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T ijdens de bouw, de exploitatie en het onderhoud 
verbruikt elk gebouw grondstoffen en energie. Hierbij 
worden broeikasgassen en afval gegenereerd die een 

significante invloed op het milieu hebben. 

Om deze reden richt de sector zich naar gebouwen die 
de ecologische, sociale en economische uitdagingen van 
duurzame ontwikkeling aanpakken. 

Deze duurzame gebouwen zijn ontworpen om het verbruik 
van natuurlijke hulpbronnen te beperken en de invloed op 
het milieu te verkleinen, zonder daarbij het comfort en het 
welzijn van de gebruikers uit het oog te verliezen.

De vraag naar deze duurzame gebouwen neemt toe, met 
name door de ontwikkeling van milieucertificeringen zoals 
NF HQETM, LEED® en BREEAM®, evenals de oriëntatie van 
normen en voorschriften naar een aanpak waarbij rekening 
wordt gehouden met de gehele levenscyclus van het gebouw: 
van de winning van de grondstoffen tot het levenseinde.

Bij Eurocoustic streven we naar het toepassen van een 
aanpak voor duurzaam bouwen. We streven ernaar om onze 
klanten producten aan te bieden die comfort, veiligheid en 
gezondheid bieden aan de gebruikers van het gebouw en 
tegelijkertijd de ecologische voetafdruk helpen te verkleinen.  

Onze aanpak is hoofdzakelijk gebaseerd op de 
levenscyclusanalyse van onze producten om in elke fase van 
hun levenscyclus hun invloed op het milieu te beoordelen. In 
die zin zien we erop toe dat de resultaten van deze grondige 
analyse op een transparante manier aan onze klanten worden 
meegedeeld. 

Deze brochure beschrijft de acties die we ondernemen om 
de invloed op het milieu van onze producten gedurende hun 
gehele levenscyclus te verkleinen. Zo kunnen we u helpen in 
uw streven naar duurzaam bouwen.

Eurocoustic, actieve speler in het 
streven naar duurzaam bouwen

Romuald Lassagne
Directeur Marketing & Ontwikkeling
Eurocoustic



Comfort

Eigenschappen van de 
Eurocoustic-producten 

Akoestisch comfort
De akoestische correctie is 
essentieel om de akoestiek 
en de verstaanbaarheid van 
de gesprekken in een ruimte 
te verbeteren: zij draagt bij 
aan een optimaal akoestisch 
comfort voor de bewoners.

Dankzij de flexibele en poreuze structuur 
van steenwol is Eurocoustic in staat 
om zeer goed presterende plafonds 
te vervaardigen en op de markt te 
brengen. Deze plafonds combineren 
een uitstekende geluidsabsorptie met 
overlangse geluidsisolatie (akoestische 
isolatie tussen twee aangrenzende 
ruimtes). De meerderheid van onze 
plafonds zijn klasse A, met een maximaal 
absorptieniveau. 

Visueel comfort
Licht is een belangrijke factor in de 
levenskwaliteit van de gebruikers en 
hun doeltreffendheid op het werk.

De Eurocoustic-plafonds zijn dusdanig 
ontworpen en gemaakt dat een zeer goede 
weerkaatsing van het zonlicht wordt 
verkregen, wat het welzijn en de gezondheid 
van de bewoners van de gebouwen verbetert.

Binnen comfort
De goede kwaliteit van 
de binnenlucht is een 
absolute noodzaak om 
een goed binnenmilieu 
voor de bewoners te 
garanderen. 

Voor het handhaven van gezonde 
en onvervuilde binnenlucht 
ontwerpt Eurocoustic producten 
die weinig VOS uitstoten en 
de ontwikkeling van micro-
organismen niet bevorderen. 
Alle Eurocoustic-producten 
geven een gezondheidsklasse 
aan in overeenstemming met 
het Franse decreet van 19 april 
2011 (gewijzigd door het 
decreet van 20 februari 2012) 
inzake de etikettering van 
bouwmaterialen m.b.t. hun VOS-
emissieniveau. Eurocoustic-
plafonds van steenwol zijn 
geclassificeerd A of A+.

