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Campus Werkspoor

CERTIFICAAT
Product: SlimFort
Type: EPS buitengevelisolatiesysteem

Toepassing: Buitengevel isolatie

Certificaathouder: IsoBouw Systems b.v.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte 
van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.

IsoBouw Systems b.v. voldoet met het product SlimFort in de toepassing van: ”Buitengevel 
isolatie” aan de door het NIBE gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur® merk.

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse 
(LCA), blijkt dat SlimFort tot de milieutechnische top behoort en 
daarom een duurzame keuze is.
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Campus Werkspoor

MILIEUBEOORDELING
Product: SlimFort
Type: EPS buitengevelisolatiesysteem

Toepassing: Buitengevel isolatie

Functionele eenheid: Buitengevelisolatiesysteem toegepast tegen een kalkzandstenen binnenwandconstructie 
vergeleken over een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m² bui-
tengevelisolatiesysteem geschikt voor gevelbekleding, waarbij het isolatiemateriaal mini-
maal een warmteweerstand (Rd) van 4,5 m².K/W heeft.

Vergeleken met o.a.: Steenwol, HSB frame, db, verzinkt stalen bevestiging
Glaswol, HSB frame, db, verzinkt stalen bevestiging
Cellenbeton
Resolschuim, verzinkt stalen bevestiging
PUR/PIR, verzinkt stalen bevestiging

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het 
product SlimFort tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor 
uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.
Dit product  voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische 
top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

Namens NIBE Research bv
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