Kwaliteits verklaring

Bewaar dit document samen met de bijbehorende factuur

Het bovenstaande is een samenvatting uit de Databank gecontroleerde kwaliteitsverklaring/gelijkwaardigheidsverklaring. Het betekent dat bij de bepaling van het energielabel bij vloerisolatie met het TONZON Thermoskussen met
drie luchtkamers een Rc-waarde van 3,80 m²K/W mag worden gehanteerd. Dit is een zgn veilige waarde (de werkelijke
isolatiewaarde is nog hoger). De codering 20100001GKBKUW moet wel in de software worden ingevuld, zodat deze hoge
waarde wordt meegenomen. Bewaar daarom dit document bij uw papieren voor het geval er ooit een energielabel van uw
huis wordt gemaakt. Het is opmerkelijk dat het systeem met de hoogste isolatiewaarde gepaard gaat met veruit de
laagste milieubelasting. TONZON is de enige vloerisolatie waaraan het DUBO-certificaat (z.o.z.) is toegekend.
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Certificaat
Product:

Thermoskussens /Thermosheet

Toepassingen:

- Vloerisolatie begane grondvloer met kruipruimte
- Isolatiemateriaal in voorzetwanden

Certificaathouder:

Tonzon bv
Postbus 1375
7500 BJ ENSCHEDE
Telefoon: 053-4332391
Fax:
053-4337405
E-mail:
tonzon@tonzon.nl
Website: www.tonzon.nl
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Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie bv heeft vier werkmaatschapijen:
NIBE Consulting bv, NIBE Research bv, NIBE Publishing bv en NIBE Design.

Verklaring van NIBE Research bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte
van milieukwaliteitverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.
NIBE Research bv beoordeelt de TONZON Thermokussens, toegepast als isolatiemateriaal
onder begane grondvloeren en TONZON Thermosheet , toegepast als isolatiemateriaal
in voorzetwanden, vanuit milieuoogpunt als de beste dubokeuzes. Met deze producten
voldoet Tonzon bv aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie- en Ecologie
gestelde eisen, voor het voeren van het DUBOkeur®.

Deze producten zijn beoordeeld als de beste dubokeuzes in de
toepassing: vloerisolatie en isolatie voorzetwanden

dr. ir. Michiel Haas
(directeur)
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