Bovendien zijn ze 
geclassificeerd E1, de best 
mogelijke klasse voor de 
emissie van formaldehyde, 
in overeenstemming met de 
Franse norm NF EN 717 - 1 & 2.

Thermisch 
comfort
Goede thermische 
isolatie is van 
fundamenteel 
belang voor de 
garantie van het 
comfort van de 
gebruikers van 
het gebouw en 
het behoud van 
de hulpbronnen 
en het milieu.

Dankzij de verstrengelde 
structuur biedt steenwol 
een uitstekende 
thermische isolatie. 
Hierdoor kan een stabiele 
binnentemperatuur in 
de gebouwen worden 
gehandhaafd, ongeacht 
de buitentemperatuur. 
De isolatieproducten 
van Eurocoustic dragen 
bij aan het thermisch 
comfort van de bewoners 
en aan de vermindering 
van de uitstoot die 
verantwoordelijk is voor 
het broeikaseffect.
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Duurzaamheid

Gezond 
Eurocoustic hecht veel belang 
aan het creëren van gezondere 
ruimtes. 

In dit opzicht zijn onze producten gemaakt van 
vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie 
kankerverwekkend (Europese Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 gewijzigd door Europese 
Verordening (EG) nr. 790/2009). Deze vrijstel-
ling is gecertificeerd door het EUropean 
CEBoard (EUCEB - www.euceb.org).  

Veilig
Eurocoustic hecht veel belang aan de 
veiligheid van de bewoners en biedt 
daarom een breed scala aan producten 
aan met de hoogste brandreactieklasse 
(klasse A1). Dit is een belangrijk criterium 
om bij brand de veiligheid van de 
bewoners te garanderen.

Onze producten van steenwol bieden de beste 
passieve brandbescherming: ze ontvlammen niet 
snel, verspreiden de vlammen niet en geven weinig 
rookvorming.

Beschikbaar en 
recyclebaar
Eurocoustic vervaardigt 
zijn producten op basis 
van basalt, een grondstof 
die zich in overvloed in ons 
natuurlijke milieu bevindt.

Eurocoustic zet zich in voor het 
behoud van natuurlijke hulpbronnen 
en recyclet het overgrote deel van 
zijn productieafval door het opnieuw 
in het productieproces te integreren. 
Zo wordt maar liefst 45 % van onze 
wol gerecycled.
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De levenscyclusanalyse
Een complete en objectieve methodologie 
voor het beoordelen van de milieu-effecten 

Grondstoffen

•  Basaltgroeve in de buurt 
van onze fabriek

• Gerecycled materiaal

Recycling

 •  Recycling van 
productieafval

Einde levensduur

•  Verzamelen en sorteren 
van steenwol
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Om onze klanten hoogwaardige producten aan te bieden die 
gedurende hun gehele levenscyclus het milieu respecteren, heeft 
Eurocoustic een complete levenscyclusanalyse van zijn producten 
uitgevoerd.

De levenscyclusanalyse maakt gebruik van gestandaardiseerde 
hypotheses en berekeningen en is gebaseerd op erkende 
internationale normen (ISO). Hierdoor is de verstrekte informatie 
volledig en objectief en kan deze worden gebruikt om de effecten 
van verschillende producten te vergelijken. 

01

02

03

04

05

Een rigoureuze 
wetenschappelijke aanpak

De meest complete 
methodologie voor het 
beoordelen van de invloed 
op het milieu

Een essentiële tool voor  
eco-innovatie

De enige tool om de overdracht 
van effecten te voorkomen

Een gestandaardiseerde 
internationale methodologie



Wonen en leven

• Comfort en gezondheid van de 
gebruikers van de gebouwen

• Binnenluchtkwaliteit, 
onderhoud, veiligheid ...

Uitvoering

• Minder restafval op de 
bouwplaats (5 %)

• Lichtheid en demonteerbaarheid

Transport

• Optimalisatie van 
het laden van de 

vrachtwagens

Productie

• ISO-certificeringen
• Minder verbruik van natuurlijke 

hulpbronnen en energie
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De levenscyclusanalyse 

Grondstoffen 
De steenwol die door Eurocoustic wordt geproduceerd, bestaat 
uit basalt, briketten, slakken en cokes. 

