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Structuur rapporten
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Samenvatting
In de nasleep van de aardbeving in 2005 zijn in Pakistan veel extra doden
gevallen door onvoldoende bescherming tegen koude temperaturen. Maar liefst
90% van de geleverde tenten bleek ongeschikt voor winterse omstandigheden.
Het leveren van deugdelijke noodonderkomens met goede isolerende
eigenschappen voor dit soort situaties kan veel mensenlevens redden.
De huidopbouw van huidige wintertenten bestaan veelal uit drie lagen
polyesterkatoen (één buiten- en twee binnententen). Hierbij zorgen de luchtlagen
tussen het polyesterkatoen voor enige thermische isolatie. Behalve dat de
levensduur van deze tenten zeer gering is (< 1-2 jaar), kunnen vraagtekens
worden gezet bij de mate van betrouwbaarheid van isoleren door de luchtlagen.
Er kan convectie optreden binnen een luchtlaag, dat weer negatieve gevolgen
heeft voor het isoleren.
Dit is aanleiding geweest om te kijken naar een betrouwbare huidopbouw van
vaste, oprolbare isolatiematerialen die kunnen worden ingeklemd tussen 2 folies.
Van zo’n opbouw is in de zomer van 2008 een test shelter (schaalmodel)
gemaakt. De opbouw bestaat uit 10 mm pyrogel dat is verlijmd met PU
constructielijm aan een binnen- en buitenfolie van 0,5 mm PVC.
Midden augustus 2008 zijn op een privéterrein in Eindhoven
temperatuurmetingen verricht met de test shelter. Doel van de metingen was
inzicht te krijgen in het temperatuurverloop van de klimaathuid door het
binnenklimaat van de test shelter te verwarmen met een constant vermogen van
100 Watt. Deze 100 Watt komt overeen met de warmteafgifte van 1 persoon bij
een normale activiteit.
Uit de bouwfysische meetresultaten volgt dat het temperatuurverschil tussen de
buiten- en binnenlucht, gemeten over3 dagen, gemiddeld 12,4 0C is. Simpel
vertaald betekent dit, dat als een vluchteling na een ramp in de test shelter had
gebivakkeerd bij een buitentemperatuur van -10 0C, de binnentemperatuur
(zonder verwaming) 2,4 0C was geweest. Het risico van onderkoeling of een
levensbedreigende situatie wordt hiermee ingeperkt. Met aanvulling van dekens
en evt. een stoof kan een acceptabel binnenklimaat worden verkregen tijdens
extreem koude buitentemperaturen.
De bouwfysische uitkomsten kunnen als bevredigend worden benoemd. Evenals
de optische brandtesten die aantonen dat pyrogel moeilijk ontvlambaar is.
Echter, er zitten ook een paar nadelen aan het gebruik van pyrogel. Naast het
treffen van voorzorgsmaatregelen om jeukende handen en kans op irriterende
ogen bij de verwerking van Pyrogel te voorkomen, heeft Pyrogel ook een hoog
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soortelijk gewicht (142 kg/m3) en heeft het een hoge aanschafprijs (‡25 tot ‡28
per m2 per 10 mm) vergeleken met andere vaste, oprolbare isolatiematerialen
zoals glaswol en steenwol.
Bij opschaling van de test shelter naar een prototype 1:1, kan glaswol een prima
alternatief zijn als isolatiemateriaal. Glaswol is makkelijker te verwerken, veel
malen goedkoper (+/- ‡6 per m2 bij een gelijke U-waarde als het 10 mm pyrogel)
en heeft een lager soortelijk gewicht (tot 60 kg/m3). Glaswol heeft wel een
hogere lambda-waarde, waardoor het isolatiepakket bij dezelfde
U-waarde dikker zal zijn dan bij gebruik van pyrogel. In tegenstelling tot pyrogel
is glaswol wel indrukbaar maar toch veerkrachtig/comprimeerbaar, waardoor het
transportvolume weer gereduceerd kan worden.
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1 Onderzoeksopzet
Aanleiding
Figuur 1: Afghaanse vluchteling
voor haar noodonderkomen in
de Afghaanse hoofdstad Kabul

Figuur 1 laat een Afghaanse vluchteling zien die zich, ondanks haar primitieve
noodonderkomen dat ongeschikt is voor koude temperaturen, probeert te
beschermen met een fleece trui en veel dekens tegen de intredende kou. In de
nasleep van de aardbeving in 2005 zijn in Pakistan op deze manier veel extra
doden gevallen door onvoldoende bescherming tegen koude temperaturen. Voor
een groot deel was dit te verwijten aan de slechte kwaliteit van de geleverde
tenten/noodonderkomens, die niet berekend waren op deze extreem lage
temperaturen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat oprolbare/opvouwbare isolatie, ingeklemd
tussen 2 folies, de meest geschikte opbouw is voor de geïsoleerde klimaathuid
van de community shelter tegen bescherming van dit soort koude temperaturen
[bron: deelrapport II: ontwikkeling van de klimaathuid, P.J.A. Kok]. Een
serieuze isolatieoptie dat ingeklemd kan worden tussen twee folies is pyrogel.
Pyrogel wordt tot nu toe op kleine schaal toegepast, vooral in de ruimtevaart.
Hier wordt het gebruikt als isolatiemateriaal in het hitteschild van spaceshuttles.
Toepassing van pyrogel in de hulpverleningssector is nieuw. De geringe
toepassing van pyrogel verklaart vooral het gebrek aan voldoende, betrouwbare
gegevens. Zo zijn er o.a. weinig gegevens bekend en openbaar over de
bouwfysische capaciteiten van pyrogel en is het onduidelijk hoe het materiaal het
beste verwerkt kan worden. Om een antwoord te krijgen op deze vragen is er een
test shelter vervaardigd, waarbij de geïsoleerde klimaathuid een afspiegeling is
van de klimaathuid van de community shelter.
Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is te ervaren hoe het pyrogel tijdens het
vervaardigen van het test shelter het beste verwerkt en bevestigd kan worden
tussen de twee folies, hoe het zich houdt bij brand, wat de akoestische
eigenschappen zijn en inzicht te krijgen in het temperatuurverloop van de
klimaathuid door het binnenklimaat van de test shelter te verwarmen met een
constant vermogen van 100 Watt (warmteafgifte 1 persoon).
Onderzoeksvragen

Het onderzoek zal antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Met welke handelingen en gereedschappen kan het pyrogel het beste verwerkt
worden?
2. Welke maatregelen moeten worden getroffen om veilig en gezond te kunnen
werken met pyrogel?
3. Op welke manier kan het pyrogel het beste worden ingeklemd tussen 2 folies,
zodat het op één plek blijft zitten.
4. Hoe gedraagt pyrogel zich bij brand?
5. Welke akoestische eigenschappen bezit pyrogel?
6. Hoe is het temperatuurverloop in de klimaathuid van de test shelter bij het
verwarmen van het binnenklimaat met een constant vermogen van 100 Watt.
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2 Materialisatie test shelter
Constructieframe

De constructie van de test shelter bestaat uit een frame van aluminium buizen
met een diameter van 25 mm en een dikte van 2 mm. Het constructieframe
(figuur 2) is opgebouwd uit 5 verschillende componenten die meermaals
kunnen worden toegepast (figuur 3). In de onderdelen C, D, en E is een
aluminium buis met een diameter van 20 mm, 10 cm in het constructieframe
geschoven en met popnagels vastgezet. Deze aluminium buis steekt eveneens
10 cm buiten het constructieframe, zodat deze weer in de verbindingsstukken
onderdeel A en B vallen. Deze demontabele verbinding is makkelijk te
transporteren en eenvoudig te assembleren en te deassembleren. Voor de
exacte maatvoering van het constructieframe zie bijlage A achterin dit
rapport.
Om het constructieframe te kunnen assembleren zijn er slechts vijf
verschillende onderdelen nodig, waarvan sommige spiegelbaar zijn en op
verschillende plaatsen gebruikt kunnen worden. Dit beperkt de kans op
vergissingen tijdens de assemblage. De volgende onderdelen zijn nodig om
het constructieframe te kunnen vormen (zie ook figuur 3):
Onderdeel A: verbindingselement tussen de dakliggers en de verticale
gevelliggers en tevens ook het verbindingselement tussen de
horizontale en verticale gevelliggers, aantal: 8
Onderdeel B: nokstuk, aantal: 1
Onderdeel C: dakligger, aantal: 4
Onderdeel D: verticale gevelligger, aantal: 4
Onderdeel E: horizontale gevelligger, aantal: 8
De productie van de aluminium constructieonderdelen is uitbesteed aan een
extern constructiebedrijf. Verder is het gewicht 8,40 kg, is de oppervlakte van
het grondvlak 1,05 x 1,05 = 1,10 m2 (binnenafmetingen) en is de inhoud
1,17 m3 (gemeten vanaf de buitenkant van het constructieframe, incl. de
aluminium buizen).

Figuur 2: Het aluminium
constructieframe

A

C
B

Figuur 3: De vijf losse
onderdelen van het
constructieframe

E
F
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Binnen- en buitenfolie

De klimaathuid van de test shelter bestaat uit 10 mm pyrogel 10350, die zorgt
voor de isolerende functie en 2 folies die het pyrogel op zijn plek houden. Voor
de materialisatie van de folie is uit praktisch oogpunt gekozen voor 0,5 mm PVC
vijverfolie (zie figuur 4). PVC (polyvinylchloride) vijverfolie is makkelijk
verkrijgbaar bij o.a. tuincentra en heeft een lage m2 -prijs van €2,75. Daarnaast
heeft PVC folie de eigenschap dat het naast verlijming, onderling ook thermisch
gelast kan worden. In het bouwfysisch lab (vertigo 2.01) van de Technische
Universiteit Eindhoven is een thermisch lasapparaat aanwezig.

Figuur 4: PVC vijverfolie zoals
dat te koop is in tuincentra

Figuur 5: Rollen pyrogel zoals
dat is aangeleverd door ISN

Isolatiemateriaal

Het isolatiemateriaal dat is toegepast in de klimaathuid van de test shelter is
zoals eerder gezegd pyrogel 10350 (zie bijlage II, leveringsbon) en heeft een
dikte van 10 mm. Pyrogel is in Nederland een onbekend product en is tot op
heden voor zover bekend niet toegepast in de hulpverleningssector.
Pyrogel is een hoogwaardige isolatiedeken gevormd uit het silicaat aerogel en
versterkt met een vulsel van carbon en glasvezel. Pyrogel heeft een extreem lage
λ-waarde van 0,015 W/m.K. Deze lage waarde betekent een reductie op de
materiaaldikte en dus het transportvolume. Het materiaal is vrij vervormbaar en
maakt het daarom geschikt voor het isoleren van ronde of andere complexe
vormen. Daarnaast is het prima bestand tegen brand, is het waterafstotend maar
wel dampdoorlatend en brengt het geen schade toe aan het milieu [bron: Aspen
AerogelsTM, producent, zie bijlage B].

