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Algemeen 

Bodemdaling is een groot probleem in het veenweidegebied. Huizen verzakken, boeren kunnen steeds 

moeilijker boeren en daarnaast veroorzaakt de bodemdaling CO2 uitstoot. Natte landbouw, zoals de teelt van 

lisdodde, zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. Lisdodde (rietsigaar) teel je in een laagje water en 

daarmee stopt de bodemdaling. Je kunt er hernieuwbare, biobased bouwmaterialen van maken, zoals 

isolatiemateriaal. Maar om een realistisch alternatief te worden moet de aannemer er wel mee willen bouwen, 

de klant moet het willen kopen en de boer moet het willen telen.  kortom, de hele keten - van teelt tot 

toepassing-  moet op gang komen.  En dat is lastig. Er wordt volop geëxperimenteerd, maar zowel de teelt als 

de verwerking tot bouwproducten verkeren nog in de startup-fase. De keten is nog niet georganiseerd en er is 

nog geen klantvraag. De experimentele materialen die er zijn (bijvoorbeeld isolatiemateriaal), gaan nu voor het 

eerst toegepast worden. Ze krijgen enthousiast onthaal, maar zijn nog niet gecertificeerd. Hoe krijgen we dat 

op gang?  

Daarom hebben eind 2018  vijf partijen onder leiding van ORG-ID de handen ineen geslagen om in de 

Krimpenerwaard ervaring op te doen met een praktijktoepassing van lisdodde in een concreet bouwproject: 

‘Wonen in Lisdodde’ (zie https://www.youtube.com/watch?v=wJca5R05_94). 

 Voor de praktijktoepassing heeft Grown-Bio (een start-up van mycelium-hennepproducten, o.a. voor 

isolatie/bouwmateriaal) een variant ontwikkeld met lisdodde. De bedoeling is deze platen als kleinschalig 

experiment toe te passen binnen een bouwcomplex van woningcorporatie QuaWonen, mits ze voldoen aan 

een aantal basale eisen zoals isolatiewaarde en vochtbestendigheid. Belangrijk is hierbij om kennis en 

vertrouwen hebben in de specifieke eigenschappen van het product. 

Om deze kennis en vertrouwen op te bouwen heef Bowinn voor RVO & ORG-ID een aantal testen uitgevoerd 

met lisdodde-mycelium platen. Bowinn heeft de Lisdodde-Mycelium platen getest op o.a. isolatiewaarde, 

brand (gevaar) en vochtbestendigheid. De belangrijkste doelstelling voor de geteste lisdodde-mycelium platen 

was het behalen van een Rc waarde van 4,5 bij een dikte van 170 mm.  

De Lisdodde-Mycelium platen zijn gemaakt uit een combinatie van lisdodde en hennep vezels, aan elkaar 

gegroeid door Mycelium. Twee verschillende varianten zijn getest. Een variant met een 30% lisdodde aandeel 

(van de vezel) en een plaat met een de 50% lisdodde aandeel (van de vezel). Voor elke variant zijn de volgende 

testen uitgevoerd:  

• Isolatiewaarde 

• Vocht 

• Brand(veiligheid) 

Testfaciliteiten 

De isolatiewaarde van het materiaal is bepaald door het materiaal te testen in de buitenklimaatkamer en de 

conditioneerkist. Dit zijn twee faciliteiten die Bowinn tot zijn beschikking heeft waarbij de conditioneerkist in 

de klimaatkamer is geplaatst. Zie ook figuur 1 ter illustratie. De klimaatkamer wordt gebruikt om een binnen- of 

buitenomgeving met een constante temperatuur te simuleren. Om de isolatiewaarde te testen is gekozen om 

een buitenomgeving te simuleren. Een buitentemperatuur van -10 graden is gekozen voor de isolatietesten. 