•  Basalt is een materiaal dat beschikbaar is in overvloed in de natuur. Het wordt 
ontgonnen in een steengroeve op enkele kilometers van de fabriek. 

•  Met het oog op het behoud van natuurlijke hulpbronnen recyclen we al het 
productieafval en proberen we de hoeveelheid gerecycled materiaal in onze 
producten te verhogen. Zo worden de slak, het schroot van de staalindustrie en 
de briketten, ons eigen productieafval, opnieuw in het productieproces verwerkt. 
Onze steenwolproducten bevatten in massa 45 % gerecyclede materialen. 

•  De steengroeve waar de grondstoffen worden ontgonnen, wordt continu 
gerestaureerd met behulp van het smeltafval van ons smeltproces dat na afkoeling 
wordt gebruikt om de leemtes in de steengroeve te vullen.

Productie
Om de productielijnen te optimaliseren en de productierisico's 
te verkleinen is onze fabriek in Genouillac (Creuse) als volgt 
gecertificeerd:
• ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsysteem’
• ISO 14001 ‘Milieumanagementsysteem’ 
• ISO 50001 ‘Energiemanagementsysteem’

Daarnaast 
-  streven we ernaar om ons energieverbruik in de fabriek te verminderen door 

het koelwater van ons proces te gebruiken voor het verwarmen van onze 
productiefaciliteiten.

-  wordt al het water dat door het proces wordt gegenereerd, teruggewonnen en 
opnieuw gebruikt voor de bereiding van het bindmiddel dat in onze producten 
wordt gebruikt. Hierdoor kan er stroomopwaarts karig worden omgesprongen 
met de beschikbare hulpmiddelen door ze opnieuw te gebruiken, maar kan ook 
het aantal vervuilende lozingen worden verlaagd. 

-  verminderen we de hoeveelheid cokes die wordt gebruikt om onze producten te 
vervaardigen door een deel van de warmte uit de rook terug te winnen en deze 
opnieuw in het smeltproces van de grondstoffen te integreren.

Transport 
Om onze logistiek te optimaliseren en onze CO2-uitstoot te verminderen  wordt het 
laden van onze vrachtwagens in de fabriek geoptimaliseerd en gebeurt de winning 
van de grondstoffen in een steengroeve in de buurt van de fabriek. 
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De levenscyclusanalyse 

Uitvoering 
•  De installatie van de Eurocoustic-producten vereist weinig energie en geen water.

•  De Eurocoustic-plafondpanelen kunnen eenvoudig en zonder geluidsoverlast of 
stof op maat worden gesneden.

•  Bij de installatie op de bouwplaats genereert de minerale wol minder dan 5 % afval. 
De montagesystemen zijn dusdanig ontworpen dat ze praktisch en gemakkelijk 
demonteerbaar zijn, waardoor terugwinning bij het afbreken eenvoudiger  
wordt gemaakt.

Wonen en leven
Gedurende de gehele levensduur van het gebouw dragen de 
Eurocoustic-producten bij aan het comfort en de gezondheid 
van de bewoners:
•  Comfort: 
     - Akoestisch comfort
    - Visueel comfort
    - Thermisch comfort
    - Binnen comfort

• Passieve brandbescherming

• Onderhoud:
   -  Eurocoustic-plafonds vereisen heel weinig onderhoud en kunnen gemakkelijk 

worden gedemonteerd. 
   -  De montagesystemen van onze producten zijn dusdanig ontworpen dat ze 

praktisch en eenvoudig demonteerbaar zijn, wat de toegang tot de vloeistoffen 
die in het plenum circuleren vereenvoudigt voor onderhoudsdoeleinden. Zelfs de 
meest omvangrijke systemen kunnen worden vervangen zonder enige schade 
aan de bouwstructuur.

Einde levensduur
•  Het afval van onze steenwolproducten wordt naar een opslagfaciliteit voor niet-

gevaarlijk afval gebracht.   

Recycling
•  Voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen recyclen we al het productieafval. 

