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Bijlagen 

Bij het afstudeerrapport 'Efficient energiezuinig' horen de volgende bijlagen: 

I. Beschrijving uitvoeringsproces huidige Presto. 
II. Berekeningen warmteweerstand schil huidige Presto. 
III. Uitvoering metingen en bere'keningen luchtdichtheid. 
IV. Posities luchtlekkage. 
V. Posities koudebruggen. 
VI. Uitvoering van de kritische punten. 
VII. Berekeningen warmteweerstand schil Presto-G.6 en Presto-Passief. 
VIII. Berekening bouwtijd en bouwkosten. 
IX. Uitvoeringsvolgorde Presto-G.6 en Presto-Passief. 
X. Berekeningen luchtdichtheid Presto-G.6 woningen. 
XI. Posities luchtlekkage Presto-G.6 woningen. 
XII. Bronvermelding. 
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I. Beschrijving uitvoeringsproces huidige Presto. 

Het uitvoeringsproces beg1int met de ruwbouw. 
1.1. Nadat de bouwvergunning is verleend en aile voorbereidende werkzaamheden zijn 

uitgevoerd, kan er worden begonnen met de bouw van de woning. Eerst wordt de 
bouwput ontgraven en wordt er onderin de bouwput een laag zand aangebracht. 

1.2. Daarna wordt de funderingsconstructie gemaakt. Eerst wordt er geheid. De palen 
worden tot aan de onderkant van de fundering geheid, en niet gesneld. In plaats 
van de koppen te snellen wordt er in de paalkop een stek geboord, waar 
vervolgens de wapening aan verankerd wordt. 

Afbeeldlng 1.2.1. Heiwerkzaamheden Afbeeldlng 1.2.2. Heipaal met stek 

Nadat de heipalen zijn geheid wordt de funderingsbalk gemaakt. Deze bestaat uit 
elementen van PS- isolatiemateriaal'. Op deze manier is gemakkelijk een 
funderingsbalk te maken, de PS-isolatie zorgt voor een ge'lsoleerde funderingsbalk 
en dient tevens als bekisting. De PS-elementen worden op hoogte gesteld en aan 
elkaar gekoppeld. Langs de onder- en bovenkant van de bekisting wordt een 
krans aangebracht door middel van houten regels en montagebeugels. Op deze 
manier blijft de bekistingsbalk intact en wordt voorkomen dat de bekisting 
bezwijkt door spatkrachten bij het storten. Ter plaatse van de paalkoppen wordt 
de bodem uit de bekisting gesneden, zodat er een goede verbinding tussen 
paalkop en funderingsbalk kan ontstaan. Om leidingen en buizen door de 
fundering te kunnen doorvoeren worden er, nadat de wapening is aangebracht, 
mantelbuizen dwars door de bekistillg aangebracht. 
Nadat de funderingskist gereed is wordt de wapening aangebracht. De wapening 
bestaat uit geprefabriceerde elementen, die met behulp van houten balkjes nop 
de bekisting worden gelegd. Er worden afstandhouders onderin de funderingskist 
gelegd, zodat de wapening aan de onderkant voldoende betondekking heeft. De 
wapeningselementen worden vervo!gens aan elkaar gevlochten en ook aan de 
zijkanten voorzien van afstandhouders. Daarna kan men de gehele wapening in 
een keer in de bekisting laten zakken. 
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AfbeeJdlng 1.2.3. Aangebrachte wapening Afbeelding 1.2.4. Mantelbuizen 

De fundering wordt vervolgens gestort met behulp van een kraan en kubel. Het 
beton wordt met een trilnaald aangetrild en daarna afgevlakt met een vlakspaan 
gelijk met de bovenzijde van de bekisting. Daarna worden de randen van de 
bekistingselementen en de houten regels schoongemaakt met water. 

