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Algemene deel 

 
 

Technische beoordelingsinstantie die 
de Europese technische goedkeuring verstrekt 
 

Deutsches Institut für Bautechnik 
 
 

Handelsnaam van het bouwproduct "Baustroh" 
 

Familie van bouwproducten  
waartoe het product hoort 

Thermisch isolatiemateriaal van strobalen 
 

 
Producent BauStroh GmbH Artilleriestraße 6 

27283 Verden DUITSLAND 
 
BauStroh GmbH Artilleriestraße 6 
27283 Verden DUITSLAND 
 

 
 
Productiebedrijf 
 

 
Deze Europese technische goedkeuring omvat 
 

7 pagina's, inclusief 2 bijlagen, die integraal deel 
uitmaken van deze beoordeling  

 
Deze Europese technische goedkeuring wordt 
afgegeven overeenkomstig (EU) Verordening  
nr. 305/2011 op basis van 
 

 
Europees beoordelingsdocument (EAD) 040146-00-
1201. 

 



 
De Europese technische beoordeling wordt door de technische beoordelingsinstantie verstrekt in haar 
officiële taal. De vertalingen van deze Europese technische beoordeling in andere talen moeten volledig 
overeenstemmen met het origineel en als zodanig worden gekenmerkt. 

Deze Europese technische beoordeling mag alleen volledig en onverkort worden gereproduceerd, ook 
in het geval van elektronische verstrekking. Alleen met schriftelijke toestemming van de uitgevende 
technische beoordelingsinstantie mag een gedeeltelijke reproductie worden gemaakt. Elke gedeeltelijke 
reproductie moet als zodanig worden gekenmerkt. 

De uitgevende technische beoordelingsinstantie kan deze Europese technische beoordeling intrekken, 
met name na kennisgeving door de Commissie overeenkomstig artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. 305/2011. 



Bijzonder deel 

1  Technische omschrijving van het product 
 

 De Europese technische beoordeling is van toepassing op het thermische isolatiemateriaal 
"bouwstro" van geperst graanstro met de halmen overwegend in de zelfde richting. 

 De productie van het thermische isolatiemateriaal heeft als eerste fase het direct tijdens de 
graan oogst op de akker persen van de onbewerkte balen door een agrarische balenpers als, 
daarna worden de onbewerkte balen op de plaats van gebruik door geschoold vakpersoneel 
verwerkt. 

Het thermische isolatiemateriaal bevat geen tijdens het productieproces toegevoegde 
hulpstoffen. 

 De Europese technische beoordeling voor deze producten is uitgegeven op basis van 
overeengekomen gegevens en informatie, die zijn opgeslagen bij het Deutsches Institut für 
Bautechnik en die dienen ter identificatie van het beoordeelde product. De Europese 
technische beoordeling is alleen van toepassing op producten die voldoen aan de opgeslagen 
gegevens en informatie. 

2 Specificatie van het beoogde gebruik overeenkomstig het toe te passen Europese 
beoordelingsdocument 

Het thermische isolatiemateriaal wordt in een dragende of niet-dragende 
buitenmuurconstructie of dakconstructie aangebracht tussen constructie delen met een  
onderlinge afstand van minder dan een meter.  

Het thermische isolatiemateriaal is niet drukbestendig en dient niet voor de stabiliteit van een 
bouwconstructie of de componenten ervan. 

 De prestaties onder punt 3 kunnen alleen worden verondersteld als het thermische 
isolatiemateriaal wordt gebruikt volgens de specificaties en volgens de randvoorwaarden 
zoals vermeld in bijlage A, als het wordt ingebouwd overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen 
van de fabrikant en als het wordt beschermd tegen neerslag, weersinvloeden en vocht in de 
ingebouwde toestand en tijdens het transport, opslag en inbouw. 

 De test- en beoordelingsmethoden waarop deze ETA is gebaseerd, leiden tot de aanname 
dat het thermische isolatiemateriaal een levensduur heeft van ten minste 50 jaar. De informatie 
over de levensduur kan niet worden beschouwd als een garantie van de fabrikant, maar is 
slechts een hulpmiddel om de juiste producten te selecteren met betrekking tot de verwachte 
economisch redelijke levensduur van de constructie. 

3 Prestaties van het product en methoden van de beoordeling 

Met betrekking tot de bemonstering, de voorbehandeling en de uitvoering van de tests zijn de 
bepalingen van EAD nr. 040146-00-1201 "Thermische isolatie van gebouwen met strobalen " 
van toepassing. 

3.1 Mechanische sterkte en stabiliteit (BWR 1) 
 Niet van toepassing. 

3.2 Brandveiligheid (BWR 2) 

Essentieel kenmerk Prestatie 
Brandgedrag 

Getest volgens EN ISO 11925-2:2010 

Klasse E 

Volgens EN 13501-1:2007 + 
A1:2009 

 

3.3 Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3) 

Essentieel kenmerk Prestatie 
Weerstand tegen schimmels 

Getest overeenkomstig EAD, bijlage A 

Prestatie niet beoordeeld. 