Hier is voor gekozen, i.p.v. bijvoorbeeld een hogere temperatuur, om een hogere meetbaar 

temperatuurverschil te realiseren en een beter meetbare warmteverlies te simuleren.  
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In de klimaatkamer is een conditioneerkist geplaatst. De conditioneerkist is een kist met een inhoud van 1 m3. 

Van de kist zijn 5 van de 6 kanten voorzien van een dubbele laag PIR isolatie. De dikte van deze isolatielaag is 

17,6 cm (0,176 m) en hebben een lambda-waarde van 0,02 W/mK. De Rc-waarde van deze isolatielaag is 8,8. 

Een zeer goede isolatiewaarde waardoor weinig warmte via deze kanten ‘ontsnapt’. Een kant is niet voorzien 

van een dubbele laag PIR isolatie. Op deze kant kan het te testen materiaal geplaatst worden. In de 

conditioneerkist wordt de tempratuur tussen de 25 oC en 35 oC ingesteld. Hierdoor ontstaan een effectief 

temperatuurverschil tussen de 35oC en 45oC. 

Nauwkeurigheid 

De omgeving waar de testen uitgevoerd zijn is een onderzoeks-omgeving waar op een praktische manier 

onderzoek gedaan wordt naar innovaties in de bouw. Het doel van deze testen is het begrijpen van de 

karakteristieken van het materiaal en voldoende ervaring te krijgen om een beslissing te kunnen nemen over 

eventuele nieuwe ontwikkeltraject met dit materiaal, of juist niet. De testresultaten zijn niet bruikbaar voor 

bijvoorbeeld een vergunningstraject omdat niet (altijd) volgens de geldende NEN normeringen gewerkt wordt. 

De brandproef is een uitzondering. Deze is uitgevoerd conform de geldende NEN normen.  

Methode 

Het warmteverlies wordt gemeten aan de hand van de warmtebron. In de conditioneerkist is dit een 

elektrische bron. Van elektrische warmtebronnen is bekend dat zij voor elke kWh aan elektriciteit 1 kWh aan 

warmte maken. Dit betekend een COP (Coëfficiënt of Performance) van 1. Hierdoor is de gemeten hoeveelheid 

elektriciteit te gebruiken als warmteverlies. 

Afhankelijk van het type materiaal wordt het te testen materiaal in de kist geklemd, gelijmd of geschroefd. 

Voor de Lisdodde-Mycelium platen is gekozen voor schroeven. Het geleidingsverlies via deze schroeven is 

meegenomen in de berekening van de isolatiewaarde. Om te voorkomen dat er warmte via de zijkanten van de 

Lisdodde-Mycelium lekt is deze afgedekt met isolatiemateriaal. Dit kan gebeuren omdat het materiaal op de 

kist geplaatst is, en niet in. In figuur 1 is een foto van de testopstelling te zien. De conditioneerkist is hierbij 

geplaatst in de klimaatkamer en is voorzien van een lisdodde-mycelium plaat met isovlas als afdekmateriaal.   

De nauwkeurigheid van de gebruikte kWh meter gaat tot 0,01 kWh. Dit kan betekenen dat een verbruik van 

0,005 kWh afgerond kan worden naar 0,01 kWh of 0,00 kWh. Deze kleine verschillen zijn van groot belang voor 

de isolatiewaarde. Derhalve zijn er meerdere testen uitgevoerd worden en zal de gemiddelde Rc- en lambda-

waarde gebruikt worden.  
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Figuur 1: Testopstelling om de isolatiewaarde te bepalen. Isovlas is geplaatst langs de randen van het 
materiaal.  

Temperatuur 

De temperatuur wordt op meerdere plekken binnen en buiten de conditioneerkist gemeten om een zo goed 

mogelijk beeld van de temperatuur te krijgen. Binnen in de conditioneerkist zijn 5 sensoren geplaatst en buiten 

de conditioneerkist, in de klimaatkamer, zijn ook meerdere sensoren geplaatst. Hierdoor is de kist opgedeeld in 

meerdere temperatuurzones. 