Figuur 6: Toepassing van
pyrogel als isolatie van
(olie)pijpleidingen

Figuur 7: Toepassing van
pyrogel als isolatie van tanks

Door de goede isolatie-eigenschappen in combinatie met de flexibele
vervormbaarheid is het een materiaal dat in veel sectoren wordt toegepast. Voor
het grootste gedeelte wordt pyrogel toegepast in de petrochemische industrie als
thermische isolatie van bv. (olie)tanks en pijpleidingen, zie figuur 6 en 7. Andere
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sectoren zijn o.a. de ruimtevaart, waar pyrogel wordt gebruik in het hitteschild
van Space Shuttles, de scheepvaart (olietankers) en de offshore-industrie.
Pyrogel is een geregistreerd handelsmerk van Aspen Aerogel, Inc.,
Northborough (USA). ISN te Heteren heeft sinds korte tijd het importeurschap
bemachtigd en het recht voor de verkoop van pyrogel in de hele Benelux.
Op dit moment ligt de aanschafprijs van pyrogel met de huidige dollarkoers
($1 = €0,69), tussen de €25,- en €28,-. Dit is ongeveer 6 keer meer dan dekens
van minerale wol met dezelfde U-waarde als pyrogel. Enerzijds wordt deze hoge
prijs veroorzaakt doordat het een ‘vrij’ nieuw gepatenteerd product is, waar de
vraag vanuit de markt veel hoger ligt dan dat de producent kan leveren en
anderzijds moet het pyrogel ook nog eens verscheept worden naar Europa. Op dit
moment wordt de productiecapaciteit al uitgebreid in Amerika zelf. Als er ook
uitbreiding in Europa plaatsvindt, zullen de huidige verschepingskosten komen
te vervallen. Daarnaast is de verwachting dat in de toekomst de prijs zal gaan
dalen door meer vrije concurrentie. Dit maakt het materiaal met name in de
toekomst zeer interessant.
Bodemafsluiting

De bodemafsluiting bestaat net zoals de binnen- en buitenfolie uit 0,5 mm PVC
vijverfolie. Op de PVC bodemafsluiting ligt een 35 mm isolerende mat van
polyethyleen foam die in de binnenruimte het hele grondvlak van 1,10 m2
bedekt. De kunststof matten zijn een gerecycled product van XPE vlokken
(gesloten cellig). Het type dat is toegepast is RF 35. Voor verdere
productinformatie zie bijlage B.

Figuur 8: Polyethyleen mat van
gerecyclede XPE vlokken,
type RF 35, fabrikant:
Joosten Kunststoffen
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3 Vervaardiging test shelter
Figuur 9: het plakken van het
pyrogel op de PVC binnenfolie
Figuur 10: de uiteindelijke test
shelter

De klimaathuid bestaat in hoofdzaak uit drie onderdelen: De binnenfolie, het
pyrogel en de buitenfolie. Om de klimaathuid goed passend te maken voor het
constructieframe moet als eerste binnenfolie worden vervaardigd. Op de
binnenfolie kan vervolgens het pyrogel worden bevestigd, waarnaar de
buitenfolie voor de afwerking zorgt. In deze volgorde zal de klimaathuid worden
geproduceerd.
Binnenfolie

Voor wat betreft de maatvoering, is de binnenfolie maatgevend voor de gehele
klimaathuid. De binnenfolie mag niet te strak maar ook niet te los om het
constructieframe zitten. Nauwkeurigheid is gevraagd. De eenvoudigste manier
om de binnenfolie tot de gewenste vorm te krijgen is het tekenen van een
knippatroon met overlapranden, zie bijlage A. Het knippatroon is op schaal 1:1
in delen uitgeplot en op de vijverfolie geplakt. Met een witte, watervaste stift is
de belijning op het vijverfolie getekend en uiteindelijk met een stanleymes
uitgesneden.
De overlapranden zorgen voor een onderlinge verbinding van de vijverfolie.
Deze onderlinge verbinding kan verlijmd of thermisch gelast worden. Het
onderling verlijmen van de folie in het dakvlak is vrij lastig. PVC-lijm heeft de
eigenschap dat het onder druk 24 uur moet drogen. Het is lastig door de hellende
vlakken de folie onder druk te zetten en dan moet het ook nog eens 24 uur
drogen. Thermisch lassen is daarentegen veel eenvoudiger. Hier worden de 2
overlappende foliestukken over elkaar heen gelegd en onder het thermisch
lasapparaat verhit. Na circa 6 sec. zijn de twee PVC folies samengesmolten.
Thermisch lassen is een continue proces dat niet hoeft worden onderbroken,
doordat de eindsterkte van de verbinding direct bereikt is. Omdat deze
eigenschap veel voordelen biedt, is de binnenfolie i.p.v. lijmen, thermisch aan
elkaar gelast. De koperen bout op figuur 12 kan worden vervangen door een
andere bout met een grotere lengte, zodat het thermisch lassen minder tijd in
beslag neemt.

Figuur 11: Het thermisch
lasapparaat in bouwfysisch lab

Figuur 12: twee folies die onder
het thermisch lasapparaat
worden verhit

Pyrogel

Nu de binnenfolie om het constructieframe past, is het zaak om het pyrogel op de
binnenfolie te bevestigen. Om koudebruggen te voorkomen moet het pyrogel zo
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weinig mogelijk worden onderbroken. Dit wordt bereikt door net als bij de
binnenfolie gebruik te maken van een knippatroon. Op dezelfde manier als bij de
binnenfolie wordt een papieren knippatroon weer uitgeplot, op het pyrogel
gelegd en langs de randen afgesneden met stanleymes.
Voordat er wordt aangevangen met het uitsnijden van het knippatroon van
pyrogel, is het belangrijk te weten welke voorzorgsmaatregelen moeten worden
genomen m.b.t. de gezondheid. Uit documentatie van de producent van Pyrogel
blijkt dat werken met pyrogel de nodige gezondheidsklachten kan veroorzaken,
zie ook bijlage C. Zo wordt er gesproken over irritatie aan de ogen, de huid en
bij lange blootstelling zelfs aan de luchtwegen. Gebruik van handschoenen en
mondkapjes wordt dan ook aangeraden. Tijdens de verwerking van pyrogel
(zonder handschoenen en mondkapje) heb ik geen irritatie ondervonden aan ogen
of luchtwegen. Direct huidcontact met Pyrogel levert echter wel huidirritatie op.
De handen voelen erg stroef aan en het geeft een onbehaagd gevoel dat niet echt
te beschrijven is. Voor kleding, dat in direct contact is geweest met pyrogel, is
het verstandig deze gelijk te wassen voordat het pyrogelstof ook op meubels e.d.
gaat zitten en anderen er last van krijgen.
Het knippatroon van pyrogel is makkelijk op maat te snijden met een stanleymes.
Het materiaal geeft zeer weinig tegenstand. Als het knippatroon voltooid is kan
het bevestigd worden op de binnenfolie. De twee meest voor de hand liggende
methoden om dit te bevestigen is d.m.v. stikken of lijmen. Stikken is niet echt
een optie geweest voor de test shelter. Stikken is erg tijdrovend, het is lastig het
pyrogel op de juiste plek te krijgen/houden, het draad kan knappen en het geeft
ook nog eens kleine koudebruggen daar waar de draad door de binnenfolie komt.
Lijmen is daarentegen een veel betere optie.
Om de meest geschikte lijm te kiezen, zijn er 5 proefstukjes klimaathuid gemaakt
van 15 x 15 cm met allen een andere lijm: Hobbylijm, PU-constuctielijm, fix-All
lijm, siliconenkit en contactlijm (zie figuur 13). Fix-all lijm en siliconenkit
hechten het minst goed, terwijl contactlijm een reactie aanging met het PVC
folie, waardoor deze helemaal blauw opzwol. Hobbylijm en PU-constructielijm
voldoen het best. Bij nadere bestudering blijkt, dat wanneer het proefstukje in
een ronding wordt gevormd, het proefstukje met hobbylijm gaat plooien. Bij
PU-constructielijm blijft de folie de ronding volgen en blijft het strak tegen het
pyrogel plakken. Daarom is er gekozen voor PU-constructielijm (zie bijlage B).
Figuur 13: De vijf proefstukjes
van de klimaathuid met allen
een andere lijm

Figuur 13: PU-constructielijm
voldoet het beste aan de eisen
voor de verbinding tussen
pyrogel en de binnenfolie
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Figuur 14: De PU-constructielijm
wordt op het pyrogel uitgesmeerd

Figuur 15: Het constructieframe
met de binnenfolie wordt een slag
gedraaid en met ballast op het
pyrogel met lijm geplaatst

Figuur 16: De dakvlakken worden
met lijm uitgesmeerd en op de
binnenfolie geplakt

Figuur 17: de binnenfolie is
helemaal beplakt met pyrogel

Het pyrogel wordt op een systematische manier verlijmd op de binnenfolie, zie
figuur 14 t/m 17. De uitslag van pyrogel wordt op de grond gelegd, waarna de
eerste zijkant van lijm wordt voorzien. Op de uitslag wordt vervolgens de
binnenfolie incl. constructieframe wordt geplaatst. Ballast aan de binnenkant van
de test shelter zorgt voor een goede hechting. Het lijm heeft nu de tijd om 8 uur
lang te drogen en op sterkte te komen. Dit proces herhaalt zich vervolgens 3 keer
zodat alle zijkanten zijn beplakt met pyrogel. De laatste stap is lijm aanbrengen
op de 4 dakvlakken en deze naar binnen te vouwen op de binnenfolie. Ook hier
is weer gebruik gemaakt van ballast, die zorgt voor de goede hechting. Op
plekken waar het pyrogel niet helemaal op elkaar aansluit, worden smalle
stroken pyrogel op de naad geplakt.
Buitenfolie

De buitenfolie is net als de binnenfolie van 0,5 mm PVC vijverfolie. Deze wordt
in tegenstelling tot de binnenfolie niet thermisch aan elkaar gelast maar in delen
verlijmd op het pyrogel. Het is namelijk erg moeilijk om een hoes exact passend
over het pyrogel heen te laten vallen. De buitenfolie wordt weer d.m.v.
PU-constructielijm op het pyrogel bevestigd en de buitenfolie onderling wordt
met PVC-lijm verlijmd, zie figuur 18 en 19.