Afbeelding 1.2.5. tim 1.2.7. Storten, afwerken en schoonmaken van de funderingsbalk 

Nadat het beton van de fundering voldoende is verhard, worden de houten regels 
en de montagebeugels verwijderd, behalve de montagebeugels aan de onderkant, 
deze zitten onder de funderingsbalk en blijven dus zitten. 
Daarna brengt de installateur de riolering aan. Deze is al tot buiten de woning 
aanwezig en wordt door de mantelbuizen binnen de woning gebracht. Daar wordt 
de rioleri'ng ondersteund met houten regels en wordt er ophangband aangebracht. 
Met behulp van deze ophangbanden wordt de riolering later aan de begane 
grondvloer opgehangen. 
Ook gas, water en elektra worden door de mantelbuizen binnen de woning 
gehaald tot bij de meterkast. Gas en elektra worden daarna over de begane 
grondvloer gelegd, terwijl het water onder de vloer wordt verdeeld in de woning. 
De hemelwaterafvoeren lopen aan de buitenkant van de fundering en worden aan 
de funderingsbalk opgehangen. Er wordt een gescheiden systeem toegepast, het 
rioleringswater wordt apart van het hemelwater afgevoerd. 
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Afbeelding 1.2.8. t I m 1.2.10. Hemelwaterafvoer, rlo/ering en waterleidingen aangebracht 

Vervolgens wordt de bouwput, aan de buitenzijde van de fundering, aangevuld 
met grond, tot aan de bovenkant van de funderingsbalk. 
Hierna wordt de begane grondvloer gelegd. De begane grondvloer bestaat uit 
ribcassette elementen. Deze worden direct vanaf de vrachtwagen op de 
funderingsbalk gelegd. 
Eerst worden de sparingen, die in de vloerelementen zijn opgenomen, open 
gemaakt. Op de plek van de sparing zit geen beton, aileen isolatiemateriaal, wat 
met een stootijzer verwijderd wordt. Daarna kan het element worden gelegd, 
waarbij de waterleidingen door de sparingen worden gebracht. Ter plaatse van de 
ophangbanden aan de riolerin9 wordt een gat in de vloer geboord, waardoor de 
ophangband wordt gestoken en vervolgens op de bovenkant van de vloer wordt 
vastgeschoten. 
Door de lengte van de woning en de vaste plaatbreedte van de ribcassette 
elementen blijft er een strook over waar geen volledige p ~aatbreedte en ook geen 
passtrook meer past. Deze stroken worden opgevuld met PS-passtroken. 
Hierdoor kan de voeg tussen de platen verbreed worden, zodat de vloer dicht ligt 
en tevens is ge"isoleerd. 
Nadat aile vloerelementen zijn gelegd worden de naden en de stroken volgestort 
met beton . Het storten gebeurd met behulp van een kraan en betonkubel. Het 
beton wordt in de naden gestort en daarna worden de naden met een bezem 
afgewerkt, zodat een redel ijk vlakke vloer ontstaat. 

Afbeelding 1.2.11. rim 1 .2.13. Sparingen openmaken, vloer leggen en naden afstorten 
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1.3. Het binnenspouwblad op de begane grondvloer bestaat uit gelijmde 
kalkzansteenelementen. 
Nadat de begane grondvloer gereed is, wordt er maatvoering en stelwerk 
aangebracht. De maatvoering wordt tegelijkertijd voor de hele spouwmuur 
aangebracht. Het bUitenspouwblad wordt op de funderingsbalk gemetseld, 
hiervoor worden profielen gesteld, het binnenspouwblad wordt op de begane 
g,rondvloer gezet. De binnenhoeken van het binnenspouwblad worden uitgezet, 
evenals de gevelopeningen. De gevelopeningen worden aangegeven met op maat 
gezaagde latten, op de binnenhoekpunten wordt een kort profieltje aan de vloer 
bevestigd. 

