
Isolatiematrassen in de oervorm zijn al zo oud als de

w eg naar Kralingen. De ‘moderne’ variant van dit

isolatiemateriaal verscheen in 1 8 9 5 . N atuurlijk is er

ruim een eeuw  later het een en ander aan de matras

veranderd, maar het principe is hetzelfde gebleven.

Waar bedrijven destijds nog met de hand asbestdoe-

ken in elkaar naaiden en vulden, w orden ze vandaag

de dag machinaal vervaardigd.

In de productiehal van T hermatras w orden de doe-

ken, gemaakt van verscheidene materialen, machinaal

gesneden nadat de ontw erpen digitaal zijn uitgete-

kend, en gevuld met glasvezel- of steenw ol.

Energiebesparing

Een halve eeuw  geleden w erden isolatiematrassen

vooral gebruikt in de scheepvaart voor de isolatie van

stoomafsluiters en dergelijke. P roducenten van isola-

tiematrassen, zoals T hermatras in Oud-Beijerland

w aar Isolatie P lus een kijkje nam, zochten en vonden

nieuw e toepassingsgebieden in utiliteit en de indus-

trie. V reemd genoeg leverde de isolatie met matras-

sen van ketels en afsluiters een noviteit voor de

opdrachtgevers op: bij lage energieprijzen zag men

daar eenvoudigw eg het nut van isolatie niet in, en

daarom zijn ketelhuizen nu nog vaak bloedheet. 

De stijgende energierekeningen en de aangedraaide

duimschroeven via de energieprestatienormen bren-

gen daar gelukkig langzaamaan verandering in. 

De cijfers doen de rest, illustreert matrassenspecialist

A lex ander N order van T hermatras: "S tel dat een

bedrijf een bedrag van € 1 5 .0 0 0 ,- investeert in isola-

tie, dan kan dit een energiebesparing van € 4 .7 0 0 ,-

per jaar opleveren". Zo bespaart het Koninklijk

Instituut voor de tropen 5 7 .7 1 5  m3 aardgas per jaar

dankzij onder meer een investering in 20 0  m2

isolatiematrassen.

Maatwerk

De productie van isolatiematrassen is precisiew erk.

Bij T hermatras verloopt het zelfs volledig gedigitali-

seerd, met behulp van softw are die ook de kledingin-

dustrie hanteert. De gegevens in de computer w or-

den doorgestuurd naar de snijmachine, w aar het ont-

w erp op maat w ordt uitgetekend op bijvoorbeeld

glasvezeldoek of N ovex , en vervolgens gesneden.

Omdat geen enkel ontw erp hetzelfde is, moet elke

isolatiematras met zorg en precisie w orden gemaakt.

H et is arbeidsintensief maatw erk, w aar allrounders

het best mee uit de voeten kunnen. Je moet immers

kunnen meten en monteren, en degene die achter de

naaimachine zit moet liefst ook overw eg kunnen met

de snijmachine. En je moet het natuurlijk geen pro-

bleem vinden om met glas- of steenw ol te w erken.

Experimenteren

A an het principe van de isolatiematras valt niet

zoveel te veranderen. De ontw ikkeling zit in de

details, zoals het type doek. Zo is voor isolatie van

motoren een dik glasvezeldoek een goede oplossing

omdat de chemicalië n die het doek normaliter bevat,

hierin niet aanw ezig zijn. N omex , dat ook w ordt

gebruikt voor brandw eerpakken, is w eer heel

geschikt voor stoominstallaties. V oor andere toepas-

singen is het standaard glasvezeldoek bekleed met

siliconencoating een uitkomst. Wie het echt helemaal

perfect w il doen, gebruikt roestvaststalen haakjes om

de matras te monteren. Een klant steekt niet zoveel

geld in een matras om er na een paar jaar achter te

komen dat het isolatiemateriaal uit elkaar valt omdat

de haakjes verroest zijn. T hermatras w il verder graag

ex perimenteren met nieuw e matrasvulling. A lex ander

N order: "H et zou natuurlijk mooi zijn om biologisch

materiaal te gebruiken, zoals schapenw ol. P robleem

met dat laatste is tot nu toe dat het zo elastisch is dat

het telkens terugveert, zodat een matras er moeilijk

mee te vullen is." 

Isolatiematrassen zijn eigenlijk niets meer en niets minder dan een combinatie van plaat-

werken en elastomeren. T och denken opdrachtgevers pas aan deze isolatiemethode als het

echt niet anders kan. Onterecht, want isolatiematrassen worden precies op maat gemaakt

en zijn flexibel. En ze zijn zeker handig wanneer de onderhoudsdienst er geregeld bij moet

kunnen.
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