Figuur 18 en 19 : De buitenfolie
wordt op het pyrogel gelijmd
met PU-constructielijm
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Bodemafsluiting

De bodemafsluiting is net zoals bij de binnenfolie van de klimaathuid
vervaardigd uit een knippatroon van 0,5 mm PVC vijverfolie en daarna in de
hoeken thermisch aan elkaar gelast. Aan de opstaande rand van de
bodemafsluiting is aan de binnenkant klittenband bevestigd, die aansluit op de
buitenkant van de onderste horizontale gevelliggers van het constructieframe. Zo
kan op geen enkele manier water de test shelter binnenkomen. Op de
bodemafsluiting wordt de isolerende kunststof mat van polyethyleen geplaatst
(zie bijlage B voor de productomschrijving)

Figuur 20: De PVC bodemafsluiting met opstaande randen
tegen waterindringing

Figuur 21: De kunststofmat van
polyethyleen die op de PVC
vijverfolie rust

Figuur 22: De testshelter als
eindresultaat
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4 Absorptiemeting pyrogel
Doel

Er zijn geen openbare gegevens voorhanden over absorptie karakteristieken van
pyrogel. Het doel van deze meting is dan ook het analyseren van absorptie
karakteristieken van 10 mm pyrogel, 10 mm pyrogel met een spouw van 25 mm
en 20 mm pyrogel bij verschillende frequenties variërend tussen 125 Hz. en 4000
Hz. Er zal worden gekeken in hoeverre deze geluidsabsorptiemetingen afwijken
van de geluidsabsorptie karakteristieken die in het algemeen gelden voor poreuze
materialen waartoe pyrogel behoort.
Meetgegevens

De absorptiemetingen zijn uitgevoerd op 14 augustus 2008 door adviesbureau
Level Acoustics te Eindhoven. Om de absorptie karakteristieken van pyrogel te
bepalen is gebruikt gemaakt van de impedantie buis methode. Hierbij wordt een
stukje pyrogel achter in een gesloten buis geplaatst en wordt er een geluidsveld
opgewekt in de buis. Door met twee microfoons te meten kan het invallende en
gereflecteerde veld worden gescheiden en kan de akoestische impedantie van
pyrogel worden bepaald. Deze meting geldt alleen voor loodrechte inval van het
geluid. Er is getest op 10 mm pyrogel, 10 mm pyrogel met een spouw van 25
mm en 20 mm pyrogel.
Absorberen van geluid is in wezen niets anders dan het omzetten van
trillingsenergie in warmte. Wanneer een geluidsgolf het pyrogel binnendringt,
ondervinden de heen en weer gaande luchtdeeltjes wrijving in de poriën van het
materiaal. Door deze wrijving wordt geluidenergie (beweging) omgezet in
warmte. Het geluid wordt door het materiaal geabsorbeerd. De mate van
geluidsabsorptie ligt tussen 0,01 of 1% bij bv. gladde betonwanden en 0,99 of
99% bij bv. dekens van minerale wol. In figuur 23 is te zien hoeveel de
verschillende typen materialen absorberen bij verschillende frequenties. De
blauwe stippellijn geeft de absorptiecoëfficiënt aan van poreuze materialen. Het
verloop van deze lijn komt sterk overeen met de geluidsabsorptiemeting van
schapenwol (zie bijlage E en figuur 24). Schapenwol is immers ook een poreus
materiaal. De meetresultaten moeten uitwijzen of de geluidsabsorptie
karakteristieken van pyrogel overeen komen met het karakteristieke verloop van
poreuze materiaal zoals schapenwol of dat deze juist afwijkt.

Figuur 23: Absorptie
karakteristieken van
verschillende soorten
materialen
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Meetresultaten

De meetresultaten van pyrogel van 10 mm, 10 mm met een spouw van 25 mm en
20 mm zijn te vinden in bijlage E. In figuur 24 zijn deze 4 metingen
samengevoegd in 1 grafiek.
1
wol 50 mm

0,9

Pyrogel 10 mm
Pyrogel 20 mm

0,8

Pyrogel 10 mm, spouw 25 mm
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

5000

4000

3150

2500

2000

1600

1250

800

1000

630

500

400

315

250

200

160

0

125

0,1
100

Figuur 24: Absorptie
karakteristieken die volgen uit
de geluidsabsorptiemetingen

De absorptiewaarden van schapenwol bij verschillende frequenties volgt in grote
lijn de absorptiewaarden van poreuze materialen, getoond in figuur 23. De
absorptiewaarden van 10 mm pyrogel, 20 mm pyrogel en 10 mm pyrogel met 25
mm spouw wijken hier vanaf. De proefstukjes van pyrogel 10 mm en 20 mm
hebben een maximale absorptiecoëfficiënt van 0,5 en verschillen in waarden niet
veel van elkaar. Het is opvallend dat bij 10 mm pyrogel met een spouw van 25
mm een opvallende, niet te verklaren piek zit bij het frequentiegebied rond de
630 Hz.

Conclusie

Pyrogel bezit geen uitmuntende eigenschappen om toe te passen als
absorptiemateriaal. 10 en 20 mm pyrogel heeft, met uitzondering tot 160 Hz,
mindere absorptiekwaliteiten dan het schapenwol van 50 mm. Pyrogel 10 mm
met een spouw van 25 mm bezit wel goede absorptie karakteristieken bij het
frequentiegebied van rond de 630 Hz. Het materiaal kan dus geschikt zijn als
absorptiemateriaal bij deze specifieke frequentie. In figuur 23 is te zien dat voor
dit frequentiegebied geperforeerde panelen ook ontzettend geschikt zijn als
absorptiemateriaal.
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5 Brandtesten pyrogel
Doel

Volgens de productinformatie van pyrogel behoort pyrogel tot brandklasse B1.
Dit betekent dat het moeilijk ontvlambaar is. Dit is van essentieel belang voor
het toepassen van pyrogel in noodonderkomens. Brand in een noodonderkomen
door bv. een omgevallen stoof kan in een dicht op elkaar gepakt
vluchtelingenkamp uitgroeien tot een grote ramp met veel onnodige doden tot
gevolg. Om voor 100% zekerheid vast te stellen dat pyrogel ook echt moeilijk
ontvlambaar is, hebben we een aantal optische brandtesten uitgevoerd. Daarnaast
kan geconstateerd worden of er een mate van rookontwikkeling ontstaat en of er
brandende onderdelen los komen en evt. kunnen gaan druppelen. De brandtesten
zijn niet volgens een bestaande norm uitgevoerd, maar vanuit gebrek aan tijd en
financiën puur met optische waarneming.
Testen

In de werkplaats van de TU/e (Vertigo vloer 0) is een testopstelling gemaakt,
waar 10 mm pyrogel met een afmeting van 150 x 150 mm wordt onderworpen
aan de brandtesten. Op figuur 25 is de testopstelling zichtbaar.

Figuur 25: Testopstelling voor
de brandtesten in de werkplaats
van het vertigo gebouw

Bij de eerste brandtest zal er gedurende enkele minuten een gasbrander met een
gele vlam onder het pyrogel worden gehouden. Dit is een vlam waarbij er geen
extra zuurstoftoevoer in de gasbrander wordt aangevoerd, wat zorgt voor een
vlam met een relatief lage temperatuur. Op figuur 26 is zichtbaar hoe de proef
wordt uitgevoerd.
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Figuur 26: Brandtest met een
gele vlam (lage temperatuur)

Figuur 27: Brandtest met een
blauwe vlam (hoge temperatuur)

Vervolgens is dezelfde brandtest herhaald met een blauwe vlam (zie figuur 27).
Hierbij is er een volledige zuurstoftoevoer, wat zorgt voor een vlam met een
hoge temperatuur van +/- 800 0C. Beide brandtesten worden zowel onder, boven
als op de zijkant van het pyrogel uitgevoerd.
Meetresultaten

Tijdens de eerste brandtest met de gele vlam is er totaal geen brand- en
rookontwikkeling zichtbaar. Alleen enkele vezels van het pyrogel gloeien rood
op die direct weer verdwijnen na het verwijderen van de vlam. Het resultaat na
afloop van de test is een enigszins zwart geblakerd oppervlak.
Bij de tweede brandtest, waar de blauwe vlam op het pyrogel wordt gehouden, is
geen brandontwikkeling zichtbaar, maar wel een zeer lichte rookontwikkeling.
Tevens gloeit het oppervlakte rood tot wit op, wat na enkele seconden weer
verdwijnt na het verwijderen van de vlam. Verder brandt het product soms
enkele seconden door, waarna het zichzelf weer dooft. Het resultaat is ook hier
een zwart geblakerde oppervlakte, waarbij de kern wit is uitgeslagen, zie figuur
28 voor de resultaten. Er komen bij beide brandtesten geen (brandende)
onderdelen los van het pyrogel. Of er giftige stoffen vrij zijn gekomen tijdens de
brandtesten is met deze testopstelling niet te bepalen.

Figuur 28: Resultaat na het testen
vlnr. reps. boven-, onder- en zijkant

Conclusie

De omschreven brandklasse, B1 overeenkomstig met NEN 4102, in de
productinformatie van pyrogel komt overeen met de bevindingen van de optische
brandtesten. Tijdens de brandtesten is gebleken dat het pyrogel zeer moeilijk
ontvlambaar is. Na verwijdering van de vlam vindt er geen verdere
brandontwikkeling plaats. Daarnaast is er geen tot nauwelijks rookontwikkeling
en worden er geen onderdelen los gelaten. Wat betreft de brandveiligheid is
pyrogel een uitstekend te gebruiken isolatiemateriaal. Bij gebruik van pyrogel in
noodonderkomens moeten de buiten- en de binnenfolie uiteraard ook moeilijk
ontvlambaar zijn.
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6 Thermische metingen
Doel

Bij een calamiteit zoals een natuurramp worden in de omgeving
noodonderkomens verstrekt aan vluchtelingen. In koude klimaten zijn externe
warmtebronnen zoals stoven vaak (nog) niet aanwezig. De noodonderkomens
kunnen alleen passief geklimatiseerd worden (geen verwarming door externe
warmtebronnen/installaties). De noodonderkomens zullen bescherming moeten
bieden tegen koude temperaturen, zodat vluchtelingen niet onderkoelt raken en
dood vriezen.
Doel van de thermische metingen is inzicht te krijgen in het temperatuurverloop
van de klimaathuid door het binnenklimaat van de test shelter te verwarmen met
een constant vermogen. Op de bodem van de binnenruimte van de test shelter
wordt een verwarmingsmat neergelegd die een warmte afgeeft van 100 Watt.
Deze 100 Watt komt overeen met de warmteafgifte van een gemiddeld persoon
(gemiddelde huidoppervlakte) bij een zittende activiteit (figuur 29, klasse II). De
onderzoeksvraag waar we een antwoord op willen hebben is:
Wat is het gemiddelde verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur, ⌂T,
wanneer er zich 1 persoon (komt overeen met een verwarmingsmat van 100
Watt) in de test shelter bevindt, gemeten over een periode van 3 dagen?