Afbeelding 1.3.1. Geve/opening- fatten Afbeelding 1.3.2. Ujm- en metselprofielen 

Vervolgens wordt eerst een kimconstructie gemetseld. De kimconstructie zorgt 
voor een vlakke, waterpas onderlaag, waarop de kalkzandsteenwand kan worden 
gelijmd. Tevens fungeert de kim als passtrook, door de juiste kimhoogte toe te 
passen hoeft de bovenste laag kalkzansteenelementen niet op maat gezaagd te 
worden, maar is dit direct de onderkant van de eerste verdiepingsvloer. De kim 
wordt gemaakt met behulp van kalkzandstenen, die gemetseld worden. Door de 
specielaag kunnen de oneffenheden in de begane grondvloer worden opgenomen, 
iets wat met de dunne lijmlaag niet mogelijk is. 
Op de kim wordt vervolgens een laag lijmmortel aangebracht, hierop wordt het 
eerste element gezet. Daarna wordt er opnieuw lijm aangebracht in de lintvoeg en 
wordt de stootvoeg van het geplaatste element van lijm voorzien . Vervolgens kan 
het volgende element worden geplaatst. V~~r het plaatsen van de 
kalkzandsteenelementen wordt gebruik gemaakt van een elementenstelier, zodat 
men de elementen niet zelf hoeft te tillen. Voor de hoeken en bij sparingen 
worden passtukken aangeleverd, zodat alles op maat gemaakt en aangebracht 
kan worden . 
Tussen de elementen worden spouwankers aangebracht, zodat het 
bUitenspouwblad kan worden verankerd aan het binnenspouwblad en de isolatie 
kan worden aangebracht en vastgezet. 
Boven de gevelopeningell worden lateien aangebracht. Aan de oplegzijde van de 
verdiepingsvloer moet altijd een latei aangebracht worden, zodat de vloer een 
goede oplegging heeft. Wanneer de gevelopening doorloopt tot aan het plafond, 
wordt er een stalen latei toegepast. In andere gevalien wordt een betonlatei 
toegepast. Dit is het geval wanneer er nog een stuk kalkzandsteen boven de latei 
geplaatst wordt of als de ruimte tussen de bovenkant van het kozijn en de 
onderkant van de vloer even groot is als de hoogte van de latei. Bij de niet-
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dragende wanden worden ook betonnen lateien toegepast, maar wanneer de 
gevelopening doorloopt tot aan het plafond hoeft hier geen latei toegepast te 
worden, de vloer Hgt immers niet op deze wand, h ij ligt zelfs een stukje vrij. 
I\ladat aile kalkzandsteenelementen zijn verlijmd worden de wanden afgeschoord. 
Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de wanden te lood blijven staan totdat 
de lijm voldoende is uitgehard. De schoren blijven staan totdat de eerste 
verdiepingsvloer is gelegd. 

Afbee/ding 1.3.3. Kim gemetse/d Albee/ding 1.3.4. Binnenbladen gelljmd 

1.4. Voordat de eerste verdiepingsvloer wordt gelegd, wordt eerst de steiger 
opgebouwd. Op deze manier kan men gemakkelijk en veilig op de 
verdiepingsvloer komen en werken. De steiger wordt opgebouwd tot ongeveer de 
hoogte van de verdiepingsvloer, zodat het niet in de weg staat bij het leggen van 
de verdiepingsvloer. 
Daarna worden de stalen lateien geplaatst, boven de gevelopeningen van de 
dragende gevels. 
Op de lateien en het dragende kalkzandsteen wordt een viltlaag aangebracht. 
Deze viltlaag dient om eventuele oneffenheden in de draagconstructie weg te 
werken en om ervoor te zorgen dat de vloer vrij kan bewegen ten opzichte van de 
onderliggende dragende wanden (Handelsonderneming ACW, 2011). 
Daarna kan de verdiepingsvloer worden gelegd. De verdiepingsvloer bestaat uit 
kanaalplaten, die vanaf de vrachtwagen worden gelegd. 
Hierna worden eventuele hoogteverschillen tussen de platen gecompenseerd, door 
ter plaatse van de naden schroefstempels aan te brengen en zo de platen op 
dezelfde hoogte te schroeven. Dan worden de voegen volgestort met beton. Nadat 
het beton van de voegen voldoende is verhard kunnen de stempels weer worden 
verwijderd. 
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Afbeeldingen 1.4.1 . tim 1.4.3. Het leggen, uit richten en afstorten van de vloer 

De onderdelen van de elektrische installatie voor de begane grond, die in het 
binnenspouwblad komen, worden gemonteerd. In de wand worden j,nbouwdozen 
geplaatst, de elektrabuizen worden via de spouw op de verdiepingsvloer gebracht. 
Op deze manier hoeven er aileen in de kalkzandsteenwanden gaten geboord te 
worden, maar er hoeven geen leidingsleuven gefreesd te worden. 

