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Roest werkt. Doorlopend. Het  vreet zich door, zet zich vast 

en neemt geen pauze- daardoor kan dit grote schade aan-

richten bij technische installaties en leidingsystemen. Cor-

rosie kan grote kostenposten opleveren als er schade moet 

worden gerepareerd of gecompenseerd. In het uiterste geval  

kunnen in grote installaties zich zelfs branden of explosies 

voordoen en mensenlevens in gevaar komen.

Waar zit het venijn? Bij  corrosie onder de isolatie (CUI, Cor-

rosion Under Insulation). Iedereen die met isolatie produkten 

werkt moet vele dingen in de gaten houden, ook zaken die 

veeelal niet tot  zijn kerntaken behoren of in de opleiding niet 

aan bod zijn gekomen. Corrosie is een van de belangijkste 

daarvan door de grote potentiele schade en eventuele ge-

volgschade welke het kan veroorzaken.

Hier heeft de isoleerder een verplichting. Hij moet ervan 

bewust zijn dat er een gevaar is en dat de juiste voorzorgs-

maatregelen worden genomen. Dit betekent, de juiste mate-

rialen selecteren en te combineren en een perfecte kwaliteit 

van montage realiseren.

Het niet naleven kan leiden tot zware reclamaties en verlies 

van verzekeringdekking en rechtszekerheid. Dit geldt ook 

indien de isoleerder de corrosiebescherming niet zelf uit-

voert maar afwijkingen aan de verf of deklagen vaststelt en 

deze niet meldt.

Het Kaimann corrossiebeschermingssysteem draagt er sub-

stantieel aan bij het corrosierisico te reduceren. Door haar 

materiaalstructuur en intelligente eigenschappen verhinde-

ren deze duurzaam de opname van vocht, een van de be-

langrijkste veroorzakers van CUI.

Corrosie begrijpen en voorkomen
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Corrosie-ontwikkeling onder thermische of akoestische iso-

latie behoort tot de niet zichtbare en daardoor uiterst kri-

tische schadelijke processen. Bijzonder kritisch is dit voor 

isolatie op leidingwerk welk geneigd is vocht door de iso-

latie te trekken als de installatie in bedrijf is, dit geldt bij de 

volgende toepassingen:

 koude en klimaat techniek

 koud water toepassingen

 wisseltemperatuur toepassingen

 on- en offshore toepassingen

 

Een verkeerde of verkeerd aangebrachte isolatie kan behoor-

lijke schade veroorzaken. Condensatie ontstaat wanneer de 

temperatuur van een materiaal onder haar omgevingstem-

peratuur ligt waardoor op/om het materiaal een verzadigde 

met vocht doordrenkte omgeving ontstaat. Leidingwerk in 

koudetechniek, koudwatersystemen en klimaatinstallaties 

transporteren veelal een koelmedium welk kouder is dan 

haar omgeving. Door deze temperatuurverschillen ontstaat 

er vochtcondensatie op de buitenkant van de leidingen.De 

gevolgen: bevroren condenswater, druppelen, doordrenkt 

raken van materialen, corrosie, schimmel. Een verhoogd 

energieverbruik, verstoringen in het proces of zelfs de com-

plete uitval van een installatie leiden tot stijgende en niet in 

te calculeren bedrijfskosten, om noch maar te zwijgen van 

de kosten voor het vernieuwen van de totale isolatie. Wie 

toeziet op een juist ontwerp,  verwerking en kwaliteit kan 

deze risico´s voorkomen.

Hoe ontstaat corrosie?
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De uitgangsnormen

Voor een corrosiebeschermingssysteem onder de isolatie toegepast op installaties binnen industrie - en woongebouwen.

Uittreksel van DIN 4140:2014-04 / 4.6
Bij koude-installaties moet het object worden voorzien van 

een corrosiebescherming indien deze is opgebouwd uit laag-

gelegeerd of ongelegeerd staal.

Uittreksel van AGI Q 151 / 1.1
Corrosie onder isolatie (CUI volgens ASTM G189) is een 

kritisch aspect voor bedrijfstechnische installaties. Vochti-

ge isolatie lijdt niet enkel tot een verminderde isolerende 

werking maar vooral ook tot een sterke, niet zichtbare en 

daardoor oncontroleerbare corrosie.

Uittreksel van AGI Q 151 / 3.1
Bij het ontwerp en in bedrijfssituaties dient ermee rekening 

gehouden te worden dat isolatie en corrosie 2 afzonderlijke 

vakgebieden zijn welke niet onderling inwisselbaar zijn.

Bij de keuze voor een ommantelingssysteem (afwerklaag) 

dient men zich ervan te vergewissen dat de bekleding, de 

lijm en het isolatiemateriaal compatibel met elkaar zijn.

www.kaimann.com/nl-nl/blog/cui-special
het onstaan van corrosie vindt u hier:

Meer informatie over
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Betrouwbaar, duurzaam en economisch:  

Met Kaimann corrosie effectief voorkomen

Eerste stap: Metaal beschermen
Het aanbrengen van een corrosiebescherming op leiding-

werk behelst veelal het aanbrengen van een verflaag. Deze 

heeft tot taak o.a. vocht, schadelijke ionen en indien moge-

lijk ook zuurstof van het metaal af te schermen. Deze moet 

als een voldoende dikke gesloten laag op de metalen delen 

worden aangebracht, het maakt dan niet uit welk soort me-

taal het betreft want alle legeringen zijn gevoelig voor corro-

sie. Een afdoende corrosiebeschermingslaag moet daarom 

gelijmatig hechten en functioneren op metalen en non ferro 

onderdelen.

