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Praktisch denken
met de juiste service.
Wij doen het!

JP Isolatie B.V.
JP Isolatie doet het:
Industriële isolatie
Koude isolatie
Akoestische isolatie
Gespoten/fire proof-isolatie
Stoom-tracing
Electrische tracing
Preventieve winterizing-programma’s
Scaffolding
Rope access
Ontwerp en onderhoud ventilatiesystemen
Stopaq-ondergronds leidingwerkisolatie
Brandwerende doorvoeringen
Infrarood-/akoestische metingen en -analyse
Asbestsanering
Alles conform SC-530 /VCA-P en ISO 9001
JP Asbestsanering: conform SC-530

JP Isolatie:
Praktisch denken
met de juiste service

JP Isolatie staat voor hard werken, praktisch denken,
oplossingen bieden en onze klanten vooruit helpen.

JP Isolatie staat voor hard werken, praktisch
denken, oplossingen bieden en onze klanten
vooruit helpen. Op die manier bouwen we met
zowel klanten als leveranciers een jarenlange,
persoonlijke band op.
We vinden het niet meer dan logisch dat we 24/7
service bieden en dat klanten bij spoedklussen altijd
verzekerd zijn van een supersnelle oplossing. Dat zorgt
voor stabiliteit en vertrouwen.
Op die basis hebben we in ongeveer twintig jaar tijd
kunnen uitgroeien tot wat we nu zijn: een belangrijke
internationale speler op het gebied van isolatie, stopaq,
asbestverwijdering, stoom- en elektrische tracing,

scaffolding, plaatwerk en ventilatietechniek. Onze
basis ligt in Rotterdam Rijnmond (eerst Vlaardingen, nu
Maasdijk), maar we opereren ook in bijvoorbeeld België,
Engeland, Duitsland en Italië.
Onze ‘Rijnmondse’ roots klinken luid en duidelijk
door in hoe wij werken: een heldere communicatie,
aanpakken, geen onnodig lange vergaderingen, geen
offertes van honderd pagina’s en geen nonsens.
Gewoon, hard werken, doen waar je goed in bent en
dat zo goed mogelijk doen. Mooi werk leveren en daar
een goudeerlijke prijs voor rekenen. En niet stoppen
voordat je zelf helemaal tevreden bent over wat je
levert. Zo zitten wij in elkaar.

Petrochemie
Isoleren in de petrochemie is voor ons dagelijkse kost. We
verzorgen reparatie, onderhoud en voeren projecten uit.
Onze specialisatie is het isoleren van zaken als productleidingen,
warmtewisselaars, destillatiekolommen en andere zaken die op de
juiste temperatuur dienen te blijven.

Voedingsmiddelenindustrie
In de voedingsmiddelenindustrie gelden andere, hogere eisen dan
in de petrochemie; je werkt tenslotte met eten. JP heeft inmiddels
een slordige twintig jaar kennis van en ervaring met die eisen. We
gebruiken de meest moderne technieken om te zorgen dat we aan
die steeds hogere eisen kunnen blijven voldoen.

Tuinbouw
Om gewassen goed te laten groeien, is het belangrijk om in
tuinbouwkassen de juiste temperatuur te handhaven. Wij zorgen
ervoor dat het warmteverlies, en daarmee ook de energiekosten,
zoveel mogelijk wordt beperkt.

Utiliteitsbouw
JP Isolatie levert en monteert ook systemen voor luchtbehandeling,
afgewerkt met de juiste isolatie. Bij deze werkzaamheden worden
de Luka-normen gehanteerd om de kwaliteit te garanderen. Ook
voor brandwerende isolatie zijn wij de juiste partij.

Scheepsbouw
Op verschillende werven zijn wij actief voor de binnenvaart,
zeevaart en jachtbouw. JP Isolatie is gespecialiseerd in het isoleren
van uitlaatgassystemen, accommodaties, dekleidingen en andere
componenten van een schip. Behalve het isoleren, houden wij ons
ook bezig met elektrische tracing om bijvoorbeeld de vloeistof in de
dekleidingen op de juiste temperatuur te houden.
Offshore
Naast de bovenstaande werkzaamheden houdt JP Isolatie
zich bezig met activiteiten offshore. Met de juiste planning en
communicatie wordt een team samengesteld voor de uit te voeren
werkzaamheden.