Afbeelding 1..4.4. Gaten boren Afbeeld lng 1.4.5. Elek tra op de vloer 

l.S.a. Nadat de verdiepingsvloer is gelegd worden de stel:kozijnen op de begane grond 
aangebracht. Onder de kozijnen die doorlopen tot aan de begane grondvloer 
worden ge'isoleerde kantplanken geplaatst. 

Afbeeldlngen 1.S.a.t. tim 1.5.a.2. Het plaatsen van stelkozijnen en kantplanken 
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Hierna kan men beginnen met het metselen van het buitenblad. Eerst wordt 
isolatie aangebracht, dat over de spouwankers wordt geschoven en wordt 
vastgezet met rozetten. Het buitenspouwblad wordt opgemetseld tot aan de 
verdiepingsvloer. 

Afbeeldlng 1.S.a.3. Aanbrengen isola tie 
I 

AfbeeJding 1.S.a.4. Metselen buffenblad 

1.5.b. Het dak bestaat uit een prefab scharnierkap, die steunt op een muurplaat. De 
muurplaat wordt aan de langsgevels op de verdiepingsvloer bevestigd, door 
middel van stalen L-ankers. 

Afbeelding 1.S.b.l. tim 1.S.b.2. Het bevestigen van de muurpiaten 

De topgevels bestaan uit een houtskeletbouw binnenblad en een gemetseld 
buitenblad. De binnenbladen worden in de werkplaats van Fraanje gemaakt en 
vervolgens naar de bouwplaats vervoerd. De topgevel bestaat uit twee 
houtskeletbouw delen, het ene dee I reikt vanaf de verdiepingsvloer tot de 
zoldervloer en het ander deel is de punt vanaf de zoldervloer tot de nok. De twee 
delen worden op de bouwplaats eerst met elkaar verbonden, daarna worden ze op 
de verdiepingsvloer gehesen en verankerd met behulp van stalen strippen, die 
aan de onderzijde van de topgevel vastzitten. 
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Afbeelding 1.S.b.4. tim 1.S.b.G. Topgeve /s samenstellen, plaatsen en bevestigen 

Daarna kan de kap geplaatst worden. De kap bestaat eveneens uit prefab 
elementen. Er worden twee verschillende systemen toegepast, afhankelijk van de 
randvoorwaarden van het dak en de dakleverancier. Het ene systeem bestaat uit 
een scharnierkap, het andere systeem uit losse dakelementen. Ook de uitvoering 
van de dakconstructie verschilt bij de twee systemen. 
De scharnierkap is een sporenkap en bestaat uit verschillende elementen, die per 
twee in de nok zijn gekoppeld met behulp van scharnieren. De elementen worden, 
na productie in de fabriek, dichtgeklapt en vervoerd naar de bouwplaats. Daar 
worden ze weer uitgeklapt en vervolgens in uitgeklapte toestand gehesen en op 
de muurplaat gezet. Op deze manier overspannen de dakelementen van de 
muurplaat tot de nok. Daarna worden de knieschotten geplaatst. Deze worden aan 
de onderzijde uitgevuld, zodat ze hun constructieve functie kunnen vervullen. 
Tussen de dakelementen wordt vervolgens een drukbalklaag aangebracht, die 
tevens de zoldervloer vormt, waarbij de zoldervloer aan het dak ophangt. 

