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 Bouwbesluit 
  

Beoordeeld is: 
• Eenmalig prestatie 

in de toepassing 
Herbeoordeling  elke 
5 jaar 

 

Attesthouder 

Actis BV 

Klompenmakersweg 2 

3449 JB Woerden 

T: +31 (0)468 319 179 

E: info@actis.nl 

I:  www.actis-isolation.com 

 
 
 

Reflecterende isolatiesystemen voor het thermisch (na-) 
isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) 
dakelementen. “Boost’r Hybrid, HControl Hybrid en 
Hybris”.  
 
 

Verklaring van SKG-IKOB 

Dit attest is op basis van BRL 2114-01 d.d. 01-09-2017 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, 

Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.  

 

De prestatie van Boost’r Hybrid, HControl Hybrid en Hybris als Reflecterende isolatie systemen voor het thermisch 

na-isoleren van gevel, binnenwand, polyurethaanschuim als thermische isolatie is beoordeeld in relatie tot het 

Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld. 

 

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat: 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden 

met betrekking tot het thermisch na-isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) 

dakelementen met reflecterende isolatiesystemen bij voortduring voldoen aan de in de 

beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen ten aanzien van het proces, mits in het contract met de 

opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform deze kwaliteitsverklaring 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de certificaathouder 

verrichte werkzaamheden met betrekking tot het thermisch na-isoleren van gevel, binnenwand, vloer- 

en/of (hellende) dakelementen met reflecterende isolatiesystemen op het moment van oplevering door 

de certificaathouder voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen, mits in het 

contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform deze 

kwaliteitsverklaring 

• met inachtneming van het bovenstaande het resultaat van de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit zoals gespecificeerd in 

deze kwaliteitsverklaring. 

 

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats van de productie van Boost’r Hybrid, HControl Hybrid en 

Hybris, als thermische isolatie materiaal. 

 

Voor SKG-IKOB 

 

 

 

 

Drs. W.C.M. Englebert 

Certificatiemanager 
 
 

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest worden 

geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.  

Dit attest bestaat uit 10 bladzijden. 
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

1.1 ONDERWERP 

 
Onderwerp van dit attest is het aanbrengen van reflecterende isolatie systemen. Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de 
prestaties van het thermisch (na)-isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) dakelementen met reflecterende 
isolatiesystemen overeenkomstig de eisen welke zijn vastgelegd in BRL 2114-01 en de URL 2114-02. 

  
Het systeem heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt het gebruikt om de thermische isolatie van gevel, binnenwand, vloer- en/of 
(hellende) dakelementen aanmerkelijk te verbeteren en anderzijds dient het om de luchtdoorlatendheid van het gebouw te 
reduceren. Deze techniek is zowel toepasbaar bij bestaande bouw als bij nieuwbouw. 
 

1.2 PRODUCT- EN SYSTEEMSPECIFICATIE  

 

De uitspraken in dit attest voor reflecterende isolatie systemen als toepassing in de gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) 
dakelementen zijn geldig indien het product voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 

 

Componenten 

  

Leverancier Actis Actis Actis 

Handelsbenaming Boost’r Hybrid HControl Hybrid Hybris 

Massa per m² bij 20 ºC 650 g/m² 950 g/m² 750 – 1250 g/m² 

Breedte  1,5 meter 1,6 meter 1,15 meter 

Dikte 35 mm 45 mm 
50/60/75/90/105/120/125/ 
140/155/170/185/195/205mm 

Leveringseenheid 7 meter 10 - 8,75 - 7,5- 6,25 meter 1,2 – 2,65 meter 

 

Identificatiecodering 

De componenten van het reflecterende isolatie systemen, zoals gespecificeerd in dit attest, zijn identificeerbaar door middel van de in 

de technische specificatie vermelde handelsbenamingen. 

Let op: benoeming product componenten is volgens de Amerikaanse methode. 
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Producteigenschappen: 

 

Boost’r Hybrid (EN16012)  
 

 

 
 
EIGENSCHAP 

 
TESTMETHODE 

 
EENH. 