Berekenen warmteverlies 

De lambda-waarde wordt berekend aan de hand van 3 variabelen: 

1. het warmteverlies gemeten door de kWh meter;  

2. de gemeten buiten en binnentemperaturen; 

3. de duur van de test.  

Omdat de lambda-waarde van de 5 met PIR beklede kanten bekend is kan het warmteverlies door deze kanten 

berekend worden. Dit wordt afgetrokken van het totaal gemeten warmteverlies. Het type materiaal en 

afmetingen van het bevestigingsmateriaal zijn ook bekend waardoor geleidingsverliezen zijn vast te stellen. Dit 

wordt ook afgetrokken van het totale warmteverlies. Vervolgens kan aan de hand van het temperatuurverschil, 

duur van de test en het resterende warmteverlies berekend worden wat de Rc- en lambda-waarde is van het te 

testen materiaal.  

Dus: Warmteverliestotaal – Warmteverliesoverig - Geleidingsverliezen = Warmteverliestestmateriaal 

.  
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Berekenen Lambda- en Rc waarde 

Om de isolatiewaarde te bepalen wordt de Rc-waarde bij een vooraf aangegeven dikte berekend. Ook wordt de 

lambda waarde berekend zodat de Rc-waarde bij andere diktes ook berekend kan worden. De Rc-waarde is 

berekend volgens de volgende formule.  

 

De Rm-waarde is het warmteverlies welke gemeten is via de conditioneerkist. De Rsi, Rse en α waarde zijn 

gegevens die afhankelijk zijn van de locatie en toepassing van het materiaal. Voor de Rsi, Rse en α zijn de 

volgende waardes aangenomen: 

• Rsi = 0,13. Dit is een waarde die gebruikt wordt voor binnenwanden die grenzend zijn aan 

buitenwanden; 

• Rse = 0,04. Idem als Rsi; 

• α = 0,05. Een waarde algemeen gebruikt wordt wanneer de toepassing niet zeer specifiek is. 

Toepassing als isolatiemateriaal in een berging/kelder valt hier onder. 

Om de lambda-waarde van de constructie vast te stellen is de volgende standaard formule gebruikt.  

 

De warmteweerstand (R) is berekend o.b.v. de vorige formule. De dikte van het materiaal is ook van te voren 

bekend. De lambda waarde (λ) wordt berekend door deze door elkaar te delen. Omdat R en d bekend zijn is de 

bovenstaande formule toegepast  

Dus: λ = d/R 
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Vochttest 

De vochttest is uitgevoerd om te onderzoeken hoe het lisdoddemateriaal omgaat met vocht. Visuele inspecties 

zijn uitgevoerd na de testen om eventuele afwijkingen te bepalen. Een externe bevochtiger is gebruikt om de 

ruimte voldoende te bevochtigen. Het vochtreservoir is voor en na de test gewogen om te bepalen hoeveel 

vocht is toegevoegd aan de conditioneerkist. Tijdens de vochttesten is de conditioneerkist voorzien van 

vochtmeters die het vochtpercentage in de conditioneerkist meten. Ook de plaat is voor en na de test gewogen 

om een verschil te bepalen.  

TVOC test 

Na aanleiding van de eerste vochttesten is een TVOC meter geplaatst in de conditioneerkist omdat een zeer 

sterke geur in de conditioneerkist hing na de vochttesten. TVOC staat voor Total Volitile Organic Compounds.  

Geur is een indicatie voor TVOC en TVOC is een belangrijke parameter voor (binnen)luchtkwaliteit.  

