
 

 

• Milieu-effecten van vloerisolatie met gespoten PUR-schuim met HFK’s als blaasmiddel 

Milieu-effecten van vloerisolatie met gespoten 

PUR-schuim met HFK’s als blaasmiddel 

Utrecht, 21 juni 2017 - Het isoleren van vloeren is goed voor het klimaat, maar niet als dat gebeurt met 

gespoten polyurethaan (PUR) met HFK’s als blaasmiddel. Dit concludeert voorlichtingsorganisatie Milieu 

Centraal op basis van een onderzoek naar de milieueffecten van dit materiaal voor vloerisolatie. De 

conclusie is geen reden om af te zien van het isoleren van de vloer. Er zijn vele andere materialen 

beschikbaar, die het milieu nauwelijks belasten.  

Bij vloerisolatie met polyurethaan wordt het materiaal als schuim tegen de onderkant van de vloer gespoten. 

In het blaasmiddel zitten HFK's (fluorkoolwaterstoffen). De gebruikte HFK's zijn zeer krachtige 

broeikasgassen, tussen de 800 en 3200 keer sterker dan CO2. Om die reden worden deze HFK’s voor 

gespoten vloerisolatie per 2023 verboden. Uit berekeningen van Milieu Centraal blijkt dat het gemiddeld 16 

jaar duurt tot het broeikaseffect van de toepassing van PUR-vloerisolatie met HFK’s is goedgemaakt door de 

CO2-besparing van lager energieverbruik in huis. Bij veel andere isolatiematerialen varieert dat van een paar 

maanden tot 2 jaar. 

Milieu Centraal wijst er op dat de conclusie alleen betrekking heeft op gespoten PUR-vloerisolatie met 

HFK’s. PUR-isolatieplaten gemaakt in de fabriek en gespoten PUR voor spouwmuurisolatie bevatten geen 

HFK's. Ook spuitbussen met PUR-schuim hebben een samenstelling met andere blaasgassen of HFK’s die 

maximaal 150 keer sterker zijn dan CO2. 

Producenten en isolatiebedrijven hebben alternatieven ontwikkeld, gespoten PUR-schuim met HFO’s als 

blaasmiddel of water als blaasmiddel. HFO’s zijn ook fluorkoolwaterstoffen, maar zonder krachtig 

broeikaseffect. De klimaatbelasting van het toepassen van PUR-vloerisolatie met HFO’s is laag. Dit 

alternatief is nu nog beperkt beschikbaar, maar dat gaat veranderen. De branche streeft er naar om alle 

blaasmiddelen met HFK’s per 2020 te vervangen door HFO’s en andere blaasmiddelen. 

Andere materialen voor vloerisolatie zijn bijvoorbeeld thermoskussens, steenwol, glaswol, EPS, PUR-

platen, vlas, kurk en houtvezel. In een gemiddelde eengezinswoning kost vloerisolatie eenmalig 1800 euro. 

De jaarlijkse besparing is 210 euro en 600 kilo CO2. Ongeveer vier van de tien woningen met een begane 

grond heeft geen isolatie van de vloer. 

Het onderzoek is uitgevoerd door NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, in 

opdracht van Milieu Centraal. 

Isolatiematerialen vergeleken 

https://www.milieucentraal.nl/


Als je je huis gaat isoleren heb je de keuze uit vele materialen. Van die keuze hoef je gelukkig niet wakker te 

liggen. Vrijwel alle isolatiematerialen hebben een lage milieubelasting. Wat je ook kiest, isoleren is zeer 

gunstig voor het milieu! Milieu Centraal zet de aandachtspunten op een rij. 

Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken. Zo heb je de 

productie-energie al in enkele maanden tot twee jaar terugverdiend. In het algemeen kun je zeggen: de 

verschillen in milieubelasting tussen isolatiematerialen onderling zijn erg klein vergeleken met de 

milieuwinst van het isoleren. Alleen schapenwol en gespoten PUR als vloerisolatie met HFK's als 

blaasmiddel zijn op milieugronden afraders. 

Tips over isolatiematerialen 

• 1  

Kies voor een hoge isolatiewaarde: minstens Rc = 3,5 voor de vloer en Rc = 6 voor het dak. Als je 

nu isoleert volgens de standaard voor nieuwe huizen, hoef je de isolatie straks niet opnieuw te laten 

doen. De extra kosten vallen mee. Ga je voor energieneutraal? Kies dan voor een Rc van 6 tot 10. 

• 2  

Voor de gevel is bij nieuwbouw een isolatiewaarde van Rc = 4,5 de standaard. Bij bestaande 

woningen is het vaak lastig en duur om zo ver te gaan. Dan is spouwmuurisolatie een minder 

isolerend alternatief dat je snel hebt terugverdiend. Extra isolatie aan de binnen- of buitenkant van de 

muur kan je dan later altijd nog toevoegen. 

• 3  

Het isolatiemateriaal moet correct aangebracht worden: goed vast en onderdelen moeten goed op 

elkaar aansluiten. Zo voorkom je luchtlekken en koude plekken, waar je energie verliest en condens- 

en schimmelvorming kan optreden. Dat is ook belangrijk voor de levensduur. Kies daarom een 

gecertificeerd isolatiebedrijf. Dat vind je via wij-isoleren.nl. Als je zelf aan de slag gaat: volg de 

kluswijzers en gebruiksaanwijzing nauwkeurig. 