 
VERKLAARDE WAARDE 

 

Dikte 
 EN 1849-2 onder 
 50 Pa-belasting 

 

mm 
 

35 

Gewicht/m²  EN 1602 g/m² 650 

Lengte  
 EN 1848-2 

m 7 

Breedte m 1,5 

Verklaarde thermische prestatie 

R-waarde van BOOST
R  

HYBRID + 2 
luchtholten 

 
 

 
 EN 16012 

 
 

 
m²K/W 

 
2,40 

R-waarde van materiaal 1,35 

Verklaard emissievermogen (buiten-
/binnenkant) 

 
0,31/0,05 

Treksterkte 

Lengterichting  
 
 EN 12311-1 & EN 
  

N/50mm 429 

Dwarsrichting N/50mm 217 

Verlenging (lengterichting) % 27 

Verlenging (dwarsrichting) % 17 

Weerstand tegen scheuren, spijkerschacht 

Lengterichting  EN 12310-1 & EN 

  

N 235 

Dwarsrichting N 240 

Waterdampdoorlating 

Dampweerstand (Z) 
 

 
 
 EN ISO12572 set C 

MNs/g 0,55 

Diffusieverg. luchtlaagdikte 

(Sd) 

 
         m 

 
0,11 

Waterdichtheid  EN 13859-1 - Waterdicht, W1 

Luchtdoorlatendheid  EN 12114 (50Pa) m
3

/ (m²xhx50Pa) <0,030 

 
Flexibiliteit bij lage temp. 

 EN 1109, 30°C/ 

 Ø30mm 

 
°C/ Ø30mm 

 
-30/30 

 
Vormvastheid 

 EN 1107, +80°C/ 

 6h 

 
% 

 
<1% 

Brandwerendheid  k
l

F 

Na veroudering    

Treksterkte 

Lengterichting  
 
 EN 12311-1 & EN 

 13859-1/2 Bijlage A 

N/50mm 545 

Dwarsrichting N/50mm 250 

Verlenging (lengterichting) % 32 

Verlenging (dwarsrichting) % 19 

Waterdichtheid  EN 1928 Methode A - Waterdicht, W1 
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HControl Hybrid (EN16012) 
 

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAP 
 

TESTMETHODE 
 

EENHEDEN 
 

VERKLAARDE WAARDE 

Dikte  EN 823 mm 45 

Gewicht/m²  EN 1602 g/m² 950 

Lengte  

 EN 1848-2 
m 10 - 8,75 - 7,5 - 6,25 

Breedte m 1,6 

Verklaarde thermische prestatie 

R-waarde van HCONTROL HYBRID 
+ 2 luchtholten 

 
 
 EN 16012 

 
 

m².K/W 

 

3,2 

R-waarde van materiaal 1,9 

Verklaard emissievermogen 0,06 

Treksterkte 

Lengterichting  
 
 EN 12311-1 & EN 
  

N/50mm 300 

Dwarsrichting N/50mm 200 

Verlenging (lengtericht.) % 25 

Verlenging (dwarsricht.) % 10 

Weerstand tegen scheuren, spijkerschacht 

Lengterichting  EN 12310-1 & EN 
  

N 250 

Dwarsrichting N 200 

Verbindingssterkte  EN 12317-2 N/50mm 55 

Waterdampdoorlating 

Doorlatendheid (W)  
 
 EN 1931 set C 

kg/m².s.Pa 7,51 10-13 

Dampweerstand (Z) MNs/g 1000 

Diffusieverg. luchtlaagdikte (Sd)  

m 
 

200 

Waterdichtheid  EN 13859-1 - Waterdicht, W1 

Luchtdoorlatendheid  EN 12114  Luchtdicht 

Weerstand tegen impact  EN 12691 methode 
A 

Valhoogte, mm  

300 

Brandwerendheid  EN 13501-1 klasse F 

Na veroudering    

Weerstand tegen scheuren, spijkerschacht 

Lengterichting Vóór test verou-dering bij 
70°C/48u, dan EN 12310-1 

N 250 

 