Brandproef 

Om de brandveiligheid te bepalen is een brandproef bij Efectis uitgevoerd. Efectis heeft de vereiste Single Burn 

Item (SBI) test uitgevoerd met de benodigde kleine vlamtesten om tot een classificatie te komen. Om het 

aantal testen tot een minimum te beperken worden beide varianten eerst 1 keer indicatief getest. De slechtst 

presterende plaat wordt nog 2 maal getest. Hierna worden de kleine vlamtesten ook op het slechtst 

presterende materiaal uitgevoerd. Op basis van deze testen wordt de classificatie vastgesteld. Figuur 2 laat 2 

afbeeldingen zien van de brandproef. 

 

 

Figuur 2: Testopstelling brandproef Efectis 
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Resultaten 
 

Lisdodde 

Om de isolatiewaarde te bepalen is voor elke type plaat meerdere keren een test gedaan. Bij het bepalen van 

de isolerende waarde is vervolgens gekeken naar wat de ‘gemiddelde’ isolatiewaarde is van het materiaal.  

Hiervoor is gekozen vanwege de nauwkeurigheid van de kWh meter. Daarnaast varieert de exacte 

samenstelling en exacte dikte van het materiaal tussen de platen wat de isolatiewaarde beïnvloed. In de 

onderstaande 2 tabellen staan de resultaten weergegeven. In de rij gemiddelde staan de uiteindelijke 

gemiddelde resultaten. 

Tabel 1: 30% Lisdodde 

Test # Duur Verbruik 
(kWh) 

Lambda 
(W/mK) 

Rc (170 
mm) 

Binnen 
temp (oC) 

Buiten 
temp (oC) 

1 02:14:00 0,41 0,208 0,82 35,54 -9,3 

2 03:06:00 0,23 0,087 1,95 32,50 -11 

Gemiddelde   0,147 1,385   

 

Tabel 2: 50% Lisdodde 

Test # Duur Verbruik 
(kWh) 

Lambda 
(W/mK) 

Rc (170 
mm) 

Binnen 
temp (oC) 

Buiten 
temp (oC) 

1 02:14:00 0,41 0,209 0,81 35,54 -9,3 

2 04:58:00 0,37 0,092 1,84 24,88 -9,69 

3 03:57:00 0,21 0,049 3,46 28,24 -8,89 

Gemiddelde   0,116 2,043   

 

Op basis van de uitgevoerde testen heeft het 30% materiaal een gemiddelde lambda-waarde van 0,145. De 

gemiddelde lambdawaarde van het 50% materiaal is 0,116. Dit is een waarde die iets lager is dan het 30% 

materiaal.  

 

Controle meting 

Om de meting te ijken is een materiaal getest waarvan het bekend is wat de lambda- en Rc waarde is. Om de 

meting te ijken is XPS als testmateriaal gebruik. Deze heeft een bekende lambda-waarde van 0,035.  

Tabel 3: Resultaten controle meting 

Materiaal Duur Verbruik 
(kWh) 

Doel Lambda 
(W/mK) 

Afwijking Binnen 
temp (oC) 

Buiten 
temp (oC) 

XPS-2 05:21:00 0,32 0,035 0,043 82% 29,44 -9,23 

 

Uit het ijkmoment blijkt dat er een afwijking bestaat tussen een gemeten waarde en een berekende waarde. 

Een afwijking van 82% is gemeten. Dit betekend dat elke gemeten waarde vermenigvuldigd moet worden met 

82% om tot de berekende waarde te komen.  

Dus: 0,35 / 0,43 = 18% → 100% - 18% = 82% 
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Voor de resultaten gepresenteerd in tabel 1 en 2 moet een afwijking van 82% aangehouden. Dit betekend dat 

de lambdawaarde lager wordt en de Rc waarde hoger. In tabel 4 staan de gecorrigeerde gemiddelde Rc- en 

lambda waardes. 

