KGS LANCEERT KEURMERK
VOOR BUITENGEVELISOLATIE
MET KERAMISCHE STEENSTRIPS

KGS Keurmerk garandeert
topkwaliteit op het hoogst
haalbare niveau
Stichting Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips (KGS) start met een keurmerk voor buitengevelisolatie die wordt afgewerkt met keramische steenstrips. Dit keurmerk is alleen weggelegd voor
gecertificeerde fabrikanten en verwerkers van kwalitatief hoogwaardige gevelisolatiesystemen. Met dit
keurmerk bereidt KGS de markt alvast voor op de komst van de landelijke wet Kwaliteitsborging voor
het Bouwen, die in 2022 wordt ingevoerd. KGS verbetert de kwaliteit van gevelisolatie door complete
systemen te toetsen en te certificeren, vakmensen op te leiden en onafhankelijke kwaliteitscontroles
uit te voeren. Deze werkwijze zorgt voor een stevige fundering onder het nieuwe keurmerk,
dat topkwaliteit garandeert.

Ki jk vo or m ee r in forma t ie ove r Stichtin g KGS op: www.stichtin gkgs .nl

STEENSTRIPS VOOR EXTRA
ISOLATIE EN BRANDWERING
Zo’n isolatieplaat kun je stukadoren of spuiten,
maar Nederland houdt nu eenmaal meer van
bakstenen. Een afwerking met keramische
steenstrips is niet alleen mooi maar heeft ook
nog eens een extra isolerende én brandwerende werking.

ALS HET KOUD IS,
DOE JE EEN JAS AAN
Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt
steeds vaker gewerkt met buitengevelisolatiesystemen. Op dit moment wordt al bij bijna
50% van de bouwprojecten gekozen voor deze
duurzame en effectieve manier van isoleren,
die ook zeer geschikt is voor prefab woningen.
En dat percentage groeit gestaag. Jan Harms,
voorzitter van Stichting Kenniscentrum
Gevelisolatie Steenstrips (KGS) vindt dat niet
vreemd: “Als het koud is, doe je je jas aan;
die eet je niet op. Zo is het ook met isolatie:
die hoort aan de búitenkant van je muur te
zitten; niet ín je muur.”

BEHOEFTE AAN HOGE
ISOLATIEWAARDES STIJGT
Deze vorm van gevelisolatie, waarbij dikke
isolatieplaten aan de buitenkant van de gevel
worden gemonteerd, heeft een isolatiewaarde
die ruim 4x zo hoog is als de beste vorm van
spouwmuurisolatie. Er kunnen geen koudebruggen meer ontstaan, en dus ook geen
vocht of tocht. Het huis is perfect ingepakt,
met als resultaat: minder stookkosten en een
comfortabele plek om te wonen of te werken.
De behoefte aan hoge isolatiewaardes zal de
komende jaren verder stijgen, nu Nederland
zich voorbereidt op een toekomst waarin huizen met een andere energiebron dan aardgas
verwarmd moeten worden. Of zoals Jan het
verwoordt: “Wat je niet verbruikt, hoef je ook
niet op te wekken.”

KGS-voorzitter Jan Harms:
“Alleen topkwaliteit komt in
aanmerking voor een KGS Keurmerk.
Zo scheiden we het kaf van het
koren in gevelisolatieland”

ÉÉN SOLIDE SYSTEEM
Kortom: de gevelisolatie met steenstrips zit in
de lift. Terwijl er vanuit de overheid nog geen
echte kwaliteitscontrole op deze systemen
plaatsvindt. Een kwalijke zaak, want er kan
nogal wat misgaan: scheurvorming, lekkages
en zelfs loskomende steenstrips. “Het probleem ontstaat als de losse componenten van
het systeem niet goed op elkaar aansluiten:
de isolatieplaten, verlijmingsmaterialen en
steenstrips moeten goed op elkaar worden
afgestemd en samen één solide systeem
vormen”, legt Jan uit. “Helaas zijn er ook aanbieders op de markt die de kwaliteit niet zo
nauw nemen, met alle gevolgen van dien. Er
zal maar een steenstrip van een hoog gebouw
naar beneden komen; dan heb je toch een
serieus probleem. Met ons keurmerk scheiden
we het kaf van het koren. Alleen topkwaliteit
komt in aanmerking voor een KGS Keurmerk.”

KENNISCENTRUM WAARBORGT
KWALITEIT
Om dit soort kwaliteitsproblemen te voorkomen, werd een aantal jaar geleden het Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips opgericht;
een stichting zonder winstoogmerk, die de
kwaliteit van buitengevelisolatie in combinatie
met steenstrips en keramische materialen wil
verhogen en waarborgen. “Dat doen we door
te informeren, adviseren, verbeteren, innoveren, ontwikkelen en op te leiden”, legt voorzitter Jan Harms uit.