Onze wol bevat in massa 45 % gerecyclede materialen. 
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FDE&S: de referentietool voor het 
communiceren van de resultaten  
van de levenscyclusanalyse

De resultaten van de levenscyclusanalyse van elk van onze 
producten worden bekendgemaakt op fiches met milieu- en 
gezondheidsgegevens (FDE&S) die door een derde partij worden 
gecontroleerd om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
resultaten te garanderen. De fiches kunnen vanaf de INIES-
database worden gedownload: www.inies.fr
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01 Een transparante aanpak
Met het oog op volledige transparantie heeft Eurocoustic besloten om deze resultaten door 
een derde partij te laten controleren. Door middel van een pictogram kunt u de producten 
herkennen die een levenscyclusanalyse hebben ondergaan. Het dossier met milieu- en 
gezondheidsgegevens (FDE&S) is het officiële document waarop u de resultaten van de milieu-
effectbeoordeling kunt vinden.

02

03

04

05

Gegevens die aan het publiek kenbaar 
worden gemaakt 
De FDE&S kunnen worden gedownload vanaf de INIES-database: www.inies.fr  

Duidelijke gegevens
Onze FDE&S verstrekken milieugegevens aan onze klanten, waardoor ze weloverwogen keuzes 
kunnen maken op basis van echte feiten.

De enige manier om de ecologische voetafdruk 
van het gebouw te beoordelen
Architecten gebruiken de gegevens in de FDE&S van alle belangrijke materialen van het gebouw 
om de invloed op het milieu van het hele gebouw te beoordelen en het milieu-effect tot een 
minimum te beperken.

Een bijdrage aan de bouwcertificeringen
FDE&S worden momenteel opgevraagd door alle instellingen die werken aan de 
milieucertificeringen van gebouwen, zoals LEED®, BREEAM®, NF HQETM, DGNB ...
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Bijdrage van de Eurocoustic-producten 
aan milieucertificeringen

Voor meer informatie kunt  
u terecht op onze website  

www.eurocoustic.fr 
Brochure “Milieucertificeringen van gebouwen 

LEED®, BREEAM® en NF HQETM”

De bewustwording van milieukwesties heeft de opkomst van een nieuwe vorm van bouwen 
bevorderd: duurzaam bouwen. Om de kwaliteit van deze nieuwe gebouwen te garanderen werden 
certificeringen ontwikkeld, met verschillende versies afhankelijk van het type gebouw (residentieel 
of tertiair) en het bouwtype (nieuwbouw of renovatie), het land, het klimaat, de cultuur, de 
voorschriften ...

Onder de meest voorkomende milieucertificeringen vinden we BREEAM® (Verenigd Koninkrijk), 
LEED® (Verenigde Staten), NF HQETM (Frankrijk), VERDE® (Spanje), CASBEE® (Japan) en DGNB 
(Duitsland). Hun voornaamste doel is meer verantwoord bouwen te stimuleren, met milieubehoud 
en het welzijn en de gezondheid van de bewoners in het vizier.

Het gebruik van Eurocoustic-producten helpt om punten te behalen in de milieucertificeringen 
en zo de certificering van het gebouw te verkrijgen. Hieronder vindt u meer informatie over onze 
bijdrage voor de certificeringen LEED®, BREEAM® en NF HQETM.

12 HET STREVEN VAN EUROCOUSTIC NAAR DUURZAAM BOUWEN



Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®), ontwikkeld 
door de U.S. Green Building Council in 1998 in de Verenigde Staten, is een 
ratingsysteem en een internationale norm die verwijst naar de kwaliteit van 
de milieustrategie en -praktijken van gebouwen. 

Onze analyse is gebaseerd op de meest recente versie, LEED® V4 voor het 
ontwerpen en bouwen van gebouwen.