Dwarsrichting 
 

N 
 

200 

 
Verbindingssterkte 

Vóór test verou-dering bij 
70°C/48u, dan EN 12317-2 

 
N/50mm 

 
80 

Waterdampdoorlating 

Doorlatendheid (W)  
EN 1931 set C 

kg/m².s.Pa 6.681 10-13 

Dampweerstand (Z) MNs/g 1000 

Diffusieverg. luchtlaagdikte (Sd)  

m 
 

200 

Waterdichtheid EN 1928 methode A - Waterdicht, W1 
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Hybris (EN16012) 
 

 
EIGENSCHAP 

TEST-

METHODE 

EEN-HEDEN VERKLAARDE WAARDEN 

 
Dikte 

 
EN 823 

 
mm 

50/60/75/90/105/ 
120/125/140/155/170/185/1

95/205 

Dichtheid EN 1602 kg/m
3
 9,5 

 

Lengte  
EN 822 

 

m 
1200 or 2650 mm 

Breedte m 1150 

Verklaarde thermische prestatie: zie tabel 5 

Verklaard emissievermogen: zie tabel 6 

Treksterkte 

Lengterichting  
EN 1608 

kPa >45 

Dwarsrichting kPa >45 

Weerstand tegen scheuren, spijkerschacht 

Lengterichting EN 12310-1 deel 1 N >150 

Dwarsrichting N >150 

Lostreksterkte van tape EN 11339 N/100 mm >20 

Treksterkte parallel aan de oppervlakken van de 

tape 

 

EN 1608 
 

N/100 mm 
 

>80 

Waterdampdoorlating 

Permeatie (W)  
EN ISO 12572 set C 

Kg/m
2
.s.Pa 2,1E-12 

    Dampweerstand (Z) MNs/g 450 

Diffusieverg. luchtlaagdikte (Sd) m ≥90 

Waterdichtheid *Geschat - Waterdicht 

Luchtdoorlatendheid *Geschat  Luchtdicht 

Brandwerendheid  klasse F 

Na veroudering    

Treksterkte 

Lengterichting  

EN 1608 
N/50mm 74 

Dwarsrichting N/50mm 52 

Weerstand tegen scheuren, spijkerschacht 

Lengterichting  

EN 12310-1 
N 199 

Dwarsrichting N 188 
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MULTIDHESIF 
 

 

 

  

 
EIGENSCHAP 

TEST-

METHODE 

EEN-

HEDEN 

VERKLAARDE WAARDEN 

 

Lostreksterkte van tape 
 

EN ISO 11339 
 

N/100 mm 
Bij 98 scheurt het HYBRIS-
oppervlak 

Treksterkte parallel aan de oppervlakken van de 

tape 

 

EN 1608 
 

N/100 mm 
 

132 
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2. PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

2.1 PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT  

 

Bouwbesluitingang 

 

Tabel 1 – Relatie van de kwaliteitsverklaring met de voorschriften van het Bouwbesluit.  

Nr. Afdeling Grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

Prestaties volgens 

kwaliteitsverklaring 

Opmerking 

2.9 Beperking van het 

ontwikkelen van brand en 

rook (facultatief) 

Uitgegaan wordt van het rechtens 

verkregen niveau.  

1 Ingeval sprake is van 

nieuwbouw dient de onderkant 

van het dak te voldoen aan de 

brandklasse volgens tabel 2.66 

van het Bouwbesluit en 

rookklasse s2. 

De brandklasse bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1.  
De rookklasse bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1.  
 

Deze is niet van toepassing 
indien sprake is van een 
spouwmuurconstructie of het 
isoleren van de onderzijde 
van de begane grondvloer   
 
Om te voldoen aan het 
bouwbesluit, dient het 
product welke grenst aan de 
binnenlucht van de 
constructie minimaal te zijn 
afgewerkt met een materiaal 
in tabel 2.6.6. aangegeven 
brandklasse van artikel 2.6.7 
van het bouwbesluit.  

3.5 Wering van vocht Waterdicht volgens NEN 2778. 

 
1 Ingeval sprake is van nieuwbouw 

(artikel 3.21) geldt dezelfde eis. 

 
2 Ingeval sprake is van nieuwbouw 

(artikel 3.22) geldt tevens dat de 

factor van de temperatuur van de 

binnenoppervlakte 

≥ 0,5 of 0,65 volgens NEN 2778. 