Tabel 4: Gecorrigeerde Rc- en lambda-waarde lisdoddemateriaal 

Materiaal Afwijking Lambda verrekend 
(W/mK) 

Rc verrekend 
(170 mm) 

30% lisdodde 82% 0,114 1,80 

50% lisdodde 82% 0,090 2,65 

 

Na verrekening heeft het 30% lisdodde materiaal een gemiddelde Rc waarde bij 170 mm van 1,80. Het 50% 

lisdodde materiaal heeft bij een dikte van 170 mm een gemiddelde Rc waarde van 2,65. Beide Rc waardes zijn 

onder de doel Rc van 4,5. 

Observaties 

Tussen de verschillende testen zitten soms behoorlijke verschillen. Deze zijn mogelijk te verklaren door de 

verschillende (unieke) eigenschappen die elk paneel heeft. Het betreft experimenteel biologische 

bouwproducten dat via een natuurlijk groeiproces wordt gemaakt. Hierdoor zijn de geproduceerde platen 

allemaal net iets anders. En omdat het een groeiproces betreft is dit moeilijker te controleren dan bijvoorbeeld 

fossiele productieprocessen. Deze eigenschappen kunnen voor afwijkingen in de testresultaten zorgen.  

Dikte 

De platen geteste platen waren niet allemaal even dik of bevatten ‘gaten’. Figuur 3 en 4 geven een voorbeeld 

van dergelijke afwijkingen in de panelen die van invloed zijn op de behaalde Rc-waarde. Ook zijn de diktes en 

vorm van de panelen niet uniform. Figuur 3 en 4 laten hier 2 voorbeelden van zien.  

 

Figuur 3: Een voorbeeld van de zichtbare afwijkingen op de panelen. De afwijkingen zijn rood omcirkeld.  
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Figuur 4: Een voorbeeld van zichtbare afwijkingen op de panelen (II). De afwijkingen zijn rood omcirkeld 

De gaten zichtbaar binnen de rode cirkels hebben een negatieve invloed op de Rc waarde van de panelen 

omdat het materiaal op die plekken een stuk minder dik is. Hierdoor kan er makkelijker warmte wegtrekken en 

neemt het gemeten warmteverlies toe. Daarbij is de dikte van de plaat belangrijk gegeven bij het berekenen 

van de lambda waarde. Dergelijke afwijken kunnen dus van groot belang zijn.  

Vorm 

De panelen zijn niet allemaal even recht. Hierdoor sluiten de panelen minder goed op zijn ondergrond en kan 

er ‘tocht’ ontstaan. Warme lucht kan via de kieren ontsnappen of koude lucht kan infiltreren. Dit heeft grote 

effecten op de isolerende werking van het isolatiemateriaal en warmtevraag gedurende de testen. Door 

consistent rechte platen te produceren zal dit tot minimum beperkt kunnen worden en kan er dus een 

gemiddeld betere lambda- en Rc waarde behaald worden. 
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Massa vs. Stilstaande lucht 

Op 2 manieren kan geïsoleerd worden. Met stilstaande lucht of met massa. De lisdodde mycelium platen zijn 

relatief licht dus deze zullen door middel van stilstaande lucht isoleren. Tijdens de brandproef is een plaat door 

midden gezaagd omdat deze passend te maken voor de opstelling. Figuur 5 laat deze doorsnede zien.  

 

Figuur 5: Doorsnede van een lisdodde-mycelium plaat 

In deze doorsnede is een solide plaat zichtbaar met weinig stilstaande lucht in de plaat. Dit kan betekenen dat 

de plaat met massa isoleert i.p.v. stilstaande lucht. Omdat het een lichte plaat betreft kan dit bijdragen aan een 

ongunstigere Rc waarde. 

Gevolgen 

Deze waargenomen afwijkingen in de platen zijn van invloed op de gemiddelde Rc- en lambdawaarde Van de 

uitgevoerde testen hebben 2 testen een lambda-waarde gehaald die boven de 0,20 W/mK zijn (test 1 voor het 

30% en 50% materiaal). Mogelijk hebben deze tests invloed van de hierboven benoemde factoren 

ondervonden. Als deze testen niet meegenomen worden in de gemiddeldes worden zullen de gemiddelde Rc- 

en lamda-waardes hoger zijn. Tabel 5 geeft deze weer.  