Figuur 29: Metabolische belasting
van mensen

Meetgegevens

De metingen zijn verricht in achtertuin van de Pastoriestraat 29 te Eindhoven, zie
bijlage F, kadastrale kaart van de situatie. De metingen zijn verricht op dinsdag
19 t/m maandag 23 augustus 2008.
Voor de metingen zijn de volgende meetbenodigdheden gebruikt:
- 3 elektrische verwarmingsmatten incl. voeding en zekering (4 ampère)
- datalogger
- buitentemperatuurmeter
- binnentemperatuurmeter
- elektriciteitshaspel
- 4x elektrische bedrading met sensoren
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- testshelter (bestaande uit een 0,5 mm PVC bodemafsluiting met
een 40 mm kunststof mat een klimaathuid van 2x
0,5 mm PVC folie met daartussen 10 mm pyrogel en een
constructieframe van aluminium, zie ook hoofdstuk 2 en 3.
De verwarmingsbron die gebruikt is voor het constant verwarmen van de
binnenruimte, zijn 3 aan elkaar geschakelde elektrische verwarmingsmatten met
een totaal vermogen van 100 Watt. De elektrische verwarmingsmatten worden
voorzien van stroom d.m.v. een voeding. Tussen de voeding en de elektrische
verwarmingsmatten is een zekering van 4 ampère geplaatst om ernstige schade
bij kortsluiting te voorkomen. Zie voor het verwarmingsschema figuur 30.

zekering
Mat 1

voeding

Meetresultaten

Figuur 30: Verwarmingsschema

Mat 2
- grafiek
- infrarood camera

Mat 3

Op figuur 31 is de meetopstelling te zien. De temperatuur wordt op 6
verschillende plaatsen gemeten. Allereerst de luchttemperatuur, die zowel binnen
als buiten wordt gemeten. Daarnaast worden ook nog de
oppervlaktetemperaturen gemeten op de buiten- en binnenkant van de zijkant
van de testshelter, aan de binnenkant van het dak van de test shelter en op de
verwarmingsmat zelf.

Figuur 31: Meetopstelling voor
de thermische testen
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Meetresultaten

Iedere temperatuursensor heeft elke minuut een temperatuurmeting gedaan over
een periode van 3 dagen. Al deze temperatuurmetingen zijn opgeslagen door een
datalogger. Figuur 32 laat de meetresultaten zien na het uitlezen van deze
datalogger.
Boven 1(buiten) [0C]

60,0

Boven 2 (binnen) [0C]
Onder 1 (plafond binnen) [0C]
Verw.elem. binnen [0C]

50,0

Buitentemperatuur [0C]
Binnentemperatuur [0C]
40,0

30,0

20,0

10,0

Figuur 32: Meetresultaten alle
temperatuurmetingen
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De meetresultaten laten een betrouwbaar beeld zien. Op figuur 32 is een golvend
verloop te zien over een periode van 24 uur, die overeenkomt met de dag-nacht
cyclus. De oppervlaktetemperaturen van de verwarmingsmat is zoals verwacht
het hoogst. De andere gemeten oppervlaktetemperaturen op de binnen- en
buitenzijde van de test shelter zitten ook zoals verwacht tussen de
temperatuurwaarden van de buiten- en binnentemperatuur. Op figuur 33 is
alleen het verloop van de buiten- en binnentemperaturen afgebeeld. Om een
antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is het van belang om te weten
wat nu het verschil is tussen de buiten- en binnentemperatuur. Om dat te kunnen
bepalen is een extra grafiek nodig, zie ook figuur 34.
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Figuur 33: Meetresultaten binnen- en
buitentemperaturen
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Figuur 34: Meetresultaten verschil
binnen- en buitentemperaturen
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In figuur 34 is het verschil te zien tussen de binnen- en buitentemperatuur over
de gemeten periode van 3 dagen. In de grafiek is het duidelijk zichtbaar dat de
verwarmingsmat in het begin van de meting tijd nodig heeft om de binnenruimte
op te warmen. Opvallend zijn ook de 3 temperatuurpieken in de middag. Deze
worden veroorzaakt door de zonbelasting, waardoor de binnenruimte van test
shelter extra wordt opgewarmd door de stralingswarmte. Zodra de zon verdwijnt
achter de omringende bebouwing zie je het verschil tussen de buiten- en
binnentemperatuur weer stabiliseren.
Lambda-waarde

De lambda-waarde van een materiaal zegt wat over de mate van isoleren van het
materiaal. De λ-waarde van pyrogel is volgens ISN (importeur pyrogel) 0,013
W/m.K. Met de meetresultaten kan bepaalt worden of de λ-waarde van de test
shelter overeen komt met 0,013 W/m.K. Voor het bepalen van de buiten-,
binnen- en de 2 oppervlaktetemperatuur wordt de gemiddelde temperatuur
genomen over de periode 18.00u en 6.00u van 20-08/21-08. Door deze periode te
kiezen is het uitgesloten dat de zon een invloed op de uitkomstwaarde kan
spelen.

29,5 0C
27,7 0C

Te = 17,1 0C
Ti = 29,5 0C
Topp;buiten = 17,7 0C
Topp;binnen = 27,7 0C
Re = 0,04 m2.K/W
Ri = 0,13 m2.K/W
Formule:
Rn/Rl * ⌂T = ⌂Tn
Rn = warmteweerstand laag
pyrogel, m2.K/W
Rl = warmteweerstand lucht

17,7 0C
Figuur 35: temperatuurverloop
door de klimaathuid volgens de
thermische metingen

17,1 0C

op lucht, m2.K/W
⌂T = temperatuurverschil
tussen Te en Ti, 0C
⌂Tn = temperatuursprong
over laag pyrogel,
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De exacte λ-waarde kan met deze formule niet bepaald worden. Naast het feit dat
daar speciale normen voor bestaan, heeft de bodemafsluiting een andere
warmteweerstand dan de klimaathuid en dat heeft gevolgen voor de
binnentemperatuur. Ook is de binnen- en buitenfolie van de klimaathuid niet
meegenomen in de berekening. Wel kunnen we berekenen of het
temperatuurverschil tussen Topp;buiten en Topp;binnen met de formule enigszins
overeen komt met de meetresultaten. We kunnen dan wel wat over de
betrouwbaarheid van de metingen zeggen.
Uitwerking:
⌂Tn, = Rn/Rl * ⌂T
⌂Tn, = ((d/λ) / (d/λ + Re + Ri)) * (Ti – Te)
⌂Tn, = ((0,010/0,013) / (0,010/0,013 + 0,04 + 0,013)) * (29,5 – 17,1)
⌂Tn = 10,2 0C
Uit figuur 35 blijkt dat de gemeten oppervlaktetemperaturen tussen de buiten- en
binnenkant is 10,0 0C is. Dit wijkt slechts 0,2 0C af van de formule uitkomst. We
kunnen concluderen dat de λ-waarde van pyrogel waarschijnlijk 0,013 W/m.K of
daar minimaal van afwijkt.
Infraroodcamera

Tijdens de temperatuurmetingen zijn er foto’s gemaakt met een infraroodcamera.
De werking van deze camera is gebaseerd op het feit dat objecten met een
temperatuur warmte uitzenden in het infrarode gebied. De infraroodcamera kan
zo aantonen of er koudebruggen aanwezig zijn en waar de warmteverliezen het
grootst zijn. Op figuur 35 en 36 is duidelijk zichtbaar dat de meeste warmte
verloren gaat door zijwanden van de test shelter en veel minder door het dakvlak.
Op het dak t.p.v. de dakliggers gaat er over een breedte van een smalle strook
heel weinig warmte verloren. Dit is te verklaren door de overlap van het pyrogel,
waardoor daar een dikte van 2 x 10 mm aanwezig is. Verder zijn er geen
aantoonbare koudebruggen zichtbaar. Voor de overige infraroodfoto’s zie
bijlage G.

Figuur 36 en 37: Foto’s gemaakt
met de infraroodcamera

Conclusie

De conclusie is het antwoord op de onderzoeksvraag: Het gemiddelde
temperatuurverschil tussen de buiten- en binnentemperatuur, gemeten vanaf de
tijd dat de het temperatuurverschil 13 0C is (dus zonder de tijd die de
verwarmingsmat nodig heeft om de binnenruimte op te warmen, figuur 34), is
12,4 graden.
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7 Conclusie
De thermische resultaten zijn veel belovend. Het gemiddelde verschil tussen de
binnen- en buitentemperatuur gemeten over 3 dagen bedraagt 12,4 0C. Dit
temperatuurverschil is gebaseerd op de test shelter met een inhoud van 1,17 m3,
een dak- en geveloppervlakte van 5,20 m2, een bodemoppervlakte van 1,10 m2,
en de huisvesting van 1 persoon (verwarmingsmat van 100 Watt).
Pyrogel heeft een aantal goede producteigenschappen De optische brandtesten
hebben aangetoond dat pyrogel moeilijk ontvlambaar is, zoals in de
productinformatie al beschreven was. De verwerking van pyrogel is ook
eenvoudig m.b.v. een stanleymes. Direct huidcontact tijdens de verwerking geeft
daarentegen wel een naar, jeukerig gevoel aan de handen. Veelvuldig gebruik
zonder een beschermbril kan zelfs geïrriteerde ogen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen zoals handschoenen, een overall en een beschermbril
worden aangeraden. Daarnaast zijn er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen
bij pyrogel zoals een hoog soortelijk gewicht van 142 kg/m3 (vergeleken met
andere oprolbare isolatiematerialen zoals steenwol en glaswol) en een hoge
aanschafprijs (‡25 tot ‡28 per m2 per 10 mm).
Glaswol kan een prima alternatief zijn. Glaswol is vele malen goedkoper (+/- ‡6
per m2 bij een gelijke U-waarde als het 10 mm pyrogel) en heeft een lager
soortelijk gewicht (tot 60 kg/m3). Glaswol heeft wel een hogere lambda-waarde,
waardoor het isolatiepakket bij dezelfde U-waarde dikker zal zijn dan bij gebruik
van pyrogel. In tegenstelling tot pyrogel is glaswol wel indrukbaar maar toch
veerkrachtig, waardoor het transportvolume weer gereduceerd kan worden.
Vervolgonderzoek