Isolatiemateriaal heeft geen 

negatief invloed op de 

waterdichtheid van de 

scheidingsconstructie. 

 

 

Vermelding van de aan te 

houden rekenwaarde voor de 

warmtegeleidingscoëfficiënt. 

 

5.1 Energiezuinigheid, 

nieuwbouw 

Warmteweerstand Rc ≥ 1,3 

m2·K/W volgens NEN 1068 

 
3 Ingeval sprake is van nieuwbouw 

(artikel 5.3) geldt een eis van ten 

minste 3,5 voor vloeren, 4,5 voor 

muren en 6,5m2·K/W voor daken. 

Ingeval sprake is van tijdelijke 

bouw (artikel 5.7) geldt een eis 

van ten minste 1,3 m2·K/W.  

Toepassingsvoorbeelden 

berekend volgens NEN 1068, 

die voldoen aan  

Rc ≥ 1,3 m2·K/W; respectievelijk 

vermelding van aan te houden 

rekenwaarde voor de 

warmtegeleidingscoëfficiënt. 
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2.2 WARMTEWEERSTAND 

 

Warmtegeleidingscoëfficiënt: 

 

Boost’r Hybrid (EN16012)  
  

Dikte (mm)  Verklaarde thermische weerstand (m2K/W) 

38 2,41 

  

Emisiviteit decared buiten : 0,31 (εD) EN16012 

Emisiviteit declared binnen : 0,05 (εD) EN16012 

 

HControl Hybrid (EN16012) 
  

Dikte (mm)  Verklaarde thermische weerstand (m2K/W) 

45 3,20 

  

Emisiviteit decared buiten : 0,05 (εD) EN16012 

Emisiviteit declared binnen : 0,05 (εD) EN16012 

 

Hybris (EN16012) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisiviteit decared buiten : 0,06 (εD) EN16012 

Emisiviteit declared binnen : 0,10 (εD) EN16012 

 

  

Dikte (mm)  Verklaarde 

thermische 

weerstand 

(m2K/W) 

Dikte (mm)  Verklaarde 

thermische 

weerstand 

(m2K/W) 

50 1,50 140 4,20 

60 1,80 155 4,65 

75 2,25 170 5,15 

90 2,70 185 5,60 

105 3,15 195 5,90 

120 3,60 205 6,20 

125 3,75   
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3. VOORWAARDEN VERWERKING 

 

De verwerking dient te worden uitgevoerd conform de uitvoeringsrichtlijn BRL2114-02. Voorts dient men zich strikt te houden aan de 

verwerkingsvoorschriften van de grondstoffenleverancier. Deze voorschriften dienen daarom altijd op het werk aanwezig te zijn. 

 

Om tot een goed eindresultaat te komen is het nodig dat, behalve het strikt naleven van de uitvoerings- en verwerkingsrichtlijnen, 

aandacht wordt geschonken aan een aantal bouwkundige randvoorwaarden. 

 

De volgende aspecten dienen dan ook nadrukkelijk in beschouwing te worden genomen bij werken in de kruipruimte: 

 

 - de grondwaterstand; 

 - aard en kwaliteit van de vloer; 

 - vloer-, muur- en bodemdoorbrekingen; 

 - aard en kwaliteit van in de kruipruimte lopende leidingen; 

 - ventilatievoorzieningen t.b.v. de kruipruimte; 

 - de eventuele aanwezigheid van bijzondere koudebruggen. 

 

 Zonodig moeten herstelmaatregelen worden genomen aan bijvoorbeeld leidingen, de vloer etc.  

 Deze maatregelen moeten altijd vóór het uitvoeren van de isolatiewerkzaamheden worden getroffen.  

 

 

 Veiligheid  

 Werken in de kruipruimte mag uitsluitend geschieden met inachtneming van de daartoe geldende veiligheidsvoorschriften. 

 Deze zijn onder meer vastgelegd in de volgende publicaties van het Directoraat Generaal van de Arbeid: 

 

 - Veilig werken in besloten ruimten; AI-5. 