• 4  

Vermijd gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel en schapenwol. Beide 

materialen zijn beduidend slechter voor het milieu dan alle andere materialen. Bij gespoten PUR 

voor vloerisolatie zijn HFO’s of water als blaasmiddel veel minder milieubelastend dan HFK’s. 

• 5  

Bevestig isolatiematerialen liever niet met lijm of als vastklevend schuim. Dat bemoeilijkt later bij 

een eventuele sloop de recycling van de materialen. 

Hoe kies je een isolatiemateriaal? 

Een keuze begint met de vraag welk isolatiemateriaal geschikt is voor de toepassing en de kenmerken van je 

woning. Ga je je dak, je gevel of je vloer isoleren? Heb je bijvoorbeeld een betonnen vloer of een houten 

vloer? Is je kruipruimte vochtig en moet het materiaal daar tegen kunnen? Wil je op het plat dak kunnen 

lopen en moet het materiaal drukvast zijn? Heb je maar weinig ruimte en wil je dun materiaal dat toch goed 

isoleert? Afhankelijk van de toepassing als vloerisolatie, bodemisolatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie, 

gevelisolatie aan de buitenkant of gevelisolatie aan de binnenkant vallen opties af. 

http://www.wij-isoleren.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/bodemisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-buitenkant/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-binnenkant/


Vervolgens kun je naar de milieubelasting kijken. Ieder materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen wat 

betreft broeikasgasuitstoot, landgebruik, vermesting, verzuring, en gifstoffen. Kijkend naar al deze punten 

gedurende de gehele levensduur is de algemene milieuvoorkeursvolgorde van isolatiematerialen:  

1. Iets beter dan gemiddeld: steenwol, glaswol, gerecycled katoen, EPS, biofoam en thermosheets en 

thermoskussens van warmte reflecterende folie. 

2. Gemiddeld: XPS, PIR, PUR (zonder HFK’s*), resolschuim (PF), cellulose, cellenbeton en 

houtvezelisolatieplaten en -dekens. 

3. Iets minder dan gemiddeld: Vlasplaten en -dekens, kurkplaten, cellulair glas. 

4. Afraders: gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel en schapenwol. 

* PUR-platen bevatten geen HFK's. Er bestaat ook gespoten PUR voor vloerisolatie met (minder 

klimaatbelastende) HFO's of water in plaats van HFK's als blaasmiddel. 

Deze voorkeursvolgorde is niet absoluut. De voorkeursvolgorde verschilt per toepassing, per constructie en 

zelfs per fabrikant. Om die reden is het belangrijker om te letten op een hoge isolatiewaarde die lang 

behouden blijft door een goede wijze van aanbrengen. Kies daarom voor een gecertificeerd na-isolatiebedrijf 

als je de klus laat uitvoeren of volg de aanwijzingen van de leverancier van het isolatiemateriaal op als je 

zelf aan de slag gaat. 

De verwachte levensduur van de meeste isolatiematerialen is bij correcte toepassing 75 tot 100 jaar. Alleen 

cellulose (20 à 30 jaar) en vlasplaten (30 à 40 jaar) moeten doorgaans eerder vervangen worden. 

Afraders: PUR met HFK’s en schapenwol 

Afrader: gespoten PUR met HFK’s als blaasmiddel 

Vloerisolatie met gespoten polyurethaan (PUR) met HFK’s als blaasmiddel is vanuit milieuoogpunt een 

afrader. De gebruikte HFK's zijn zeer krachtige broeikasgassen, tussen de 800 en 3200 keer sterker dan 

CO2. Daarom worden deze HFK’s voor gespoten vloerisolatie per 2023 verboden. Het duurt gemiddeld 16 

jaar tot het broeikaseffect van PUR-vloerisolatie met HFK’s is goedgemaakt door de CO2-besparing van 

lager energieverbruik in huis. 

Producenten en isolatiebedrijven hebben alternatieven ontwikkeld: gespoten PUR-schuim met HFO’s als 

blaasmiddel of water als blaasmiddel. HFO’s zijn ook fluorkoolwaterstoffen, maar zonder krachtig 

broeikaseffect. De klimaatbelasting van PUR-vloerisolatie met HFO’s is laag, vergelijkbaar met andere 

materialen voor vloerisolatie. Dit alternatief is nu nog beperkt beschikbaar, maar dat gaat veranderen. De 

branche streeft er naar om alle blaasmiddelen met HFK’s per 2020 te vervangen door HFO’s en andere 

blaasmiddelen. 

Afrader: schapenwol 

Schapenwol zorgt als isolatiemateriaal voor beduidend meer milieubelasting dan andere opties. De uitstoot 

van broeikasgassen is 20 keer zo hoog als die van steen- of glaswol en 4 keer zo hoog als die van 

kunststoffen. In de schapenvacht wordt veel gif gebruikt tegen ongedierte. Over de hele levenscyclus heeft 

schapenwol een veel slechter milieuprofiel dan de andere materialen. Om het milieuprofiel te berekenen 

worden de milieueffecten van het houden van een schaap verdeeld over de wol en het vlees: twee derde 

wordt toegerekend aan de wol, een derde aan het vlees. 

 


