
	

Formaldehyde-meting 
 
FoamConnect is een vernieuwde vorm van UF-schuim. Het originele UF-schuim is instabiel, 
maar FoamConnect daarentegen is wél stabiel. Verder heeft UF-schuim door het 
bestandsdeel formaldehyde een slechte naam. Inademing van formaldehyde kan op korte 
termijn ziek maken en allergische reacties veroorzaken. Bij langdurige blootstelling kan het 
neus- en keelkanker veroorzaken. Bij herisoleren met FoamConnect komt er alleen tijdens 
de montage kortstondig formaldehyde vrij. Maar om wel alle potentiële blootstellingsrisico’s 
voor u als klant - én voor isolateurs - goed inzichtelijk te maken, hebben wij in het voorjaar 
van 2021 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door RPS. 
 
Over RPS 
Het gerenommeerde bureau RPS is gespecialiseerd in risicoanalyses en veiligheidsinspecties 
voor een groot scala van gebouwen en bouwwerken. Op basis van bijvoorbeeld NEN 2767-
inspecties en brandveiligheidsscans geven zij inzicht in de algemene staat en conditie van 
gebouwen. RPS heeft in de loop der jaren ook veel kennis opgebouwd over blootstelling aan 
formaldehyde en is daardoor hét bureau om een formaldehyde-meting aan uit te besteden. 
Ons onderzoek is bij hen uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten in een gespecialiseerd 
en (RvA L192-) geaccrediteerd laboratorium. Dit garandeert een zeer hoge kwaliteit van de 
metingen, waarbij de metingen ook voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Wij 
kunnen dus vertrouwen op de uitkomst van dit rapport - en u ook. 
 
Hoe zijn de metingen uitgevoerd? 
RPS heeft voor ons uitgebreide metingen gedaan bij een woning in Zwolle die wij hebben 
geherisoleerd met FoamConnect. Voor, tijdens én na het aanbrengen van de 
spouwmuurisolatie met FoamConnect is de binnenluchtconcentratie formaldehyde 
gemonitord. De situatie voor het isoleren was uiteraard de nulmeting. De metingen zijn 
verricht in de binnenruimte die het zwaarst belast was met uitdampende formaldehyde. Ook 
goed om te weten is dat er een diepere spouw geïsoleerd is dan normaal gesproken gebeurt 
met FoamConnect. Kortom: het onderzoek is uitgevoerd bij bovengemiddelde 
omstandigheden. 
 
Wat is de uitkomst van de metingen? 
Ondanks deze omstandigheden blijkt uit de metingen dat FoamConnect níet leidt tot 
verhoogde gezondheidsrisico’s. Er was na isolatie slechts een geringe toename in 
formaldehydeniveau waarneembaar. 68 uur ná isoleren zat de concentratie zelfs alweer op 
hetzelfde niveau als 1 uur vóór isoleren. 
 
Tabel 1. Resultaten van het onderzoek 
 

Meetmoment Concentratie 
(μg/m3) 

Concentratie 
(ppm) 

% t.o.v. MTR-
waarde 

% t.o.v. 
grenswaarde 
binnenlucht 

1 uur voor isoleren 20,3 0,017 203 % 17 % 
Tijdens isoleren 28,1 0,023 281 % 23 % 

2 uur na isoleren 22,5 0,018 225 % 19 % 
68 uur na isoleren 20,3 0,017 203 % 17 % 



	

 
Om u een goed beeld te geven: de concentratie formaldehyde na isolatie met FoamConnect 
is vergelijkbaar aan de concentratie formaldehyde wanneer u een nieuwe kast van IKEA in 
uw woning zet, u nieuwe vloerbedekking laat leggen of een paar nieuwe gordijnen in uw 
woning hangt en wanneer u waxinelichtjes of kaarsen brandt. 
 
Wilt u meer weten? 
Het onderzoek van RPS verzekert u dat het absoluut veilig is om uw woning te herisoleren 
met FoamConnect. Wilt u meer weten of wilt u het gehele onderzoeksrapport inzien? Neem 
dan contact met ons op. 