 

 Daarnaast moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen: 

 

 - de kruipruimte goed ventileren; 

 - goede, veilige elektrische apparatuur gebruiken; bij voorkeur laagspanningsapparatuur; 

 - het werk moet altijd door twee mensen worden uitgevoerd die steeds met elkaar in contact staan; 

- tijdens het werken in de kruipruimte moet de toegangsopening afgeschermd worden; bij voorkeur met een rood-wit geverfd 

lint of hekwerk. 

 

4. MERKEN 

 

De houder heeft het recht om het attestmerk te voeren t.a.v. het thermisch (na) -isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) 

dakelementen met reflecterende isolatiesystemen. 

volgens nevenstaand voorbeeld              attest   

                 SKGIKOB.010853 
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5. WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 
1. Bij aflevering inspecteren of: 

- geleverd is wat is overeengekomen. 
- het merk en de wijze van merken juist zijn. 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: 
 - de attesthouder en zo nodig met. 
 - SKG-IKOB. 

3. Een juiste verwerking van het product in specifieke situaties kan worden zeker gesteld door gebruik te maken van 
applicatiebedrijven die beschikken over een KOMO-procescertificaat voor het thermisch (na)-isoleren van gevel, binnenwand, 
vloer- en/of (hellende) dakelementen met reflecterende isolatiesystemen. Raadpleeg hiertoe het SKG-IKOB-overzicht op 
www.skgikob.nl. 

4. Controleer of dit attest nog geldig is, raadpleeg hiertoe het SKG-IKOB-overzicht op www.skgikob.nl. 
5. Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken 

in dit KOMO attest niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de 
bijbehorende verplichte prestatieverklaring. 

 

6. DOCUMENTENLIJST 1 

 
Publieksrechtelijke documenten: 

Bouwbesluit 2012 en bijbehorende Ministeriële Regelingen 
NEN 1068:2012/C1:2014 nl Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden 
NEN 2778:2015 nl   Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden 
NEN 2690:1991/A2:2008 nl Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen 

kruipruimte en woning  
 

Privaatrechtelijke documenten: 

BRL 2114-01  Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest Reflecterende isolatie systemen voor het thermisch (na-) 
isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) dakelementen. 

BRL 2114-02  Uitvoeringsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat Reflecterende isolatie systemen voor het 
thermisch (na-) isoleren van gevel, binnenwand, vloer- en/of (hellende) dakelementen. 

NEN-EN 1107 Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen – Bepaling van de dimensionele stabiliteit – Deel 1: 
Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. 

NEN-EN 1608 Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Bepaling van de treksterkte parallel aan het 
oppervlak. 

NEN-EN 1928 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bitumen, kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken – Bepaling van de waterdichtheid. 

NEN-EN 1931 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Bitumen, kunststof en rubber banen voor 
waterafdichtingen voor daken – Bepaling van de eigenschappen van waterdampdoorlatendheid. 

NEN-EN-ISO 11339 Lijmen – T – afpelproef voor flexibel/flexibel gelijmde verbindingen. 
NEN-EN 12114 Thermische eigenschappen van gebouwen – Luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en 

bouwelementen – Laboratoriumbeproevingsmethode. 
NEN-EN12310-1 Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen – Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor 

daken – Bepaling van de nageldoorscheursterkte. 
NEN-EN12311-1 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 1 : Bitumen banen voor waterdichtingen voor daken 

– Bepaling van de treksterkte. 
NEN-EN-ISO 12572 Vochteigenschappen van bouwmaterialen en producten – Bepaling van de 

waterdampdoorlatendheid. 
NEN-EN 13859-1 Flexibele banen voor waterafdichtingen – Definities en eigenschappen voor folies – Deel 1: Folies 

voor schubvormig gelegde dakbedekkingen. 
NEN-EN 16012-1  Thermische isolatie voor gebouwen Reflecterende isolatieproducten – Bepaling van de 

gedeclareerde thermische eigenschappen. 
NEN-EN-ISO 4590  Schuimkunststoffen – Bepaling van het volumepercentage open en gesloten cellen van harde 

materialen 
 

1De juiste publicatiedata en eventuele wijzigingsbladen van de genoemde documenten staan vermeld in de nationale 
beoordelingsrichtlijn BRL 2114-01 

 

Overige documenten: 

AI-5  Veilig werken in besloten ruimten 

 


