Pers informatie september 2014
POROCOM® Project Artis “Micropia”
Opdrachtgever: Natura Artis Magistra
Architect: Sprenger von der Lippe Hamburg, Kossmann.dejong
Wand en Plafondbekleding voor Micropia i.o.v. Kossmann.dejong
Voorjaar 2012 werd Wim ten Berge/Porocom® benaderd door ontwerpbureau
Kossmann.deJong Amsterdam.
Kossmann.deJong ontwikkelde op dat moment het concept voor de inrichting van
een nieuw museum‘Micropia’, aan het vrij toegankelijke Artisplein naast Artis. Een
museumvoor schimmels, bacteriën en virussen. Op de wanden van Micropiaworden
deze
microscopische kleine organismen vergroot geprojecteerd.
Extra Dimensie
De vraagstelling aan Porocom® was een oplossing te bieden voor wanden en
plafond. De doelstelling was d.m.v. de structuur van de wanden en plafond Micropia
een extra dimensie te geven en een goed geluidabsorberend vermogen.
Tentoonstellingsontwerpbureau Kossmann.dejong was er van overtuigd dat
Porocom® hier de beste toepassing zou zijn.
Speciaal ontwikkeld
Het is echter geen product dat zo van de plank gehaald kan worden. Speciaal voor
dit project heeft Porocom® een product ontwikkeld dat aan al deze eisen voldoet.
Het juiste korrelmateriaal, een geblazen kleikorrel met een laag soortelijk gewicht, is
hier voor geselecteerd en er is een speciaal brandwerende coating toegepast.
Deze brandwerende laag is getest en gecertificeerd bij Efectis (TNO).
De antracietgrijze afwerklaag draagt bij aan de verwachte beeldvorming bij deze
grootse presentatie over de allerkleinste.
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Buitengewone resultaten
Porocom® moest zowel voor wand als plafond demontabel zijn.
Hiervoor is het gerenommeerde plafond- en wandleverancier ‘Integra‘ in de arm
genomen.
Integra heeft voor Porocom® een metalen kliksysteem geleverd met aan de
achterzijde steenwol.
De geluidabsorptie is ook voor deze nieuwe ontwikkeling van Porocom® panelen
uitgebreid getest.
Bureau Peutz, laboratorium voor akoestiek, heeft in testen van april 2014
buitengewone resultaten geregistreerd.
De engineering alsmede de montage is uitgevoerd door Integra Zaandam.
Technische informatie
Totaal oppervlakte wand en plafond 840 m2
Circa 2500 panelen.
Standaard maat panelen 600 x600 x 50 mm
Integra kliksysteem demontabel met vrijwel naadloze overgangen.
Kleur: Antracietgrijs.
Korrelgranulaat: Geblazen kleikorrels 8/16 mm
Aantal korrels circa 12,5 miljoen.
Micropia, waar Porocom® is toegepast, is werelds eerste museum voormicroorganismen, dat in het najaar 2014 is geopend.
Voor meer informatie over Porocom® bezoek onze website www.porocom.eu

Wim ten Berge
06 21283695

Porocom • Frekehof 74 • 2263 KA Leidschendam • The Netherlands • Telephone +31 070 40
66 390
Website www.porocom.eu • e-mail info@porocom.eu • vat 81 27 59 44 48 801 •
®
Porocom is a registered trademark of Powder Coating Centre B.V. • KvK 28 09 87 78 • Bank
34 64 78 146

Wat is POROCOM®
Porocom® is een composiet bouwmateriaal op basis van een granulaat
Gebonden door een polymeer.
Porocom® granulaten kunnen bestaan uit gerecycled glas, geblazen kleikorrels,
gesinterde glaskorrels, kiezel grind ,metalen korrels, gesinterd vliegas, etc..
Als bindmiddel kan gebruik gemaakt worden van restpoedercoatings of andere
hoogwaardige polymeren.
Porocom® poreus constructiemateriaal met zeer goede geluidabsorberende
eigenschappen.
De open structuur van Porocom® is afhankelijk van de granulaat grootte en de
laagdikte van de binder.
Metingen o.a. bij TNO met het product Porocom® hebben extreem hoge
absorptiewaarden opgeleverd.
TNO-TPD heeft het als volgt omschreven:
Bij de ontwikkeling van Porocom® heeft een vruchtbare interactie tussen
Akoestische en materiaalkundige kennis plaatsgevonden.
Hieruit is een product voortgekomen dat grenzen verlegt op het gebied van
Geluidabsorberende eigenschappen.
De geluidabsorptie ligt aanmerkelijk boven de 20dB(A).
Porocom® en millieu. Er kunnen gerecyclede granulaten gebruikt worden en
voor de bindmiddelen is het mogelijk restpoedercoatings in te zetten.
Ook in de eindfase van Porocom® kan het product gerecycled worden.
Cradle to Cradle, de restmaterialen kunnen weer hergebruikt worden.
Porocom® is een uitvinding van Wim ten Berge op het product is een internationaal
Patent verleend.
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