ALLEEN EEN KEURMERK VOOR
GECERTIFICEERDE SYSTEMEN
Jan: “Alleen fabrikanten en verwerkers die aan
hoge kwaliteitseisen voldoen, worden door ons
gecertificeerd en kunnen voor een concreet
project ons keurmerk aanvragen. Acht van de
veertien Nederlandse fabrikanten/importeurs
van gevelisolatiesystemen in Nederland hebben een KGS Certificaat. Hun systemen zijn
uitgebreid getest in laboratoria en voldoen aan
alle Europese kwaliteitsnormen. Het KGS Keurmerk wordt alleen toegekend aan projecten
waarbij zo’n goedgekeurd, compleet systeem
wordt gebruikt.”

VERPLICHTE CURSUS
VOOR VERWERKERS
“We certificeren niet alleen de systemen zelf,
maar ook de verwerkers, aannemers en architecten die gevelisolatie met steenstrips toepassen in hun bouw- of renovatieprojecten. Ze
moeten eerst onze cursus succesvol afsluiten
voordat ze officieel door ons gecertificeerd
worden (zie volgende pagina). We waarborgen
de kwaliteit van onze gecertificeerde leden
door periodiek controles uit te voeren. Deze
controles maken ook deel uit van het KGS
Keurmerk dat we voor een concreet project
uitreiken (zie volgende pagina).”

KGS-voorzitter Jan Harms:
“Het wil heel wat zeggen dat
een externe verzekeraar het
KGS Keurmerk accepteert als
betrouwbaar kwaliteitsbewijs”

VERZEKERD VIA
HET GEVEL GARANTIEPLAN
Projecten met een gouden of platina keurmerk
zijn kwalitatief zo hoogwaardig dat de Stichting
Gevel Garantieplan het gevelisolatiesysteem inclusief steenstrips en de applicatie voor tien jaar
verzekert. “Het Gevel Garantieplan is een externe, onafhankelijke stichting die de projecten
onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij”, benadrukt Jan. “Het gaat vaak om grote
bouwprojecten die voor aanzienlijke bedragen
verzekerd worden, dus het feit dat zo’n verzekering ons keurmerk accepteert als betrouwbaar
kwaliteitsbewijs wil wel wat zeggen.”

ONAFHANKELIJK
CONTROLES EN ADVIES
Stichting Gevel Garantieplan eist dat projecten
onaangekondigd worden gecontroleerd door
een volledig onafhankelijk adviesbureau. Deze
controles worden uitgevoerd door Uni-Advies.
Bij het platina keurmerk denken ze ook aan de
voorkant mee over een goed, risicogestuurd
Plan van aanpak structurele verlijming. Zodat
alle betrokken partijen verzekerd zijn van
topkwaliteit.

KGS KEURMERK STAAT
VOOR KWALITEIT
“Het KGS Keurmerk staat voor kwaliteit”, zegt
Jan tot slot. “Als een bouwproject een KGS
Keurmerk heeft, weet je
zeker dat het gevelisolatiesysteem voldoet aan alle
Europese normen en wordt
aangebracht door betrouwbare vakmensen.”

Het KGS Keurmerk
KGS-leden kunnen hun bouwproject aanmelden voor vier verschillende
keurmerken. Brons is de basis, en van daaruit lopen de kwaliteitseisen steeds verder op.

• Bij het bronzen keurmerk geldt de basisregel dat het gevelisolatiesysteem is goedgekeurd door KGS
•
•
•

en dat er tijdens de bouw een onaangekondigde controle plaatsvindt.
Bij het zilveren keurmerk zijn zowel het systeem als de verwerker gecertificeerd door KGS. Gaat er
toch iets mis, dan kan de consument zich richten tot de klachtencommissie van KGS.
De kwaliteit van een project met een gouden keurmerk is zo hoog, dat de Stichting Gevel Garantie
Plan het project 10 jaar lang verzekert tegen schades en verborgen gebreken van het buitengevelisolatiesysteem met keramische steenstrips.
Bij projecten met een platina keurmerk zijn zowel het systeem als de verwerker gecertificeerd; het
project is verzekerd via het Gevel Garantieplan en het onafhankelijke adviesbureau Uni-Advies biedt
ondersteuning bij het schrijven van het Plan van aanpak structurele verlijming.

Cursus als opstap naar het KGS Certificaat
Een KGS Keurmerk kan alleen worden aangevraagd door gecertificeerde fabrikanten of verwerkers.
Zo’n KGS Certificaat wordt pas verstrekt als de tweedaagse cursus van de Stichting Kenniscentrum
Gevelisolatie Steenstrips met succes is afgerond.
De tweedaagse cursus vindt twee keer per jaar plaats bij Bouwmensen op de Jufferstraat 3 in
Zaandam. De cursus is bedoeld voor fabrikanten, importeurs, verwerkers, aannemers en architecten.
Aanmelden voor de eerstvolgende cursus kan via www.stichtingkgs.nl/kgs-opleiding/.
Wie de cursus succesvol afrondt, krijgt een KGS Certificaat. Dit certificaat is een jaar lang geldig.
Gedurende dat jaar wordt de certificaathouder regelmatig gecontroleerd tijdens de uitvoering van
gevelisolatiewerkzaamheden. Certificaathouders kunnen concrete bouwprojecten aanmelden voor
een KGS Keurmerk. (zie kader hierboven)
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