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Voorwaarden voor het inblazen van wol met 17 mm: 

 
- Blazen met Stewart 1000 blaasmachine (of anders gelijkwaardigheid van een andere machine aantonen bij IKOB-BKB); 

 
- Blazen met Knauf Supafil (of anders aantonen bij IKOB-BKB dat het met een andere type wol ook kan); 

 
- Boorpatroon maximaal 900 mm (horizontaal) x 700 mm (verticaal); 

 
- Het laatste gedeelte van de slang (15 m) moet een diameter van 38 mm hebben (dit i.v.m. de geleidelijke versmalling zodat 

niet alles op de nozzle aankomt). Zie bijlage 2; 
 

- Bij een slanglente van 45 m dient de luchtdruk 200 mbar te bedragen. Bij verlengen van de slang dient per 15 m (=een 
standaard slanglengte) de luchtdruk met 20 mBar te worden verhoogd (gebaseerd op de toestand waarbij de wol door de 
slang stroomt) zonder daarbij materiaaltoevoer te wijzigen; 

 
- De densiteit dient tenminste 30 kg/m

3
 te bedragen; 

 
- Het inblaasmondstuk (nozzle) welke bij de beproevingen is gebruikt, moet worden toegepast (of anders aantonen dat het 

met een andere nozzle ook kan). Zie bijlage 1. 
 
 
 
Voorwaarden voor het inblazen van wol met 14 mm: 

 
- Idem als voorwaarden voor het inblazen van wol met 17 mm, echter bij een slanglengte van 45 m dient de luchtdruk 240 mbar te bedragen. 

 
- Het voorstuk van de inblaasmond heeft een minimale buitenmaat van Ø 13,8 mm en binnenmaat van Ø 11 mm. Boordiameter bedraagt: Ø 14 mm. 
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BIJLAGE 1 
 
Inblaasmondstuk Ø 17 mm aangesloten op een slang Ø 38 mm zoals toegepast bij de testen in juli  

 

Specificaties: 
 
Buitenmaat voorstuk: Ø 17,5 mm 
Binnenmaat voorstuk: Ø 15,0 mm 
Buitenmaat achterstuk: Ø 38,0 mm 
Binnenmaat achterstuk: Ø 35,8 mm 
Lengte verloop: 200mm 
Kraan: ¾ 
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BIJLAGE 2 
 
 

 

De set waarmee de testen zijn uitgevoerd: 
 
- Slang Ø 51 mm met lengte van 15 m (aantal: 2, 
3 of 4 – afhankelijk van de gewenste lengte) 
 
- Slang Ø 38 mm met lengte van 15 m (aantal: 1) 
 
- Verloopstuk Ø 38,0 mm - Ø 51 mm (aantal: 1) 
 
- Inblaasmondstuk (aantal: 1) 
  zie verder bijlage 3 

 