Afbeelding 1.S.b .7 . tim 1.S.b .9. Scharnierende dakelementen, lJijsen en plaatsen 

Een andere manier om een dak te maken is gebruik maken van losse 
dakelementen. Nadat de topgevels zijn gezet wordt eerst de zoldervloer 
aangebracht. Hiervoor wordt een onderstempelingsconstructie gemaakt van 
stempels en houten balken. Daarop worden de zoldervloerelementen gelegd. De 
elementen worden aan elkaar gekoppeld, zodat een stijve zoldervloer ontstaat. 
Daarna kan de kap worden geplaatst. Hierbij wordt iedere keer een element 
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geplaatst, die op de muurplaat en tegen de zoldervloer rust. Het 
tegenovergestelde dakelement komt hier dan weer tegenaan. Nadat het dak is 
geplaatst worden ook hier de knieschotten geplaatst en wordt de zoldervloer 
ondersteund door middel van balken, die tegen het dakbeschot onder de 
zoldervloer worden bevestigd. Op deze manier wordt de zoldervloer ook in dit 
systeem weer gedragen door het dak. Daarna kan de vlag worden gehesen, het 
hoogste punt is bereikt. 

AfbeeJding 1.S.b.10. tim l.S.b.12. P/aatsen van zoldervloer en dake/ementen. 

Afbeeldlng 1.S.b.l3. tim 1.S.b.1S. Zolderv/oer ondersteunen, plaatsen knleschotten en v/ag. 

Wanneer de koper heeft gekozen voor de standaard optie dakkapel, wordt deze 
prefa'briceerd in de werkplaats van Fraanje. Deze wordt, nadat de kap is 
geplaatst, in een keer op het dak geplaatst. 
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Afbeelding 1.S.b.16. Prepareren dakkapel Afbeelding I.S.b.17. Dakkapel plaatsen 

1.6. Nadat het dak geplaatst is kan het bUitenspouwblad verder worden opgemetseld. 
Het metselwerk van de langsgevels wordt opgetrokken tot aan de onderkant van 
het dak, het metselwerk van de kopgevels wordt tot aan het dakoverstek 
opgemetseld. Aan de langsgevels wordt eerst isolatie aangebracht tot aan de 
onderkant van het dakbeschot. Bij de kopgevels is dit niet nodig, omdat de HSB
topgevels al zijn voorzien van isolatiemateriaal. De isolatie hoeft hier dus maar 
door te lopen tot een stukje boven de eerste verdiepingsvloer. 

1. 7. Nadat de kap is geplaatst en het metselwerk is opgetrokken worden de goten aan 
het dakbeschot bevestigd, daarna worden er vogelschroten op de dakvoet 
geschroefd'. 
Ook de overstekken kunnen nu bevestigt worden. De goten en de overstekken 
worden standaard uitgevoerd in geprefabriceerde kunststof elementen. 
Wanneer er een dakraam toegepast wordt, wordt deze nu ook aangebracht. 
Daarna kunnen de dakpannen gelegd worden. Het dak is nu gereed. 

Afbeelding 1.7.1. tim 1.7.3. Plaatsen van goten, overstekken, voge/schroten en dakpannen 

Het metselwerk van de woning wordt gevoegd, volgens het monster wat met de 
klant is overeengekomen. Na het voegen wordt de steiger afgebroken. 
De kunststof kozijnen worden op de verdieping vanaf de binnenkant geplaatst, op 
de begane grond vanaf de buitenkant. Het draaiende gedeelte van het kozijn, 
waar het glas in zit, wordt uit de scharnieren gehaald, zodat het kozijn zelf 
gemakkelijk geplaatst kan worden. Daarna wordt het kozijn gesteld en 
vastgeschroefd aan het stelkozijn. Ais laatste wordt het draaiende gedeelte weer 
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opgehangen en wordt het sluitwerk aangebracht. Bij vaste ramen wordt eerst het 
kozijn geplaatst en daarna, eveneens vanaf de binnenkant, het glas. 
De voor- en achterdeur worden meestal pas geplaatst nadat de cementdekvloer is 
aangebracht. Dit om beschadigingen en vuil zoveel mogelijk te voorkomen. 
De waterslagen kunnen nu ook worden aangebracht. Dit gebeurt ook vanaf de 
buitenzijde. De waterslagen bestaan standaard uit prefab raamdorpel.-elementen, 
samengesteld uit raamdorpel stenen, die in de specie worden gelegd. De klant kan 
echter ook kiezen voor losse, gemetselde raamdorpel stenen of hardstenen 
waterslagen. 
Bij de kozijnen die doorlopen tot aan de begane grondvtoer zijn er onder het kozijn 
al geIsoleerde kantplanken geplaatst, zodat hier geen afwerking meer is vereist. 