De thermische meetresultaten zijn gebaseerd op een test shelter dat een
schaalmodel van de werkelijkheid is. Bij opschaling van het testmodel naar een
prototype 1:1 met een grondvlak van 16 m2 (4x4 meter), een dak- en
geveloppervlakte van 63,0 m2 (hoogte van 2,5 meter aan de zijkanten en een
hoogte van 3 meter in het midden) en een inhoud van 42,7 m3 moet een
vervolgonderzoek aantonen wat de gevolgen zijn voor de passieve
klimaatbeheersing in de werkelijkheid en dus het verschil tussen de buiten- en
binnentemperatuur.
Het aantal mensen zal in het noodonderkomen schaal 1:1 toenemen (shelternorm
is 3,5 m2 oppervlakte per persoon) tot 5 personen en dus zal de warmteafgifte aan
de binnenruimte stijgen van 100 Watt naar 500 Watt, maar tegelijkertijd neemt
de inhoud van de binnenruimte die verwarmd moet worden toe van 1,17 m3 naar
42,7 m3 en neemt de dak en geveloppervlakte waar de transmissieverliezen
doorheen plaatsvinden toe van 5,20 m2 naar 63,0 m2.
Naast het onderzoeken wat de gevolgen van opschaling heeft voor de
bouwfysische eigenschappen moeten er ook nog een aantal andere aspecten op
andere deelgebieden worden uitgezocht. Deze zijn als volgt:
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Materialisatie
- definitieve materialisatie bodemafsluiting en binnen- en buitenfolie
- definitieve lijmkeuze voor het plakken van het pyrogel op de folies
- optimaliseren vorm en materialisatie constructieframe
Logistiek
- optimalisatie van het transportvolume
- wijze van verpakken van 1 noodonderkomen
Assemblage
- aansluitdetails huid onderling
- aansluitdetails huid met de bodemafsluiting
- vormgeven en detailleren van de entreeopening
Bouwfysisch
- U-waarde bepalen welke noodzakelijk is in extreme condities
- Wijze van ventileren van de binnenlucht indien nodig
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Bijlage A
Bouwkundige tekening constructieframe en knippatroon binnenfolie
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Bijlage B
Pakbon en productinformatie Pyrogel, polyethyleen
kunststofmatten en PU-constructielijm
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™

DATA SHEET

Pyrogel® 3350, 6350, 10350
FLEXIBLE INSULATION FOR HIGH TEMPERATURES
Pyrogel® is a high-temperature insulation blanket formed of silica aerogel and
reinforced with a non-woven, carbon- and glass-fiber batting.
Silica aerogels possess the lowest thermal conductivity of any known solid.
Pyrogel achieves this industry-leading thermal performance in a flexible,
environmentally safe, and easy-to-use product.
Ideal for insulating the curved surfaces and complex shapes typical of today’s
refining and petrochemical infrastructure, Pyrogel is an essential material for
those seeking the ultimate in thermal protection.

Physical Properties
Thicknesses1

0.12 in (3 mm), 0.24 in (6 mm), 0.40 in (10 mm)

Max. Use Temp.2

572°F (300°C)

Color

Dark Gray

Density1

10.7 lb/ft3 (0.17 g/cc)

Hydrophobic

Yes

Material Form

1

1
2

57 in (1,450 mm) wide

Nominal Values
For installation onto already operating equipment (i.e., “hot installs”), please contact Aspen Aerogels for technical assistance

Advantages

Thermal Conductivity
ASTM C 177 Results

Superior Thermal Performance
2 to 5 times better than competing insulation products

Physically Robust
Soft and flexible but with excellent springback, Pyrogel recovers its
thermal performance even after compression events as high as 50 psi
Shipping and Warehousing Savings
Reduced material volume, high packing density, and low scrap rates
can reduce logistics costs by a factor of five or more compared to rigid,
pre-formed insulations
Simplified Inventory
Unlike rigid pre-forms such as pipe cover or board, the same Pyrogel
blanket can be kitted to fit any shape or design
Excellent Fire Protection
Equal to or better than other insulation materials, including mineral
wool and calcium silicate
Hydrophobic Yet Breathable
Pyrogel repels liquid water but allows vapor to pass through
Environmentally Safe
Landfill disposable, shot-free, with no respirable fiber content
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122

212

302

392

482

572

15.9

16.3

16.9

18.1

20.2

23.5

28.2

0.11

0.11

0.12

0.13

0.14

0.16

0.20

Thermal Conductivity, k (mW/m-K)

Less Time and Labor to Install
Easily cut and comformed to complex shapes, tight curvatures, and
spaces with restricted access

Thermal Conductivity, k (Btu-in/hr-ft2-°F)

Reduced Thickness and Profile
Equal thermal resistance at a fraction of the thickness

Temperature (°F)
100

™

DATA SHEET
Pyrogel 3350, 6350, 10350
Installed Performance of Pyrogel 3350, 6350, and 10350
The heat losses and surface temperatures of Pyrogel-insulated pipes have been calculated using the NAIMA 3E-Plus computer program.
The following assumptions were used: 75°F (24°C) ambient temperature, no wind, 0.15 surface emissivity.
This data is provided as an example only. Actual performance should be determined using the parameters relevant to the particular application. Please
contact Aspen Aerogels for technical assistance.

Recommended Thickness
Process Temperature (°F)

NPS
200°

Inches

300°

Millimeters

Inches

1.5

6

2

6

3

400°

500°

572°

Millimeters

Inches

Millimeters

Inches

Millimeters

Inches

Millimeters

Inches

0.24

6

0.24

12

0.48

12

0.48

12

0.48

0.24

12

0.48

12

0.48

12

0.48

18

0.72

6

0.24

12

0.48

12

0.48

12

0.48

18

0.72

4

6

0.24

12

0.48

12

0.48

12

0.48

18

0.72

6

12

0.48

12

0.48

12

0.48

12

0.48

18

0.72

8

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

10

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

12

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

14

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

16

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

18

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

20

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

24

12

0.48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

30

12

0.48

18

0.72

18

0.72

18

0.72

24

0.96

36

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

30

1.20

48

12

0.48

18

0.72

18

0.72

24

0.96

30

1.20

Surface Temperature and Heat Loss for the Given Thickness
Process Temperature (°F)

NPS
200°

Inches

300°

400°

500°

572°

T (°F)

Btu/hr-ft

T (°F)

Btu/hr-ft

T (°F)

Btu/hr-ft

T (°F)

Btu/hr-ft

T (°F)

Btu/hr-ft

1.5

114.1

25.7

141.9

49.9

132.3

48.2

148.8

66.0

165.6

85.2

2

115.2

31.1

117.3

37.9

134.4

57.6

151.5

79.0

142.9

76.6

3

116.9

43.7

119.7

52.4

137.7

79.9

155.8

109.6

147.4

104.6

4

117.8

54.8

121.1

65.2

139.7

99.5

158.3

136.5

150.0

129.2

6

103.3

48.0

123.0

92.4

142.2

141.0

161.5

193.6

153.6

181.2

8

104.0

61.1

124.0

117.8

126.3

130.2

140.9

178.4

139.7

182.0

10

104.5

75.1

124.8

144.7

127.3

159.4

142.2

218.4

141.2

222.1

12

104.8

88.2

125.4

170.0

128.0

186.9

143.1

256.1

142.2

259.7

14

105.0

96.3

125.7

185.8

128.3

204.0

143.5

279.6

142.7

283.3

16

105.2

109.4

126.1

211.1

128.8

231.4

144.1

317.2

143.4

320.8

18

105.4

122.5

126.4

236.4

129.2

258.8

144.6

354.8

144.0

358.4

20

105.6

135.5

126.6

261.6

129.5

286.2

145.1

392.3

144.4

396.0

24

105.8

161.6

127.1

312.0

130.1

340.9

145.8

464.7

145.2

471.0

30

106.1

200.6

114.8

277.7

130.7

422.9

146.5

579.9

146.0

583.5

36

106.3

239.6

115.1

331.5

131.7

504.9

133.6

539.9

135.7

571.6

48

106.6

317.5

115.6

438.9

131.7

668.7

134.3

714.2

136.5

755.2
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Specification Compliance and Performance
ASTM C165

Compressive Strength

Stress at 10% strain = 11.6 psi (80 kPa)
Stress at 25% strain = 24.7 psi (170 kPa)

ASTM C356

Linear Shrinkage Under Soaking Heat

< 2.5%

ASTM C411

Hot Surface Performance

Passed

ASTM C592

Modified Mineral Fiber - Weight Loss From Vibration

Passed

ASTM C871

Leachable Chloride, Flouride, Silicate and Sodium Ions

Passed chemical requirements of C795

ASTM C1101

Classifying the Flexibility of Mineral Fiber Blankets

Class: Resilient Flexible

ASTM C1104

Water Vapor Sorption

4% (by weight)

ASTM C1338

Fungal Resistance of Insulation Materials

Passed

ASTM C1511

Liquid Water Retention After Submersion

4% (by weight)

ASTM C1559

Modified Wicking of Water Into Glass Fiber

Passed (no wicking)

ASTM E84

Surface Burning Characteristics

Flame Spread Index = 0
Smoke Developed Index = 5

UL 1709

Hydrocarbon Pool Fire
- 4” (100 mm) steel pipe
- 0.016” (0.4 mm) stainless steel cladding

6 mm = 15 min
12 mm = 25 min
18 mm = 34 min
24 mm = 42 min
30 mm = 51 min

Pipe Lagging Insertion Loss

Hydrocarbon Pool Fire

ASTM E 1222-90 Results

UL 1709 Results
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Characteristics

Other Available Materials

Pyrogel can be cut using conventional textile cutting tools including
scissors, electric scissors, and razor knives. The material can be dusty,
and it is recommended gloves, safety glasses, and dust mask be worn
when handling matierial. See MSDS for compelte health and safety
information.

Aspen Aerogels, Inc. produces several series of flexible aerogel blanket
materials for thermal insulation, energy absorption, and fire protection.
Please contact Aspen Aerogels, Inc. for additional information on these
products.