LEED®-categorie LEED®-credits beïnvloed door EUROCOUSTIC-producten Maximaal 
puntenaantal

Credit: 
Geïntegreerd proces

• Geïntegreerd proces 1

Materialen en middelen

•  Vermindering van de invloed van de levenscyclusanalyse 
van het gebouw

5

•  Bouwproductinformatie en -optimalisatie: milieuproductverklaring 2

•  Bouwproductinformatie en -optimalisatie: bevoorrading 
van grondstoffen

2

•  Bouwproductinformatie en -optimalisatie: samenstelling van 
de materialen

2

•  Beheer van bouw- en sloopafval 2

Kwaliteit van de binnenmilieus

• Emissiearme materialen 3

• Binnenverlichting 2

• Akoestische prestaties 1

Innovatie • Innovatie 5

TOTAAL 25

13HET STREVEN VAN EUROCOUSTIC NAAR DUURZAAM BOUWEN



Bijdrage van de Eurocoustic-producten 
aan milieucertificeringen

BREEAM®-thema BREEAM®-credits beïnvloed door EUROCOUSTIC-producten Maximaal 
puntenaantal

Gezondheid en welzijn

• Hea 01 Visueel comfort 3*

• Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht 4*

• Hea 05 Akoestische prestaties 3*

Materialen

• Mat 01 Levenscycluseffecten 6*

• Mat 03 Verantwoorde inkoop van materialen 4*

•  Mat 05 Ontwerp voor robuustheid 1*

Afvalproducten • Wst 01 Bouwafvalbeheer 4

Innovatie • Inn 01 Innovatie 10

TOTAAL 35*

Building Research Establishment’s Environmental Assessment 
Method (BREEAM®) is een duurzaamheidsbeoordelingssysteem 
voor bouwprojecten, ontwikkeld door het BRE (Building Research 
Establishment) in de vroege jaren negentig in het Verenigd 
Koninkrijk.

BREEAM®-certificeringssystemen verschillen per land en type 
gebouw.

Deze analyse is gebaseerd op de technische handleiding BREEAM® 
International New Construction, verschenen in juni 2013. Het 
hoofddoel van de analyse is de levenscycluseffecten van nieuwe 
gebouwen op het milieu op een efficiënte manier en zonder extra 
kosten te beperken.

* Afhankelijk van het type gebouw.
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NF HQETM-doel NF HQETM-subdoelen beïnvloed door EUROCOUSTIC-producten

2.  Geïntegreerde keuze van 
bouwproducten, -systemen 
en -processen

•  Bouwkeuzes voor de duurzaamheid en het aanpassingsvermogen van  
het gebouw

•  Bouwkeuzes voor gemakkelijke toegang bij onderhoud van 
en onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw

•  Keuze van de bouwmaterialen ter beperking van de milieu-effecten van 
het gebouw

•  Keuze van de bouwmaterialen ter beperking van de gevolgen voor 
de gezondheid

3.  Bouwplaats met geringe  
milieu-effecten

•  Optimalisatie van het bouwafvalbeheer

•  Beperking van overlast en vervuiling op de bouwplaats

•  Beperking van het verbruik van hulpbronnen op de bouwplaats

7.  Onderhoud-Duurzaamheid van 
de milieuprestaties

•  Ontwerp van het gebouw voor vereenvoudigd onderhoud van 
en onderhoudswerkzaamheden aan de systemen

9.  Akoestisch comfort
 •  Creëren van een akoestische kwaliteit die geschikt is voor de verschillende 

lokalen: kantoor/onderwijs/winkel/hotel/logistiek

10.  Visueel comfort •  Optimalisatie van de natuurlijke verlichting

12.  Gezondheidskwaliteit van 
de ruimtes

•  Creëren van specifieke hygiënische omstandigheden

13.  Gezondheidskwaliteit van 
de lucht

• Controle van de luchtverontreinigingsbronnen binnenshuis

Hoge milieukwaliteit (HQE) is een milieumanagementsysteem 
dat in 1997 in Frankrijk is ontwikkeld met het oog op gezonde en 
comfortabele gebouwen waarvan de milieu-effecten, beoordeeld 
over de gehele levenscyclus, zo goed mogelijk worden beheerst.

NF HQETM is een optimalisatieproces bestaande uit meerdere 
criteria dat op vier thema’s is gebaseerd (ecologisch bouwen, 
milieubeheer, comfort en gezondheid) en in 14 doelen is verdeeld.
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Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex 
Frankrijk
Tel.: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

www.eurocoustic.nl
contact.eurocoustic@saint-gobain.com
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