3.4 Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik (BWR 4) 
 Niet van toepassing. 

3.5 Bescherming tegen geluidshinder (BWR 5) 
 Niet van toepassing. 

3.6 Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6) 

Essentieel kenmerk Prestatie 
Thermische geleidbaarheid 

Getest volgens EN 12667:2001 (zie EAD bijlage B) 

loodrecht op de richting van de halm  

(tijdens het inbouwen lopen de halmen evenwijdig aan 

de gevel) 

Nominale waarde van de thermische geleidbaarheid 

(zie EAD bijlage B) 

Massa-vochtgehalte  

(bij 23°C/80% relatieve luchtvochtigheid) 

Massa-vochtomrekeningscoëfficiënt 

Omrekeningsfactor voor het vochtgehalte 

l10,dry,90/90 = 0,043 W/(m·K) a) 

 

 

 

 

lD (23/50) = 0,048 W/(m·K) b) 

 

u = 11,8% 

  

fu (dry – 23/80) = 0,823 

Fm (dry – 23/80) = 1,10 

Waterdamp-diffusieweerstandsgetal 

Getest volgens EN 12086:2013, 
klimaatomstandigheden A  

μ = 2,0 

 

Lengtegerelateerde stromingsweerstand Prestatie niet beoordeeld. 

Hygroscopische sorptie-eigenschappen 

Getest volgens EN ISO 12571:2013 

- Sorptiecurve 
- Desorptiecurve 

Vochtopname < 18 massa-%  

bij 23°C/80% relatieve vochtigheid 

- Prestatie niet beoordeeld 

- Prestatie niet beoordeeld 

Waterabsorptie bij korte gedeeltelijke onderdompeling Prestatie niet beoordeeld 

Nominale lengte 

Getest volgens EN 822:2013 

500 tot 3000 mm  

Nominale breedte 

Getest volgens EN 822:2013 

300 tot 900 mm  

Nominale dikte (dwars op de halmen) 

Getest volgens EN 823:2013 

(met een belasting van 1000 Pa) 

Toegestane afwijking 

200 tot 700 mm  

 

 

± 20 mm 

 Dichtheid  

Getest volgens EN ISO 1602:2013 

(na conditionering/opslag onder normaal klimaat 
23°C/50%) 

100 kg/m³   + 15 kg/m³ 

Dimensionale stabiliteit Prestatie niet beoordeeld. 

Treksterkte van het perstouw  Prestatie niet beoordeeld. 

a) Warmtegeleidingsvermogen van het isolatiemateriaal bij een referentietemperatuur van 10°C (droog), 
representatief voor ten minste 90% van de productie met een goedkeuringspercentage van 90%. 

b) Nominale waarde van het warmtegeleidingsvermogen voor een vochtgehalte van het isolatiemateriaal bij 
23°C/50% relatieve luchtvochtigheid, representatief voor ten minste 90% van de productie met een 
goedkeuringspercentage van 90%. 

3.7 Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7) 
 Niet van toepassing. 

4 Toegepast systeem van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid en de 
rechtsgrondslag ervan 



 Overeenkomstig het Europese beoordelingsdocument EAD nr. 040146-00-1201 "Thermische 
isolatie van gebouwen met strobalen " is de volgende rechtsgrondslag van toepassing:  

 Beschikking 1999/91/EG van de Commissie. 

 Het volgende systeem is van toepassing: Systeem 3 

 Daarnaast is met betrekking tot het brandgedrag van producten die onder dit Europees 
beoordelingsdocument vallen de volgende Europese rechtsgrondslag van toepassing:  

 Beschikking 2001/596/EG van de Commissie. 

 De volgende systemen zijn van toepassing: Systeem 1, 3 of 4 

5 Technische details die nodig zijn voor de uitvoering van het systeem van beoordeling 
en verificatie van de prestatiebestendigheid, overeenkomstig het toepasselijke 
Europese beoordelingsdocument 
Technische details die nodig zijn voor de uitvoering van het systeem van beoordeling en 
verificatie van de prestatiebestendigheid maken deel uit van het bij het Deutsches Institut für 
Bautechnik opgeslagen controleplan.  

 

Uitgegeven in Berlijn op 21 juni 2017 door het Deutsches Institut für Bautechnik 

 

 

Prof. Gunter Hoppe Gewaarmerkt 

Afdelingshoofd 

  



 
BIJLAGE A  

 
De onder punt 3 genoemde prestaties voor het thermische isolatiemateriaal zijn van 
toepassing als met betrekking tot de montage en het gebruik het volgende in acht wordt 
genomen: 

 

1) Het thermische isolatiemateriaal wordt alleen aangebracht in constructies waar het 
beschermd is tegen neerslag, weersinvloeden en vocht.  