Material Stretchout (ft) vs. Schedule 40 Pipe Size
Number of Plies of 6 mm Material

NPS
1

2

3

4

5

6

0.5

0.51

1.14

1.90

2.78

3.79

4.92

0.75

0.57

1.25

2.07

3.00

4.06

5.25

1

0.63

1.39

2.27

3.28

4.41

5.66

1.5

0.79

1.70

2.73

3.89

4.41

5.66

2

0.91

1.95

3.11

4.39

5.80

7.33

3

1.21

2.54

3.99

5.57

7.27

9.10

4

1.47

3.06

4.78

6.62

8.58

10.7

6

2.02

4.17

6.45

8.84

11.4

14.0

8

2.55

5.22

8.02

10.9

14.0

17.2

10

3.10

6.33

9.69

13.2

16.8

20.5

12

3.63

7.38

11.3

15.3

19.4

23.6

14

3.96

8.03

12.2

16.6

21.0

25.6

16

4.48

9.08

13.8

18.7

23.6

28.7

18

5.00

10.1

15.4

20.8

26.3

31.9

20

5.53

11.2

17.0

22.9

28.9

35.0

24

6.57

13.3

20.1

27.0

34.1

41.3

30

8.14

16.4

24.8

33.3

42.0

50.7

36

9.72

19.6

29.5

39.6

49.8

60.2

42

11.3

22.7

34.2

45.9

57.7

69.6

48

12.9

25.8

38.9

52.2

65.5

79.0

Inches

Information presented herein is typical and representative of material performance. Any and all warranties, either expressed of implied, are disclaimed. All products or materials supplied, including any recommendations or suggestions must be
evaluated by the user to determine applicability and suitability for a particular use. Values should not be used directly for specification purposes. Aspen Aerogels, Inc. does not assume any liability for use or misuse of any products produced or
supplied. This information replaces all previous information. As a result of the constant development of our products, we reserve the right to make alterations to this information without notice.
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JOOSTEN RF Drainage-/Isolatie-/Beschermings-matten
Technische data
Dimensie

RF 20/25-VS

RF 25/30 (-S)(-VS)

RF 35

RF 50/55 (-S)(-VS)

Breedte
Lengte
Dikte
Dichtheid
Gewicht
Drukvastheid bij 10% stuwing

[mm]
[mm]
[mm]
[kg/m3]
[kg/m2]
[kN/m2]

800
1500
20-25
81,2
1,8
62

800
1500
25-30
81,2
2,1
62

800
1500
35
81,2
2,9
60

800
1500
50-55
81,2
4,1
56

Water afvoercapaciteit (DIN 4095)

[l/m×s]

0,49

0,47

0,42

0,38

Water opslagcapaciteit (DIN 4095)

[m%]

8

7

6

4,5

Wateropname
Relatieve dampdiffusie coëfficiënt

[V%]
µ

3,8

3,8

3,8

3,6
10,1

Warmtegeleiding
Dampdichtheid
Verpakkingseenheid

[W/mk]
[m2hPa/kg]
[m2]

Drainage/Isolatie/Beschermingsmat vervaardigt van Recycling XPE vlokken (gesloten cellig).
Platen met aanduiding "V" zijn aan één zijde voorzien van een scheidingsvlies van 150 gram/ m², 100% polypropeen virgin kwaliteit.
Een raster van sleuven is aan de onderzijde van de plaat aangebracht voor een snelle waterafvoer ("S"aanduiding).

0,06
2,6×109
6

Joosten RF Matten
De Joosten RF matten zijn gemaakt van hoogwaardig
geslotencellig Polyethyleen Foam. Door het unieke
productieproces ontstaat een veerkrachtige, schokabsorberende en open vlokkenstructuur, die een
zeer goede vloeistof- en/of gasdrainerende werking
heeft.

Beschermings-/drainage toepassing bij
RWZI te Brunssum
Toepassingen:
•Waterdrainage horizontaal en verticaal,
oa daktuinen, vuilstortplaatsen en
sportvelden
•Gasdrainage, oa onder en/of op
folie-constructies
•Beschermingsmat, oa gebouw-/ tunnel-/
folie-bescherming
•Valdemping, oa in kunstgrascontructies
onder speeltoestellen, vulling valmatten
•Koematrassen
•Isolatie van geluid en warmte
•Isolatie van gassen, oa open mestdepots
•Campingvloeren
•Ondervloeren, oa onder parketvloer
Valbeschermingstoepassing

Eigenschappen:
•Ongevoelig voor rotting
•Licht van gewicht, gebruiksvriendelijk
•Zeer open structuur, hoge vloeistofen/of gasafvoercapaciteit
•Robuust, komt terug in oorspronkelijke vorm
•Milieuvriendelijk, recycling product
•Warmte-isolerend
•Geluidsisolerend
•Hoge schokabsorptie
•Bestendigheid tegen zuren, microben
en insekten
•Snel te verwerken door handig formaat

Uitvoeringen (uit voorraad leverbaar):
•RF 20/25 VS (v.v. vlies en drainagesleuven)
•RF 25/30 V (v.v. vlies)
•RF 35
•RF 50/55

Plaatafmeting:
•80x150cm
andere uitvoeringen op aanvraag

Graag vertellen wij u meer over onze mogelijkheden!
Joosten Kunststoffen bv

Joosten Kunststoffen Delft bv

Joosten Kunststoffen Beverwijk bv

Galgendaal 24, 6691 MD Gendt

Voltaweg 3 2627 BD Delft

Lijndenweg 32b, 1951 NC Velsen-Noord (Beverwijk)

Postbus 70, NL-6690 AB Gendt

Industrieterrein Schieoevers

Industrieterrein Noordwijkermeer

Tel.: 0481 - 424721 Fax: 0481 - 424501

Tel.: 015 - 2855580 Fax: 015 - 2850087

Tel.: 0251 - 261800 Fax: 0251 - 261809

E-mail: gendt@joostenkunststoffen.nl

E-mail: delft@joostenkunststoffen.nl

E-mail: beverwijk@joostenkunststoffen.nl

www.joostenkunststoffen.nl
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Houtlijm PU Construct Express gelvorm






Watervaste volgens D4 norm
Vullend vermogen
Super snel drogend
Transparant

TOEPASSINGEN
Pattex PU Construct Express is een gebruiksklare, transparante,
super snel drogende, tixotrope constructielijm voor gebruik binnen
en buiten op basis van polyurethaan (PU) met vullend vermogen.
Uiterst geschikt voor het snel en watervast verlijmen van
houtconstructies/verbindingen van harde, zachte en exotische
houtsoorten,
bv.
raam-,
deurkozijnen,
deuren,
gevelbetimmeringen, botenbouw, ladders, enz.
Overige toepassingen betreffende de verlijming van hout met
rubber, beton, metalen, diverse kunsstoffen en PS- en PUhardschuim en metalen op poreuze ondergronden.
Zeer geschikt voor het herstellen van diverse lijmverbindingen.

VERPAKKINGEN
 Koker 310 ml

EIGENSCHAPPEN








Vullend vermogen
1-component PU-lijm dus gebruiksklaar
Watervastheid: D4-norm (volgens NEN-EN204)
Binnen en buiten toepasbaar
Makkelijk verwerkbaar, bij voorkeur met lijmkam
Snel drogend
Transparant

TECHNISCHE KENMERKEN
Samenstelling

sneldrogende 1-component PU-lijm,
die uithardt o.i.v. luchtvochtigheid en
materiaalvochtigheid

Kleur

transparant

Geur

reukloos

Soortelijk gewicht

ca. 1,11 g/cm³

Verbruik

ca. 180 - 220 g/m²

Minimale
verwerkingtemperatuur

5°C

Temperatuursbestendigheid -30°C tot +100°C
Vochtbestendigheid

volgens NEN-EN 204 D4

Open tijd

2 minuten

Klemtijd

ca. 5 minuten

Eindsterkte
Afschuifsterkte

na 24 uur
85 - 95 kg/cm²

Bovengenoemde richtwaarden zijn geldig onder normale omstandigheden,
namelijk een temperatuur van 20°C, een luchtvochtigheid van 45 – 65%
en een materiaalvochtigheid van 12%.

VERWERKING
Voorbereiding van het materiaal
Het te verlijmen materiaal moet droog, stof- en vetvrij zijn. Bij
voorkeur de ondergrond vooraf ontvetten met aceton of
trichloorethyleen. Bij droge of poreuze materialen of bij een
geringe luchtvochtigheid moeten de te verlijmen delen licht
bevochtigd worden.
Aanbrengen van de lijm
De lijm éénzijdig op de te verlijmen delen aanbrengen bij voorkeur
met behulp van een lijmkam en de delen samenvoegen. Op
poreuze ondergronden de lijm 2-zijdig aanbrengen, dit verhoogd
de eindvastheid. Beide delen binnen 2 minuten samenvoegen en
onder gelijkmatige druk gedurende 5 minuten persen of klemmen.
De lijm is na 24 uur vollegid uitgehard. Gebruik van handschoenen
is aan te raden, de lijm is moelijk te verwijderen van de huid.
De lijm bezit een vullend vermogen door de schuimende werking
van de lijm. Teneinde de maximale eindsterkte te bekomen over
de volledige verlijming is het aan te raden dat beide delen perfect
op elkaar passen. De plaatsen waar de lijm schuimt zorgen voor
een minder sterke verbinding.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

http://www.pattex.nl/new/nl/onzeproducten/05_houtlijmen/06_Houtlijm_PU_Construc... 22-1-2009
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BIJZONDERE RICHTLIJNEN
Opslag
Koel en vorstvrij bewaren tussen +10°C en +20°C.
Kan tot 12 maanden bewaard worden in de originele gesloten
verpakking mits correct opgeslagen. Buiten bereik van kinderen
bewaren.
Resent dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke dienst voor
klein chemisch afval.
Reiniging van het gereedschap
Gereedschappen onmiddelijk na gebruik reinigen met aceton.
Verwijderen van vlekken
Vlekken voor uitharding verwijderen met aceton. Afgebonden of
uitgeharde lijm is enkel mechanisch verwijderbaar.