Het corrosiebeschermingssysteem Kaifinish is specifiek 

ontwikkeld voor het beschermen van verzinkt staal (C staal) 

austenitisch staal (RVS), koper en stalen leidingwerk en 

voldoet daarmee aan de vereisten gesteld in de DIN 4140 

alsook de AGI Q 151. Het laksysteem is eenvoudig te verwer-

ken en droogt snel. Meerdere lagen aanbrengen en afwer-

ken zijn binnen korte tijd realiseerbaar. Kaifinisch lakken zijn 

getest op de verdaagzaamheid met de elastomeer Kaiflex 

isolatieprodukten. Ze beinvloeden de eigenschappen van 

deze materialen niet indien op de juiste manier toegepast. 

Tevens is het corrosiebeschermingssysteem compatibel met 

de speciale Kaiflex lijmen

Meer informatie over het assortiment, toepassingen en tech-

nische informatie vindt u op: www.kaimann.nl.

Kaifinish Primer
De primer met hechtend effect conform DIN  

voor coatings op non ferro, RVS en verzinkt staal. 

Kaifinish Base
De grondlaag word op metalen of op de  

primerlaag aangebracht en vormt zo een DIN  

conforme basis coating.

Kaifinish Cover
De afwerklaag (topcoat) wordt aangebracht  

op de Kaifinish grondlaag en completteert zo  

het corrosiebeschermingssysteem
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Tweede stap: de juiste isolatie
Een essentieel onderdeel van een preventieve corrosiebe-

scherming is, in aanvulling op de Kaifinish, een isolatiema-

teriaal welk resistent is tegen vocht en zich niet met water 

volzuigt. De afschermende werking tegen het binnendrin-

gen van waterdamp wordt aangeduid met het dampdiffusie 

weerstandsgetal μ. Hoe hoger de weerstand- of eenvoudi-

ger gesteld , de μ- waarde- hoe hoger de bescherming. Hier 

blinken de Kaiflex isolatiematerialen uit door hoge waardes 

oplopend tot 10.000 μ. Want als geslotencellig isolatiema-

teriaal hebben deze al een geintegreerde „damprem“. Deze 

is bij flexibel fijncellig elstomeer schuim net zo dik als de 

isolatie zelf. Een betrouwbare damprem is zodoende over 

de gehele dikte van het materiaal al voorzien, leidingen 

worden daarmee duurzaam beschermd. Opencellige mate-

rialen welke voor een groot gedeelte uit lucht bestaan en 

niet duurzaam waterafstotend zijn zuigen water op als een 

spons en verliezen dientengevolge tevens hun isolerende 

werking.

Opencellige materialen laten veelal een veel lagere μ- waar-

de zien van <10 of zelf 1, maken daarmee vochttransport 

door het materiaal mogelijk en bieden dus een waterdamp-

diffusie welke gelijk staat aan die van lucht. Deze materialen 

vereisen daarom altijd een aanvullende externe damprem-

mende laag, bijvoorbeeld een folie. Deze aanbrengen levert 

meer complexiteit tijdens montage op en bovendien het risi-

co dat de dampdichtheid niet altijd gewaarborgd kan worden.

De superfijne structuur van Kaiflex isolatiematerialen is 

uit enkelvoudige cellen opgebouwd welke zich als afzon-

derlijke gesloten eenheden manifesteren. Krassen op het 

oppervlak leiden daardoor niet tot beschadigingen aan de 

aangrenzende cel waardoor de vochtwerendheid intakt blijft. 

Dit in tegenstelling tot opencellige materialen welke met 

een dampremmende laag zijn afgedekt, indien deze laag 

geperforeerd wordt zal vocht ongehinderd in het materiaal 

kunnen indringen en zal deze na verloop van tijd helemaal 

verzadigd raken met vocht met nadelige gevolgen voor de 

isolatiewaarde en de installatie als resultaat.
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Koeling en klimaatinstallaties
  Diffusiteitsweerstand μ ≥7.000 (platen)  

resp. ≥10.000 (slangen)

  Warmtegeleidingsvermogen λ ≤0,038 W/(m·K) 
(platen) resp. λ ≤0,033 W/(m·K) (slangen)

  Bestand tegen schimmels en bacterien

  Combineert brandveiligheid, energie efficiency  
en corrosiebescherming

  Op elkaar afgestemde componenten zorgen  
voor een hoge systeembetrouwbaarheid

Technische installaties  
met wisseltemperaturen 
   Behoudt zijn flexibele eigenschappen  

bij temperaturen tussen +150 °C  
en –50 °C (–200 °C)

  Geintegreerde damprem reduceert het 
risico op corrosie onder isolatie

  Goede thermische efficiency, 
λ ≤0,038  W/(m·K) bij 0 °C
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