Isolatie & ventilatie

JP Isolatie meet,
adviseert en
voert uit.
Akoestische isolatie
Geluidsoverlast kun je altijd tot onder een bepaalde
grens terugdringen. JP Isolatie meet, adviseert
en voert uit. U krijgt daarvoor een vast team van
ervaren specialisten over de vloer. En we houden ook
controlemetingen en garanderen op die manier een
bepaald resultaat.
Warmte-isolatie
Lagere stook- of koelkosten en tóch de juiste
temperatuur? Een kolfje naar onze hand. Ook hier
meten we, adviseren we en voeren we uit.
Ventilatie
Ons team kent alle luchttechnische componenten én
de meest doelmatige oplossingen. In afstemming met
de klant, denk aan zorglocaties, scholen en kantoren,
worden de meest geschikte componenten gebruikt.

Montage & isolatie
Wij monteren luchtkanalen in utiliteitsgebouwen zoals
kantoren, ziekenhuizen, scholen en allerlei andere
mogelijke locaties waar deze voor kunnen komen.
Zodra het luchtbehandelingsysteem is aangelegd,
kunnen we het systeem ook isoleren. Dat kan
uiteenlopen van standaardisolatie, zoals Rockwool en
Armaflex, tot brandwerende isolatie en doorvoeringen.
Advies van onze ervaren specialisten speelt daarbij een
heel belangrijke rol.

Asbestsanering

JP Asbestsanering is een modern, vooruitstrevend bedrijf.

JP Asbestsanering is een modern,
vooruitstrevend bedrijf dat gespecialiseerd is
in het verwijderen van asbesthoudende en/of
asbestverdachte materialen.
JP Asbestsanering beschikt over het SC-530 certificaat
voor asbestverwijdering en heeft meerdere DTA-ers
(Deskundig Toezicht Asbest) en DAV-ers (Deskundig
Asbest Verwijderaar) in dienst.
JP Asbestsanering heeft bovendien een
calamiteitendienst die 24/7 te bereiken is om bij
bijvoorbeeld brand of andere schade adequaat te
handelen.
Asbest: vóór 2024 weg
Asbest is, zoals bekend, een bijzonder ongezonde stof.
Het is sinds 1993 verboden in Nederland om asbest te
gebruiken of te verwerken en ALLE asbest dient voor
2024 verwijderd of bedekt te zijn.
Tot in de jaren 1980 is asbest veel toegepast;
denk aan asbestcement (golfplaten, rioolbuizen,

schoorsteenpijpen), spuitasbest (brandwerend
en isolerend materiaal, gebruikt in gebouwen en
schepen), asbestkoord (dichting voor kacheldeuren
en stookkachels), asbestvilt (onderlaag onder
vloerbedekking) en isolatiebeplating (cv-ruimtes gevels,
etc.)
Totaalpakket
JP Asbestsanering biedt klanten een totaalpakket
gedurende het traject van asbestverwijdering:
• Inventarisatierapport
• Sloopvergunning
• Aanmelding Arbeidsinspectie
• Aanmelding certificering instelling
• Verwijdering asbesthoudende materialen
• Afvoer asbesthoudende materialen
• Eindmeting inclusief rapportage
• 24-uurs calamiteitenplan

Isolatiematrassen

Isolatie opnieuw aanbrengen rond
bijvoorbeeld afsluiters en flenzen is een lastig
karwei. Er gaat veel tijd inzitten, dus het is
nog een kostbare klus ook.
Om die reden past JP Isolatie vaak isolatiematrassen
toe. Die zijn eenvoudig aan te brengen en weg te halen
en zeer geschikt voor onder meer stoomleidingen.
Omdat JP Isolatie ze op maat maakt, hebben ze een
zeer hoge isolatiewaarde. Ze zijn bovendien duurzaam,
niet-ontvlambaar en met een terugverdientijd van
slechts één tot drie jaar zeer voordelig.
De matrassen worden bijna net zo gemaakt als
bedmatrassen: na het zorgvuldig inmeten, worden
grote stukken textiel aan elkaar gestikt, gevuld met
isolatiemateriaal en in compartimenten dicht gestikt
om het isolatiemateriaal op z’n plaats te houden.
Voor de montage worden sluitingen gebruikt die met
metaaldraad worden dichtgemaakt. Zo kunnen de
matrassen makkelijk van hun plaats worden gehaald.

Omdat JP Isolatie
ze op maat maakt,
hebben ze een zeer
hoge isolatiewaarde.

Electrische- en
stoomtracing

JP Isolatie adviseert
u graag en installeert
vanzelfsprekend alle
systemen.
Tracing wordt gebruikt om warmteverliezen
door isolatie te compenseren bij stilstaand
product.
Het functioneren van een goed tracing systeem is
grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de isolatie.
JP Isolatie adviseert u graag over dit onderwerp en
installeert vanzelfsprekend alle systemen.
Tracing kan worden onderverdeeld in twee
categorieën:
- EW (vorstbescherming)
- EP (proces)
Vorstbeschermingsystemen worden meestal geschakeld
met een omgevingsthermostaat die alle tracinggroepen bij een temperatuur lager dan 5 graden Celsius
inschakelt.

