Dewin & BREEAM

Duurzaamheid
Dewin produceert en verkoopt geïsoleerde bouwproducten en isolatiematerialen die bij kunnen dragen
aan een efficiënter en duurzamer bouwproces van onze klanten. Wij proberen continue de
milieubelasting van onze processen beperkt te houden, en daar waar mogelijk, terug te dringen.
ISO-14001

Ons bedrijf werkt volgens de milieunorm NEN-ISO 14001:2015. Ons milieumanagementsysteem en de
toepassing daarvan worden jaarlijks gecontroleerd door TÜV Nederland.
Deze certificatie is voor ons een belangrijk element in de relatie met onze partners, zowel klanten als
leveranciers. Wij streven ernaar zoveel als mogelijk relaties aan te gaan met leveranciers die ook ISO14001 gecertificeerd zijn.

PEFC/FSC

Het hout dat verwerkt is in onze geïsoleerde bouwproducten is vrijwel volledig afkomstig uit duurzame
houtbouw.
Hiervoor is ons bedrijf PEFC/FSC gecertificeerd onder CoCnummer NC-PEFC/COC-029615-EZ (PEFC)
resp. NC-COC-029615-JB (FSC).
BREEAM-NL
De producten van Dewin kunnen bijdragen aan de score voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie –
credit MAT5: Onderbouwde herkomst van materialen’. In deze credit wordt het milieubeleid van de
fabrikanten van toegepaste materialen gewaardeerd. Deze waardering vindt plaats middels tier-levels
– rangen waarmee het milieubeleid van de fabrikanten wordt uitgedrukt. Door tenminste 80% volume
per bouwdeel met een tier-level toe te passen kunnen maximaal 4 creditpunten voor MAT5 worden
verdiend
Op de volgende bladzijden is vermeld aan welke Tier-levels onze producten kunnen worden toegekend.
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1. Kantplanken
Dewin kantplanken voldoen minimaal aan tier-level 3 als deze worden toegekend aan de gevel en/of
funderingsconstructie.
Dit betekent dat zowel de productie van het eindproduct als de supply-chain processen hiervoor worden
uitgevoerd onder ISO14001. Een beschrijving van de processen die moeten worden onderbouwd voor
het toekennen van tier-level 3 staat omschreven in tabel 28 (blz. 231) van de BRL Nieuwbouw en
grootschalige renovatie v.2.0.
Op het moment dat de volumes van de isolatie en het plaatmateriaal in de MAT5 rekensheet worden
uitgesplitst over het tabblad isolatie en hoofdbouwdelen A t/m F kunnen Tier-levels worden toegekend
volgens de onderstaande tabellen.
Kantplank Basic
Materiaal
XPS hardschuim
Houtvezelcementplaat
Kantplank Antraciet
Materiaal
XPS hardschuim
Vezelcementplaat
Kantplank Gespoten
Materiaal
XPS hardschuim
Houtvezelcementplaat

Leverancier

Bewijs

Abriso of Austrotherm
Cembrit

ISO 14001
PEFC

Leverancier

Bewijs

Abriso of Austrotherm
Cembrit

ISO 14001
ISO 14001

Leverancier

Bewijs

Abriso of Austrotherm
Cembrit

ISO 14001
PEFC

Tier-level MAT5 bij
uitsplitsing *
3
1

Tier-level MAT5 bij
uitsplitsing *
3
4

Tier-level MAT5 bij
uitsplitsing *
3
1
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2. GipsPIR
Dewin GipsPIR voldoet volledig aan tier-level 3 als deze wordt toegekend aan de gevel en/of
dakconstructie.
Dit betekent dat zowel de productie van het eindproduct als de supply-chain processen hiervoor worden
uitgevoerd onder ISO14001. Een beschrijving van de processen die moeten worden onderbouwd voor
het toekennen van tier-level 3 staat omschreven in tabel 28 (blz. 231) van de BRL Nieuwbouw en
grootschalige renovatie v.2.0.
Op het moment dat de volumes van de isolatie en het plaatmateriaal in de MAT5 rekensheet worden
uitgesplitst over het tabblad isolatie en hoofdbouwdelen A t/m F kunnen Tier-levels worden toegekend
volgens de onderstaande tabellen.
Kantplank Basic
Materiaal
PIR hardschuim
Gipskartonplaat

Leverancier

Bewijs

Recticel
Siniat

ISO 14001
ISO 14001

Tier-level MAT5 bij
uitsplitsing *
3
3

4

2. Leveranciers
Abriso
Tier-level 3 kan worden toegekend aan het XPS schuim op basis van de ISO14001 gecertificeerde
productie van het hardschuim door Austrotherm of Abriso en de toelevering van polymeren hiervoor
door respectievelijke BASF Styrenics en INEOS Styrenics.
Austrotherm
Tier-level 3 kan worden toegekend aan het XPS schuim op basis van de ISO14001 gecertificeerde
productie van het hardschuim door Austrotherm of Abriso en de toelevering van polymeren hiervoor
door respectievelijke BASF Styrenics en INEOS Styrenics.
Cembrit (houtvezelcementplaat)
De houtvezelcementplaat van Cembrit is PEFC gecertificeerd. Op basis hiervan kan tier-level 1 worden
toegekend.
Cembrit (vezelcementplaat)
De productie van de vezelcementplaat (antraciet) vindt plaats onder ISO14001 door Cembrit. De
grondstoffenwinning hiervoor wordt niet ISO14001 onderbouwd; op basis hiervan kan tier-level 4
worden toegekend.

3. Verantwoording
Zuivergroen.nl
Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met Zuivergroen in Utrecht.
Zuivergroen is een bureau voor materiaaladviezen en engineering op het gebied van BREEAM-NL
nieuwbouw en In-Use.
Zie ook www.zuivergroen.nl

Deze folder is gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van samenstellen. Wijzigingen zijn mogelijk
zonder vooraankondiging. Vraag altijd naar de nieuwste versie van onze produktbladen en
montagehandleidingen. In geval van twijfel of onduidelijkheden verzoeken wij U altijd contact met ons op te
nemen. De beschreven voorbeelden van toepassing zijn gebaseerd op algemene omstandigheden. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor toepassing in afwijkende situaties zonder voorafgaand overleg. Wij kunnen geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor gemaakte fouten in deze folder. Op al onze informatie, aanbiedingen en
leveringen zijn onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie www.dewinisolatie.nl
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