2) Het thermische isolatiemateriaal wordt droog aangebracht (vochtgehalte u £ 18 massa-%). 

3) De inbouwvochtigheid van het constructiehout bedraagt u £ 20 massa-% op het moment 
van het sluiten van de onderdelen aan de ruimtezijde. 

4) Bij de bouwconstructies is de bekleding aan de binnenzijde permanent afgedicht, zodat er 
geen stromende lucht van binnen naar buiten in de constructie dringt. 

5) Het thermische isolatiemateriaal wordt zo aangebracht dat de halmen loodrecht op de 
warmtestroom staan (dwars op de dikterichting). 

6) Alle onderdelen zijn zo gepland en uitgevoerd dat er geen schimmelgroei in het 
isolatiemateriaal kan optreden. 

7) De geschiktheid van de constructie met betrekking tot condensbescherming en 
schimmelbestendigheid wordt aangetoond door simulatieberekeningen (bijv. op basis van 
EN 15026) voor de betreffende constructie onderdelen en de klimaatomstandigheden op 
de inbouw locatie. Voor de klimaatomstandigheden in Duitsland kan de geschiktheid 
worden verondersteld als de opbouw volgens bijlage B in acht wordt genomen. 

8) De dichtheid van de geïnstalleerde thermische isolatielaag wordt door de verwerker 
bepaald en in een certificaat aangegeven; deze is gelijk aan de dichtheid overeenkomstig 
punt 3. 

9) De dikte van de geïnstalleerde thermische isolatielaag wordt door de verwerker bepaald 
en in een certificaat aangegeven; deze komt minimaal overeen met de vereiste nominale 
dikte (ontwerp dikte). 

 

 

 

  



 
BIJLAGE B 
 

Vochttechnisch toelaatbare eigenschappen per laag van constructies met bouwstro als 
thermische isolatie in Duitsland 

 
 

a) Buitenwandconstructies met gevelbekleding en een geventileerde spouw,  
als bescherming tegen weersinvloeden  

 
 

 
 

b) Gestuukte buitenmuurconstructies zonder afdekking 
tegen weersinvloeden. 
Stucwerk overeenkomstig EN 998-1 met waterafstotende coating 
overeenkomstig EN 1062-1 in W3 en V1 

 
 

 
 

c) Dakconstructies met geventileerde dakbedekking 
 

Regel Strodikte [m] sd.i [m] Ri [m²∙K/W]   sd,e [m] Re [m²∙K/W]   

1 ≤ 0,48 ≥ 2,00 ≤ 0,35 ≤ 0,50 ≥ 0,14 
2 ≤ 0,36 ≥ sd,e ≤ 0,35 ≤ 3,00 ≥ 0,14 

 
Opmerking: 
In regel 1 wordt de betreffende toelaatbare basisvariant gekarakteriseerd. 
Verdere regels: mogelijke varianten met gewijzigde onderdeel- 
eigenschappen (grijze achtergrond), waarbij vervolgens de 
eigenschappen per lag dienovereenkomstig moeten worden veranderd (vetgedrukte waarden). 

 
Symbolen, indexen: 
sd,e diffusie-equivalente luchtlaagdikte voor de buitenste lagen/bekledingen 
sd,i  diffusie-equivalente luchtlaagdikte voor de binnenste lagen/bekledingen 
Ri warmtedoorgangsweerstand voor de binnenste lagen/bekledingen 
Re warmtedoorgangsweerstand voor de buitenste lagen/bekledingen 
W3 waterdoorlatendheid van de coating geclassificeerd volgens EN 1062-1 en getest volgens EN 

1062-3: W24 ≤ 0,1 kg/(m²∙√h); index 24 = testduur 24 h 
V1 waterdamp-diffusiestroomdichte van de coating geclassificeerd volgens EN 1062-1 en getest 

volgens EN 1062-3: V1 > 150 g/(m²·d) met sd < 0,14 m 

Regel Strodikte [m] sd.i [m] Ri [m²∙K/W]   sd,e [m] Re [m²∙K/W]   

1 ≤ 1,00 ≥ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 0,50 - 
2 ≤ 0,48 ≥ 0,76 ≤ 3,14 ≤ 0,50 - 

3 ≤ 0,48 ≥ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 1,00 ≥ 1,00 
4 ≤ 0,48 ≥ 2,00 ≤ 0,35 ≤ 1,50 ≥ 0,70 
5 ≤ 0,48 ≥ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 1,50 ≥ 1,43 
6 ≤ 0,48 ≥ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 2,00 ≥ 1,90 

Regel Strodikte [m] sd.i [m] Ri [m²∙K/W]   sd,e [m] Re [m²∙K/W]   

1 ≤ 0,70 ≥ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 0,50 - 
2 ≤ 0,48 ≥ 0,76 ≤ 3,14 ≤ 0,50 - 

3 ≤ 0,48 ≥ 3,00 ≤ 0,35 ≤ 1,50 ≥ 0,30 

 

 

 

 

 

 
