Processystemen worden in de regel met een
leidingthermostaat in- en uitgeschakeld om de
temperatuur nauwkeurig te kunnen regelen en energie
te kunnen besparen.
In een aantal gevallen is het beter om altijd
thermostaten toe te passen (zelfs bij een zelfregelende
kabel) omdat de uitlooptemperatuur van het systeem
hoger zou kunnen worden dan verwacht. Denk aan
drinkwaterleidingen, oog- en nooddouches.
JP Isolatie past elektrische tracing toe in :
• Dakleidingen in de scheepsbouw
• Leidingwerk en/of transportleidingen in de industrie
• Overig leidingwerk met bijbehorende componenten
waarbij het product of de vloeistof niet mag stollen of
bevriezen

Brandwerende
doorvoeringen

JP Isolatie ook specialist in sprayisolaties, brandwerende doorvoeringen
en -coatings.

De wet op het gebied van brandwering
verandert continu. JP Isolatie zit daar
bovenop en heeft op dat gebied veel kennis
en ervaring in huis. Dat heeft ons tot
veelgevraagde vakspecialisten gemaakt.
Naast het leveren en aanbrengen van alle gangbare
isolatiematerialen in plaatvorm is JP Isolatie
ook specialist in spray-isolaties, brandwerende
doorvoeringen en -coatings.
Afhankelijk van de toepassing wordt er bepaald aan
welke eisen de ruimte of het compartiment dient
te voldoen. Bijvoorbeeld 30, 60 of 120 minuten
brandwering.
Brandcompartimenten kunnen worden doorboord
met bijvoorbeeld leidingen en buizen van sanitair en
verwarming, kanalen van het ventilatiesysteem, elektra-

en datakabels. Deze doorvoeringen en hun sparingen
zijn een bedreiging voor de brandwerendheid.
Ze moeten dan ook zorgvuldig en met kennis van zaken
brandveilig worden gedicht. Gebeurt dit niet op de
juiste wijze, dan zijn eerdere gedane investeringen in
veiligheid in principe voor niets geweest.
Gebaseerd op haar uitgebreide ervaring kan JP
Isolatie combinaties van brandwerende voorzieningen
adviseren én deze installeren.

Scaffolding

Bij JP Isolatie staan
service, snelheid en
flexibiliteit voorop.

Bij JP Isolatie staan service, snelheid en
flexibiliteit voorop. Vandaar dat we sinds
enige tijd de beschikking hebben over een
eigen afdeling Scaffolding (steigerbouw). Op
die manier zijn we op dat vlak niet langer
afhankelijk van derden.
Betrouwbaarheid
Een veilige steiger ondersteunt de werkzaamheden en
waarborgt de veiligheid van de gebruikers optimaal.
Een veilige steigerconstructie moet voldoende sterk,
stijf en stabiel zijn en voldoen aan de geldende
richtlijnen.
Alle medewerkers van onze afdeling Scaffolding zijn
opgeleid en gecertificeerd om de kwaliteit van onze
werkzaamheden te waarborgen. Bovendien worden ze
regelmatig bijgeschoold.

Veilig op hoogte
Veiligheid staat bij onsvoorop. Wij leveren niet alleen
veilige steigers en constructies, maar voeren ons werk
ook veilig uit. Het gaat niet alleen om de veiligheid van de
steiger zelf, ook om het creëren van een veilige werkplek
voor onze eigen werknemers. Uiteraard is JP Isolatie
VCA-P gecertificeerd.

Infrarood & akoestisch

JP Isolatie kan voor u ook de infrarood
en/of akoestisch onderzoek en analyse
uitvoeren.

Infrarood & akoestische metingen en analyse
JP Isolatie kan voor u ook de infrarood en/of akoestisch
onderzoek en analyse uitvoeren. Met onze jarenlange
ervaring in de energieintensieve en zware industrie
hebben wij een duidelijk beeld van de ins- en outs van
deze omstandigheden en hoe onze dienstverlening
daarin past.
Met onze eigen apparatuur en specialisten zijn wij in
staat om een duidelijk thermisch en/of akoestisch beeld
te scheppen van uw installatie.
De resultaten van de analyse zijn bij uitstek geschikt
om efficiënte en effectieve maatregen te nemen om
bijvoorbeeld uw energieverliezen of geluidsoverlast
te beperken. Dat leidt onherroepelijk tot een duidelijk
resultaat voor uw financiën en/of voor het milieu.
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