevoegde formaldehyde. Producten met
of zonder cachering zijn gecertificeerd
conform Air Comfort Eurofins Gold1 en
Der Blaue Engel2.

Vereiste

Supafil-producten voldoen aan de normen
van het Duitse AgBB Test- en evaluatie
programma en de vereisten voor de hoogste
Franse certificeringscategorie (A+).

A05.
Enhanced
Air Quality

A05.2
Aan de strengere
drempelwaarden
voor organische
gassen voldoen.

De huidige richtlijnen overtreffen om een
verbeterde luchtkwaliteit te bieden die
wordt gelinkt aan een betere gezondheid
en prestaties.

T01.
Thermal
performance

T01.1
Thermische
omgeving
ondersteunen.

Een comfortabel thermisch binnenklimaat
creëren dat bijdraagt aan de gezondheid,
het welzijn en de productiviteit van het
merendeel van de gebouwgebruikers.

Inblaaswolproducten helpen de energievraag
te beperken dankzij de zeer hoge
isolatiewaarde.

Vereiste

S01.
Sound Mapping

S01.1
Hoeveelheid
achtergrondgeluid
beheren.

Een akoestisch plan opstellen waarin
interne en externe geluidsbronnen worden
geïdentificeerd die mogelijk een negatieve
impact hebben op de akoestische omgeving
van binnenruimten.

Inblaaswolproducten bieden een uitstekende
geluidsisolatie.

Vereiste

S01.2
Akoestische
privacy beheren.

1
2

Zie bijlage 1 voor het certificaat ‘Indoor Air Comfort Gold’ van Eurofins en https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/
Zie bijlage 2 voor het certificaat ‘Der Blaue Engel’ en https://www.blauer-engel.de/en/s/knauf

www.knaufinsulation.nl

1 punt
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Criteria

Onderdeel

Definitie

Prestaties van de producten van Knauf Insulation

Bijdrage

S02.
Maximum
Noise Levels

S02.1
Hoeveelheid
achtergrondgeluid
beperken.

Zorgen voor een aanvaardbaar geluidsniveau
in binnenruimten. Dit criteria is gerelateerd aan
criteria S01: Geluidsmapping.

Inblaaswolproducten bieden een uitstekende
geluidsisolatie.

3 punten

S03.
Sound Barriers

S03.1
Goede
wandconstructie
garanderen.

Om de akoestische privacy tussen ruimten
te verbeteren Dit criteria is gerelateerd aan
criteria S01: Geluidsmapping.

Inblaaswolproducten bieden een uitstekende
geluidsisolatie.

2 punten

X10.
Volatile
Compound
Reduction

X10.1
Vluchtige
organische stoffen
beheersen.

De hoeveelheid gevaarlijke vluchtige
organische stoffen en semivluchtige organische
stoffen, gehalogeneerde brandvertragers
(HFR), ureumformaldehyde en bepaalde
ftalaten beperken die veel worden gebruikt in
bouwmaterialen en producten.

Het bindmiddel bevat geen formaldehyde.
Producten met of zonder cachering zijn
gecertificeerd conform Air Comfort Eurofins
Gold3 en Der Blaue Engel4.

2 punten

X11.
Long Term
Emission Control

X11.2
Emissies bij
vloeren en isolatie
beheren.

Supafil-producten voldoen aan de normen van
het Duitse AgBB Test- en evaluatieprogramma
en de vereisten voor de hoogste Franse
certificeringscategorie (A+).

Testen conform en voldoen aan de
emissiegrenswaarden voor nieuwe meubels,
vloeren en isolatie.

1 punt

Met de producten van KNAUF INSULATION kunt u
(met 9 punten) de hoogste certificering behalen!

3
4

Zie bijlage 1 voor het certificaat ‘Indoor Air Comfort Gold’ van Eurofins en https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/
Zie bijlage 2 voor het certificaat ‘Der Blaue Engel’ en https://www.blauer-engel.de/en/s/knauf

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op
Knauf Insulation B.V.
Postbus 375
4900 AJ Oosterhout

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: info.nl@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.nl

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit
uit een eventuele fout in deze uitgave.
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BIJLAGE 1A
CERTIFICAAT ‘INDOOR AIR COMFORT GOLD’ VAN EUROFINS

www.knaufinsulation.nl
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BIJLAGE 1B
CERTIFICAAT ‘INDOOR AIR COMFORT GOLD’ VAN EUROFINS

www.knaufinsulation.nl
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BIJLAGE 2
CERTIFICAAT ‘DER BLAUE ENGEL’

www.knaufinsulation.nl