Tabel 5: Rc- en lambda-waardes geselecteerde testen 

Materiaal Lambda 
(W/mK) 

Rc (170 mm) Afwijking Lambda 
verrekend 
(W/mK) 

Rc 
verrekend 
(170 mm) 

30% lisdodde 0,087 1,95, 23% 0,066 2,57 

50% lisdodde 0,070 2,42 23% 0,054 3,14 
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De behaalde Rc waardes voor het 30% en 50% materiaal is aanzienlijk hoger. 2,57 i.p.v. 1,80 voor het 30% 

materiaal en 3,14 i.p.v. 2,65 voor het 50% materiaal. Zie ook tabel 4. Hoewel de waardes hoger liggen wordt de 

doelwaarde van 4,5 nog steeds niet gehaald.  

Vochttest 

Hoe het lisdodde-mycelium materiaal reageert op vocht is ook getest in de conditioneer kist. Hierbij is gekeken 

hoeveel vocht getransporteerd wordt en hoe het materiaal reageert op blootstelling aan vocht.  

Vochttransport 

Gemiddeld genomen transporteerde de myceliumplaat 150 gram vocht over de gehele testperiode. Een 

gedeelte hiervan is opgenomen door de lucht die in de conditioneerkist aanwezig is omdat de gemiddelde 

vochtgraad hoger werd. De rest is afgevoerd via het te testen materiaal. Na de test is geen waarneembare 

toename aan gewicht van de platen geweest. Het maximale vochttransport door het materiaal is gemeten en 

weergegeven in onderstaande tabel. Ook is de maximale waarde gemeten bij een ijkstest met XPS 

weergegeven. 

 

Tabel 6: Vochttransport door lisdodde en XPS 

Test # Max transport 
(g/min) 

30% 1,0 

50% 0,97  

XPS 1,5 

 

Lisdodde materiaal transporteert onder de testomstandigheden iets minder vocht (maximaal) per minuut 

vergeleken met XPS.  

Reactie op vocht 

Hoe het materiaal reageert op een lange periode waarbij het is blootgesteld aan een hoge vochtigheid is ook 

getest. In totaal is de vochttest vier maal uitgevoerd. Gedurende deze vochttesten zijn geen visuele afwijkingen 

waargenomen. Dit is vastgesteld door foto’s voor en na de test te nemen.  

Luchtkwaliteit 

Bij het verwijderen van het testmateriaal uit de conditioneerkist viel het op dat een sterke (schimmel)geur in 

de conditioneerkist aanwezig was. Daarom is bij vervolgtesten de conditioneerkist voorzien van een 

luchtkwaliteitsmeter. Het doel bij deze meting was het TVOC gehalte in de conditioneerkist bepalen gedurende 

een vochttest. TVOC staat voor Total Volitile Organic Compounds en dient als een indicatie van de 

luchtkwaliteit. Een hoge concentratie aan TVOC in een ruimte is vaak een indicatie van stank. In de 

onderstaande figuur 5 staat het resultaat weergegeven van de eerste test.  
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Figuur 6: Luchtkwaliteit lisdodde-mycelium. De gele lijn is het CO2 gehalte. De rode lijn de temperatuur. De 
blauwe lijn de luchtvochtigheid. En de groene lijn de TVOC. 

In figuur 6 is te zien dat zodra de test begint het TVOC gehalte van 50 ppb (Parts Per Billion) toeneemt tot 1.000 

ppb. In de volgende test is het ppb gehalte toegenomen van 2 ppb voor de test tot +/- 8.000 ppb. Deze 

gemeten waarden zijn zeer hoog. In gemiddelde woningen worden meestal waarden onder de 100 ppb 

gemeten. Bij (zeer) vochtige omstandigheden verspreiden de lisdodde-mycelium dus een grote hoeveelheid 

TVOC en een sterke geur.  