ATTENTIE
 Bevat isocyanaten;
 Schadelijk bij inademing,







irriterend voor de ogen, de
ademhalingswegen en de huid;
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact
met de huid;
Buiten bereik van kinderen bewaren;
Damp niet inademen. Draag geschikte handschoenen en
beschermende kleding;
Bij inslikken, een ongeval of indien men zich onwel voelt,
onmiddelijk een arts raadplegen en indien mogelijk etiket
tonen;
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken;

http://www.pattex.nl/new/nl/onzeproducten/05_houtlijmen/06_Houtlijm_PU_Construc... 22-1-2009

Bijlage C
Veiligheidsvoorschriften verwerking pyrogel
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SAFETY DATA SHEET
Pyrogel ® 3350, 6350, 10350
Revision Date: 9/25/07

Version 3.0

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY
Product Name:

Pyrogel® 3350, 6350, 10350

Synonyms:

Silica gel, trimethylsilylated; silica aerogel materials

Use of the
Substance/Preparation:

High performance insulation material

Manufacturer:
Address:

Aspen Aerogels, Inc.
30 Forbes Road
Northborough, MA 01532

Telephone:

(508) 261-1111

Emergency Telephone Number:

800-535-5053
352-323-3500

US
(INFOTRAC)
INTERNATIONAL

2.HAZARDS IDENTIFICATION
Appearance and Odor:

Dark grey fabric material with no characteristic odor. Under certain conditions,
product may have faint ammonia-like odor.

Emergency Overview:

Inhalation of excessive amounts of dust from the product may cause mechanical
irritation to the respiratory tract. Dermal contact may cause mechanical irritation.

POTENTIAL HEALTH EFFECTS
Inhalation of airborne dusts may cause mechanical irritation of the upper respiratory tract.
Inhalation:
Eye Contact:

Exposure to dust from this product can produce a drying sensation and mechanical
irritation of the eyes.

Skin Contact:

Skin contact with dust from this product can produce a drying sensation and mechanical
irritation of the skin and mucous membranes.

Ingestion:

This material is not intended to be ingested (eaten). If ingested in large quantity, the
material may produce mechanical irritation and blockage

Acute Health
Hazards:

Dust from this product is a physical irritant, and may cause temporary irritation or
scratchiness of the throat and / or itching and redness of the eyes and skin.

Chronic Health
Hazards:

Some studies of long term amorphous silica dust exposures indicate a potential for
decreased lung function. In surveyed studies, this effect is characterized as compounded
by smoking. Additionally, surveyed studies characterize the decreased lung function
effect as reversible on discontinuation of exposure.
Per the fiberglass manufacturer, the fiberglass is considered textile grade and is not
classified as a human carcinogenic by IARC (Group 3), ACGIH (Group A4) , NTP, or
OSHA.
This product contains a proprietary opacifier whose elemental components include
copper and manganese. Because of the structure of the copper and manganese and the
respective weight percentage in this proprietary component, exposure to these elements is
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expected to be below levels which would cause chronic health effects. The final product
contains less than 1% of each of these elements. Chronic overexposure to manganese and
its compounds may have effects on the lungs and central nervous system.
Excessive inhalation of dust may aggravate pre-existing chronic lung conditions
including, but not limited to, bronchitis, emphysema, and asthma. Dermal contact may
aggravate existing dermatitis.

Medical Conditions
Aggravated by
Exposure:
CARCINOGENICITY

Component
Continuous Filament Glass Fibers
Amorphous Silica
Proprietary opacifier

ACGIH
A4
NA
A4

NTP
Not Listed
Not Listed
Not Listed

IARC
3
None
None

SECTION 2 NOTES: This product is composed of synthetic amorphous silica dioxide, often referred to as silica
gel or amorphous precipitated silica. Amorphous silica should not to be confused with crystalline silica.
Epidemiological studies indicate low potential for adverse health effects from exposure to amorphous silica. The
ACGIH A4 designation is based on the base ingredients in the proprietary opacifier.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
Ingredient
Silica gel, trimethylsilylated
Oxidized polyacrylonitrile fiber
Fibrous glass (textile grade)
Proprietary Opacifiera

CAS Number
126877-03-0
NA
NA
NA

Percent
50-70
15-35
15-35
0-2

EINECS Number
Not Assigned
Not Assigned
Not Assigned
NA

EU Classification
None
None
None
None

a

Product contains a proprietary opacifier whose elemental components include copper and manganese. The final
product contains less than 1% of each of these elements.

4. FIRST AID MEASURES
Eye Contact:

Immediately wash with large amounts of water for at least 15 minutes, occasionally lifting lids.
If irritation occurs and persists, get medical treatment.

Skin Contact:

Wash skin thoroughly with soap and plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes.
Wash clothing before reuse. Obtain medical attention if symptoms occur.

Ingestion:

Material will pass through the body normally.

Inhalation:

Remove to fresh air. Drink water to clear throat and blow nose to remove dust. Obtain medical
attention if ill effects persist.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES
5.1 FLAMMABILITY PROPERTIES
Auto ignition Temperature
Flash Point
Flammability Limits: (Lower Explosive Limit)
Flammability Limits: (Upper Explosive Limit)

Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable

Page 2 of 8

SAFETY DATA SHEET
Pyrogel ® 3350, 6350, 10350
Revision Date: 9/25/07

Version 3.0

5.2 EXTINGUISHING MEDIA:
Use media suitable for surrounding fire and that are appropriate to the surrounding environment; normal fog nozzle
water application and/or exclusion of air is typically suitable for extinguishing this product in blanket form.
5.3 PROTECTION FOR FIRE FIGHTERS
Special Fire Fighting
Procedures:

Wear NIOSH/MSHA Approved SCBA and full protective equipment.

Unusual Fire and
Explosion Hazards:

Product is a super-insulation material. Rolls of material can retain heat within internal
layers causing re-ignition in the presence of oxygen if heat is not removed.

Hazardous Decomposition
Products:

Primary combustion products are carbon monoxide and carbon dioxide. The product
contains polyacrylonitrile. If involved in combustion events, product can evolve
trace amounts of; NH3 (ammonia), HCN (hydrogen cyanide), and monomeric
acrylonitrile.
This material was tested for toxic combustion gases using the widely accepted
Boeing Specification Standard BSS 7239, Gas Analysis and Smoke Density and
Toxicity Test for aircraft. All concentrations of toxic gases measured were less than
10% of the exposure limits specified in this standard.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Personal Precautions:

Minimize dust generation. Ensure adequate ventilation. Use personal protective
equipment as necessary.

Environmental
Precautions:

Material is not soluble. Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Methods for Cleaning Up:

Contain and collect released material for proper disposal. A HEPA-filter equipped
vacuum is the preferred method of cleaning up dust.

7. HANDLING AND STORAGE
Handling

Aerogel blankets will generate dust when handled. Workplace exposure to all dusts should be
controlled with standard industrial hygiene practices. Local exhaust ventilation should be the primary
dust control method. Dust released during the handling of aerogel blankets should be cleaned up
promptly. Dry vacuuming using a HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter is the preferred
method for cleaning up dust. Sweeping is not an effective method of picking up aerogel dust. Because
aerogel dust is hydrophobic, water is not effective as a dust control agent.

Storage

Aerogel blankets should be kept in their packaging until they are ready to be used. Unpack the material
in the work area. This will help to minimize the area where dust exposure may occur. Trimmed
material and scrap should be promptly packed in disposal bags.
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8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
8.1 Exposure Limit Values
There are no exposure limits identified for the main product component, classified as synthetic amorphous silica.
Exposure limits for synthetic amorphous silica are based on silica (CAS No. 7631-86-9).
CAS Number
7631-86-9

Component Name
Silica, Amorphous

Exposure Limits
Germany TRGS 900
UK WEL
US OSHA PEL (TWA)a:
US ACGIHb

NA

Continuous filament
glass fibers

US ACGIH
US OSHA

NA

Proprietary opacifierd

4 mg/m3 (inhalable fraction)
6 mg/m3 (total inhalable fraction)
2.4 mg/m3 (respirable fraction)
15 mg/m3 (total dust)
5 mg/m3 (respirable fraction)
10 mg/m3 (inhalable)
3 mg/m3 (respirable)
1.0 fibers/ccc
5 mg/m3 (inhalable)
10 mg/m3 (total dust)
5 mg/m3 (respirable fraction)

NA

a
The US OSHA standard for amorphous silica is: (80 mg/m3)/(%SiO2). The NIOSH Sampling Method 7501 for Amorphous Silica calculates
the %SiO2 based on the percentage of crystalline silica in the sample. Because the percentage of crystalline silica in aerogel is 0%, the
particulate limit applies.
b
US ACGIH based on Particles Not Otherwise Specified (PNOS)
c
Respirable fibers: length >5 µm; aspect ratio ≥3:1, as determined by the membrane filter method at 400–450X magnification (4-mm objective),
using phase-contrast illumination. US NIOSlengthµm, width <3 µm diameter and length:width ratios ≥3.
d
Product contains a proprietary opacifier whose elemental components include copper and manganese. The final product contains less than 1%
of each of these elements. According to the manufacturer of the opacifier, there is no specific exposure limit for this material. Based on the
percentage of these elements in the final product, the applicable amorphous silica exposure limit would be exceeded before the copper
compounds and manganese compounds exposure limits would be exceeded.

8.2 Exposure Control
Ventilation:

Local exhaust in accordance with general industrial hygiene practices is recommended to
control dust.

Respiratory Protection:

If conditions are present involving dust evolution above the occupational exposure limit,
wear properly fitted NIOSH/MSHA approved respirator with P100 cartridge or canister.
A respiratory protection program that meets applicable local regulations should be
implemented whenever workplace conditions warrant use of a respirator.

Hand Protection

Silica aerogels are hydrophobic (repel water) and may cause drying and irritation of the
skin, eyes, and mucous membranes. For this reason, nitrile, latex, or other impermeable
gloves should be worn when handling aerogel blankets.

Eye Protection:

Safety glasses, or chemical goggles as needed to provide greater protection from dust.

Skin Protection:

Long-sleeved, long-legged work clothes are also advised. Disposable coveralls should
be considered to minimize skin exposure and track out of aerogel dusts into adjacent
areas.

Work Hygienic
Practices

Keep materials packaged until just prior to use. Die cut in preference to rotary or other
cutting methods. Dry vacuum with proper filtration preferred to sweeping. Wash
thoroughly after using the product. Wash clothing if dusty conditions present. Wash
hands before eating or drinking.
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9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Appearance:
Odor:
pH:
Boling Point/Range:
Flash Point:
Flammability (solid, gas):
Explosive Properties:
Oxidizing Properties:
Vapor Pressure:
Solubility:
Viscosity:
Evaporation Rate:

Dark grey fabric blanket
No characteristic odor. Under certain conditions, product may have faint ammonialike odor.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Insoluble.
Not applicable.
Not applicable

10. STABILITY AND REACTIVITY
Chemical Stability:

Stable

Conditions to Avoid:

Prolonged exposure to temperatures above the recommended use temperature.

