
Nieuwe speler op isolatiemarkt

Isolatie op basis
van reflectie

Reflectie
De producten van Actis bestaan uit verschillende
lagen gemetalliseerde folies, watten en schuimrub-
bers. Deze samenstelling houdt op basis van reflectie
de kou buiten en de warmte binnen. Een dergelijke
isolatie werkt tegelijkertijd in op de verschillende
transmissievormen van warmte (voornamelijk op de
weerkaatsing van infraroodstraling) en zorgt daarmee
voor comfort in de woning.

‘De werking van dit materiaal is vergelijkbaar met dat
van een thermosfles,’ aldus Hoogland. ‘Het geheel
levert opvallende resultaten op: ondanks de geringe
dikte (de producten hebben een dikte van maximaal
30 mm) wordt een R-waarde van 6 bereikt. Dit is een
gevolg van de specifieke samenstelling van het mate-
riaal, het cijfer is het resultaat van uitvoerige onder-
zoeken, ondersteund door diverse internationale
onderzoeksinstellingen. Momenteel zijn we bezig een
KOMO-attest op het product te verkrijgen. De gerin-
ge dikte heeft consequenties voor het gehele bouw-
werk (lichtere constructie, meer woonruimte), de
hogere isolatiewaarde levert een energiebesparing op.
Daarnaast is het materiaal ook geschikt als geluidsi-
solatie, omdat het gebruikte materiaal het geluid
absorbeert.’

‘De Franse fabrikant heeft in het ‘Technisch Onder-
zoekscentrum’ een aantal testwoningen geïnstal-
leerd. Dit zijn in de meeste gevallen twee identieke
woningen naast elkaar die in dezelfde richting zijn
gebouwd en normaal worden bewoond: één geïso-
leerd met een materiaal dat in de eigen fabriek is
geproduceerd, het andere met een product van een
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In de ons omringende landen is de Franse
producent van isolatiematerialen Actis al
jaren een grote speler. Nu is het bedrijf ook
actief op de Nederlandse markt. Handelaar
is Hapeja Trading uit Haarlem. Hans Rutte en
Peter-Jan Hoogland voorspellen dit materi-
aal, dat isoleert op basis van warmtereflec-
tie, een grote toekomst.

Min of meer bij toeval kwamen beide heren op het
idee dit materiaal in Nederland op de markt te bren-
gen. ‘In Frankrijk wordt het materiaal veel gebruikt,’
vertelt Rutte. ‘Mijn schoonouders hebben hun twee-
de huis in Zuid-Frankrijk en daar vertoef ik regelma-
tig, zodoende viel het me op. Na nadere informatie te
hebben geraadpleegd op het internet, kwamen we tot
de conclusie dat dit product ook in Nederland hoge
ogen zou gooien. Toen hebben we contact opgenomen
met de fabrikant en sinds afgelopen voorjaar zijn we
actief op de Nederlandse markt.’

Hans Rutte (rechts) en Peter-Jan Hoogland
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concurrent. Hiermee kunnen de verschillende pro-
ducten grondig en objectief worden vergeleken. Aan
de hand van de uitgevoerde tests en metingen die in
deze woningen worden verricht,  wordt in het labora-
torium van de fabriek voortdurend gewerkt aan de
verdere verbeteringen en aan het ontwerpen van
nieuwe producten.’ 

Verwerking
Het materiaal heeft weinig gewicht en volume, wat
voordelen heeft voor het transport. De isolatie wordt
geleverd in rollen en kan op het dak zowel op als
onder de kepers of het dakbeschot worden aange-
bracht. ‘De bevestiging dmv vastnieten veroorzaakt
geen warmtelekken,’ legt Rutten uit. ‘Vergelijk het
met een spijker in een autoband: zolang de spijker
blijft zitten, loopt de band niet leeg. Het materiaal zelf
voegt zich zo nauw om het nietje, dat de luchthou-
dende laag intact blijft en er geen lucht of vocht naar

binnen dringt. Er is dus geen gevaar voor traditione-
le koudebruggen. Vervolgens dient men bij samen-
komst van twee stroken overlappingen van 5 tot 10
cm te maken, die met het speciaal voor dit product
ontwikkelde tape worden afgeplakt. Om zeker te zijn
van een volledige afdichting, kan men over deze aan-
sluiting een klemlat bevestigen.’ 

Hoogland: ‘Deze verwerking betekent een aanzienlij-
ke tijdbesparing. Er is geen constructie nodig om het
materiaal aan te brengen, verwerking in de renovatie
betekent dus weinig of geen verhoging van het dak,
wat weer gunstig is in verband met gootaansluitingen
en de aansluiting met het huis van de buren. Het
materiaal bevat geen schadelijke of irriterende stoffen
en is schoon aan te brengen. Ook in geval van brand
zullen geen schadelijke stoffen vrijkomen, het mate-
riaal valt in rookklasse F1. Het werkt niet brandver-
tragend, maar het levert ook geen bijdrage aan de
brandontwikkeling, de structuur van het materiaal
zorgt ervoor dat het materiaal eerder smeult dan
brandt. Er is ook een gamma dat M1 geklasseerd is.’ 

Producten
De fabrikant biedt verschillende producten voor ver-
schillende toepassingen, voor het dak zijn voorname-

lijk de Triso-Super 9 en de Triso-Laine van belang.
Het verschil tussen beiden is, bij de Triso-Laine zijn
de synthetische watten vervangen door natuurlijke
schapenwol. ‘Dit is een duurzaam en milieuvriende-
lijk product, dat de vochthuishouding op geheel
natuurlijke wijze reguleert,’ zegt Hoogland. ‘Daar-
naast is het wat robuuster, de isolatiewaarde is bij dit
product bijzonder hoog. Ook de Multipro® TS250, die
sinds maart 2004 op de markt is, wordt steeds meer
op het dak toegepast.’

Hoewel de concurrentie op de Nederlandse isolatie-
markt enorm is, schatten beide heren de kansen van
dit materiaal positief in. Rutte: ‘Wij durven het aan
dit product in de Nederlandse markt te zetten, omdat
we een gerenommeerde en ervaren organisatie achter
ons hebben staan die veel technische en logistieke
taken op zich neemt. De levering geschiedt momen-
teel vanuit Haarlem en wordt ondersteund door de
vestiging in het Belgische Bierbeek-Lovenjoel. En wij
geloven in het product. Wij menen dat de hoge isola-
tiewaarde in combinatie met de geringe dikte en een-
voudige verwerking in de toekomst doorslaggevend
zal zijn.’
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Nieuwe speler op isolatiemarkt
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