Om zeker te zijn dat de lisdodde de bron was van de TVOC is na het verwijderen van de lisdodde plaat de 

luchtkwaliteit meting wat langer aangehouden. In figuur 6 staat omcirkeld hoe het TVOC gehalte zich 

ontwikkelde na het einde van de test.  

 

Figuur 7: Luchtkwaliteit na einde proef 

Uit figuur 7 is op de maken dat na het verwijderen van de lisdoddeplaat het TVOC gehalte weer sterk daalde.  
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Brandproef 

Bij een SBI test worden 3 parameters getest welke gebruikt worden bij het bepalen van een brandklasse. Dit 

zijn ‘Heat release’, ‘Smoke production’ en ‘Flaming droplets’. Oftewel, hoeveel warmte wordt er geproduceerd 

door het (al dan niet) brandende materiaal, hoeveel rook levert dit op en treed er druppelvorming op. Hoe 

minder warmte wordt geproduceerd hoe beter omdat vrijkomende warmte een indicatie is dat het materiaal 

brand. Hetzelfde geldt voor de ‘Smoke production’ en ‘Flaming droplets’. Deze 3 indicatoren worden gebruikt 

om een brandclassificatie op te stellen. Onderstaande afbeeldingen laten de resultaten zien.  

30% Lisdodde 

 

Figuur 8: Resultaten brandproef 30% lisdodde. 



 

15 
 

50% Lisdodde 

 

Figuur 9: Resultaten brandproef 50% lisdodde. 
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Op basis van de indicatieve testen is besloten dat geen verdere SBI testen meer nodig waren. Met een kleine 

vlamtest is de classificatie afgemaakt. De conclusie van de brandproef is dat het materiaal een brandklasse E 

heeft gehaald. Gedurende de test verbrandde het materiaal niet maar ‘verkoolde’ het materiaal langzaam. In 

figuur 10 is dit goed te zien. Bij het verkolen van het materiaal kwam dermate veel warmte vrij om tot een 

klasse E te leiden.  

 

Figuur 10: Verkoold lisdodde-mycelium 
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Conclusie 
De isolerende waarde van lisdodde-mycelium varieert sterk waarbij het 50% lisdodde-mycelium materiaal 

gemiddeld een Rc-waarde behaald van 2,65 en het 30% materiaal een gemiddelde Rc waarde van 1,8. Het 50% 

materiaal haalt dus een iets hogere isolerende waarde dan het 30% lisdodde materiaal. Maar beide Rc waardes 

zijn onder de gestelde doelwaarde van 4,5 

Mogelijke oorzaak van de sterk variërende isolatiewaardes is de wisselende vorm en karakteristieken van het 

materiaal. Na het wegstrepen van 2 testen die hier mogelijk door zijn beïnvloed wordt haalt het 30% materiaal 

een gemiddelde Rc waarde van 2,54. Het 50% materiaal haalt een gemiddelde Rc waarde van 3,45. Hoewel 

deze waardes beter zijn wordt de doelwaarde van 4,5 niet gehaald. 

Geen directe reactie op vocht is waargenomen. Het materiaal transporteert vocht gedurende een langere 

periode met een maximaal transport van 1 gram per minuut. Echter, het materiaal reageert op een hoge 

vochtgraad door het ‘afgeven’ van TVOC’s. Dit is ook waarneembaar bij het afronden van de vochttesten. Voor 

toepassing in (afgesloten) ruimtes is dit van belang.  

Gedurende de brandproeven werd duidelijk dat het materiaal veel warmte afgaf tijdens het verkolen. Op basis 

van deze vrijkomende warmte heeft het 30% lisdodde- en 50% lisdodde materiaal een brandklasse E gekregen.  