Materials to Avoid:

None Known.

Hazardous
Decomposition Products

Please refer to Section 5.3 for products of combustion. Under recommended usage
conditions, hazardous decomposition products are not expected.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
ACUTE TOXICITY
Dust may cause mechanical irritation and dryness to eyes and skin.
Synthetic Amorphous Silica
Oral LD50:
Inhalation LC50:
Dermal LD50:
Eye Irritation:

Skin Irritation:

>5,000 mg/kg
>2,000 mg/m3
>3,000 mg/kg
Synthetic amorphous silica and silicates are not irritating to skin and eyes under
experimental conditions, but may produce dryness following prolonged and repeated
exposure.
Synthetic amorphous silica and silicates are not irritating to skin and eyes under
experimental conditions, but may produce dryness following prolonged and repeated
exposure. This material was determined to be non-irritating by the MatTek Epiderm
MTT Viability Assay.

CHRONIC TOXICITY
Some studies of long term amorphous silica dust exposures indicate a potential for decreased lung function. In
surveyed studies, this effect is characterized as compounded by smoking. Additionally, surveyed studies
characterize the decreased lung function effect as reversible on discontinuation of exposure.
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CARCINOGENICITY
The International Agency for Research on Cancer (IARC) considers synthetic amorphous silica to be not classifiable
as to its carcinogenicity to humans (Group 3). According to the manufacturer, the fiberglass in this product is
considered textile grade fibrous glass and it is not classified as a carcinogen by ACGIH, IARC, NTP or OSHA. The
elements in the proprietary opacifier are considered A4 (Not Classifiable as a Human Carcinogen) by ACGIH.
NOTE TO SECTION 11: Toxicological information is based on literature review for synthetic amorphous silica
(CAS No. 7631-86-9)

12. ECOLOGICAL INFORMATION
Aquatic Toxicity
Synthetic Amorphous Silica
Mobility
Persistence and Biodegradability
Bioaccumulative Potential
Other Adverse Effects

Fish: LC50 > 10,000 mg/L (Brachydanio rerio: 96 hour), Method OECD 203
Daphnia magna: EC50 > 10,000 mg/l (24 hours), Method OECD 202
None expected due to insoluble nature of product.
Not applicable for inorganic material.
None expected due to insoluble nature of product.
None expected.

NOTE TO SECTION 12: Ecological information is based on literature review for synthetic amorphous silica (CAS
No. 7631-86-9)

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
Dispose in an approved landfill in accordance with federal, state / provincial, and local regulation. Cover promptly to
avoid dust generation. This product is not regulated as a hazardous waste under US RCRA regulations.

14. TRANSPORT INFORMATION
Shipping Name:
Hazard Class
UN Number
Packing Group
Required Label(s)
Marine Pollutant
Additional Information

Not regulated for transport
None
None
None
None
No
None

15. REGULATORY INFORMATION
EU REGULATORY INFORMATION
Product is not a classified as a dangerous material or preparation as defined in EC Directives 67/548/EEC or
1999/45/EC.
U.S. FEDERAL REGULATIONS
CERCLA (Comprehensive Response Compensation and Liability Act): Product is not classified as hazardous or
reportable under this requirement.
SARA TITLE III (Superfund Amendments and Reauthorization Act): Product is not classified as hazardous or
reportable under this requirement.
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311/312 HAZARD CATEGORIES: Materials in this product are classified as hazardous or reportable under this
requirement.
313 REPORTABLE INGREDIENTS: Materials in this product are classified as hazardous or reportable under
this requirement.
STATE REGULATIONS: Materials in this product appear on the following state hazardous substance lists : CA,
IN, KY, MA, MN, NC, NJ, OR, PA. Check individual state requirements
INTERNATIONAL REGULATIONS Amorphous silica (CAS No. 7631-86-9), are listed on the WHMIS
Ingredient Disclosure List at a concentration threshold of 1 %.
TSCA: All chemical substances in this material are included on or exempted from listing on the TSCA Inventory of
Chemical Substances.”

16. OTHER INFORMATION
NFPA HAZARD CLASSIFICATION

HMIS HAZARD CLASSIFICATION

Health
Flammability
Reactivity
Other

Health
Flammability
Reactivity
Protection

1
1
0
N/A

1
1
0
Please refer to Section 8.

ABBREVIATIONS:
NA:
CAS Number
EINECS Number
ACGIH
US OSHA
TLV
PEL
TWA
IARC
EU
NTP
R
S
LC50
LD50
NFPA
HMIS
US DOT
TDG

Denotes no applicable information found or available.
Chemical Abstract Service Number
European INventory of Existing Chemical Substances
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
United States Occupational Safety and Health Administration
Threshold Limit Value
Permissible Exposure Limit
Time-weighted average
International Agency for Research on Cancer
European Union
National Toxicology Program
Risk
Safety
Lethal Concentration 50%
Lethal Dose 50%
National Fire Protection Association
Hazardous Materials Identification System
United States Department of Transportation
Transportation of Dangerous Goods Regulation

Section 11 Synthetic Amorphous Silica Toxicity Information Reference: United Nations Environmental Programme (UNEP), Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) Screening Information Data Set (SIDS) Initial Assessment Report, Synthetic Amorphous
Silica, July 23, 2004. Information on proprietary additive was provided by manufacturer.

Revision Summary: This revised safety data sheet replaces all previous versions. The safety data sheet was
modified to update format and clarify content.
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DISCLAIMER: The information herein is presented in good faith and believed to be accurate as the effective data
given. However, no warranty, expressed or implied, is given. It is the user’s responsibility to ensure that its
activities comply with Federal, State or Provincial, and local laws.
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Balast zorgt voor een goede
hechting. Elk vlak blijft 24
uur drogen.

5 proefstukjes met 5 verschillende soorten
lijmen voor de hechting nanogel-folie.
PU-constructielijm bleek de beste optie
Het eerste vlak nanogel wordt aan de
folie gehecht.

Het eerste vlak blijft goed aan de
folie hechten

De lijm is aangebracht op het pyrogel en zal met een kammetje
worden uitgestreken

De dakvlakken van pyrogel zijn al voorgesneden

Het laatste vlak is klaar om
verlijmd te worden

Bijlage E
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Geluidabsorptiemeting
m.b.v. de impedantie buis methode
volgens ISO 10534-2
Opdrachtgever
Projectnummer
Datum

TU Eindhoven
LA.80803 Pyrogel
14/08/2008

Meetobject
Materiaal: 50mm Wol
Dichtheid:
30.1 kg/m³
Dikte:
50 mm
Samenstelling:

Klimaatomstandigheden:
Temperatuur:
Relatieve Vochtigheid:

22.8 ˚C
52.2 %

Opmerkingen

Meting gelden alleen voor loodrechte inval van het geluid

Uitvoerende

Remy Wenmaekers

Absorptie-coefficient
freq.(Hz)

α
(2-kanaals)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

0.07
0.07
0.10
0.17
0.24
0.30
0.36
0.45
0.53
0.63
0.74
0.84
0.89
0.88
0.85
0.85
0.91
0.75

α [−]

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

frequentie [Hz]
(2-kanaals)

Geluidabsorptiemeting
m.b.v. de impedantie buis methode
volgens ISO 10534-2
Opdrachtgever
Projectnummer
Datum

TU Eindhoven
LA.80803 Pyrogel
14/08/2008

Meetobject
Materiaal: Pyrogel
Dichtheid:
125.6 kg/m³
Dikte:
10 mm
Samenstelling:

Klimaatomstandigheden:
Temperatuur:
Relatieve Vochtigheid:

22.8 ˚C
52.2 %

Opmerkingen

Meting gelden alleen voor loodrechte inval van het geluid

Uitvoerende

Remy Wenmaekers

Absorptie-coefficient
freq.(Hz)

α
(2-kanaals)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

0.02
0.07
0.03
0.06
0.07
0.09
0.10
0.13
0.19
0.32
0.39
0.35
0.43
0.29
0.32
0.35
0.39
0.33

α [−]

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

frequentie [Hz]
(2-kanaals)

Geluidabsorptiemeting
m.b.v. de impedantie buis methode
volgens ISO 10534-2
Opdrachtgever
Projectnummer
Datum

TU Eindhoven
LA.80803 Pyrogel
14/08/2008

Meetobject
Materiaal: Pyrogel
Dichtheid:
125.6 kg/m³
Dikte:
20 mm
Samenstelling:

Klimaatomstandigheden:
Temperatuur:
Relatieve Vochtigheid:

22.8 ˚C
52.2 %

Opmerkingen

Meting gelden alleen voor loodrechte inval van het geluid

Uitvoerende

Remy Wenmaekers

Absorptie-coefficient
freq.(Hz)

α
(2-kanaals)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

0.05
0.07
0.03
0.08
0.10
0.10
0.11
0.16
0.37
0.47
0.24
0.24
0.28
0.29
0.31
0.35
0.37
0.24

α [−]

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

frequentie [Hz]
(2-kanaals)

Geluidabsorptiemeting
m.b.v. de impedantie buis methode
volgens ISO 10534-2
Opdrachtgever
Projectnummer
Datum

TU Eindhoven
LA.80803 Pyrogel
14/08/2008

Meetobject
Materiaal:
Pyrogel
Dichtheid:
125.6 kg/m³
Dikte:
10 mm
Samenstelling: 10mm pyrogel op een spouw van 25 mm

Klimaatomstandigheden:
Temperatuur:
Relatieve Vochtigheid:

22.8 ˚C
52.2 %

Opmerkingen

Meting gelden alleen voor loodrechte inval van het geluid

Uitvoerende

Remy Wenmaekers

Absorptie-coefficient
freq.(Hz)

α
(2-kanaals)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

0.11
0.16
0.10
0.14
0.17
0.17
0.18
0.42
0.63
0.34
0.27
0.26
0.31
0.29
0.40
0.37
0.41
0.26

α [−]

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

frequentie [Hz]
(2-kanaals)
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Uittreksel Kadastrale Kaart
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Uw referentie: 1388942
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Pastoriestraat
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12345
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, EINDHOVEN, 2 september 2008
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

WOENSEL
G
3414

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 1388942

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Schaal 1: 12500
Hier bevindt zich Kadastraal object WOENSEL G 3414
Pastoriestraat 79, 5612 EJ EINDHOVEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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