Afbeelding 1.7.4. tim 1 .7.6. Metselwerk voegen, kozijnen en w aters/agen p laatsen 

De ruwbouw van de woning is nu gereed, de woning is wind- en waterdicht. Nu wordt 
begonnen met de afbouw. 

2.1. De afbouw start met het aanbrengen van de installaties op de ruwe vloeren en in 
de binnenspouwbladen. Op de vloeren worden de leidingen van de ev, de 
vloerverwarming, het water, het gas en het elektra aangebracht. Deze worden 
aan de vloer vastgemaakt, zodat ze niet meer kunnen verschuiven. 
Voor het kanaal van de afzulgkap is een verdiepte sparing in de kanaalplaat 
opgenomen. Door deze sparing wordt het kanaal achter het knieschot geleid. De 
kanalen van de mechanische ventilatie worden ook achter de knieschotten gelegd, 
de aan- en afvoerpunten van de begane grond zijn eveneens achter de 
knieschotten weggewerkt. 
De vuilwaterafvoer van de badkamer wordt op de vloer geplaatst, de we in de 
badkamer wordt meestal tegen het knieschot geplaatst. Dan zit de riolering direct 
achter het knieschot . Wanneer de indeling van de badkamer anders is, moet ook 
de riolering van de we een stukje verdiept worden aangelegd, anders wordt de 
smeerv,loer van de badkamer wei erg hoog. 
Op de plaats waar de keuken en de sanitaire voorzieningen aan de buitenwand 
geplaatst worden, worden de leidingen lin de kalkzandsteenwanden geplaatst en 
op de juiste aansluithoogte gebracht. 
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Afbeelding 2.1.1. tim 2.1.2. Leidingen op vloeren en in wanden aanbrengen 

De elektrabulizen voor de begane grond zijn al op de verdiepingsvloer aanwezig. 
Deze worden nu verder getrokken tot de centraaldozen van de begane grond en 
ook de elektrabuizen voor de elektrische installatie op de bovenverdieping worden 
aangebracht. 
Daarna wordt de bedrading voor de elektrische installatie getrokken, zodat men 
de elektrabuizen nog kan aanpassen en herstellen wanneer er bij het draden 
trekken iets losschi,et of niet past. 

2.2. Op de plaatsen waar vloerverwarming is toegepast wordt een wapeningsnet op de 
leidingen gelegd, zodat de dekvloer en de daarop liggende tegelvloer, minder snel 
scheuren. 
Daarna wordt de cementdekvloer aangebracht. Vaak zijn er aanpassingen in de 
dikte van de cementdekvloer ter plaatse van de badkamer. Om de afvoer van de 
wastafel en de douche weg te werken is er in de badkamer vaak een dikkere 
dekvloer nodig dan in de rest van de woning. Om dit te realiseren wordt er ter 
plaatse van de douchevloer een houten kist gemaakt, waar de cementdekvloer in 
aangebracht kan worden. Bij de douchevloer worden de leidingen meestal aileen 
weggewerkt. Wanneer de afvoer is geplaatst en de douchevloer wordt betegeld, 
wordt deze vloer onder afschot verder afgesmeerd. 

Afbeelding 2.2.1. tIm 2.3.3. Smeervloer aanbrengen met verhoogde douchevloer 
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2.3. De binnenwanden bestaan uit gipsblokken, waarmee men zogenaamde 
Gibowanden maakt. Deze worden op de cementdekvloeren geplaatst. 
Er zijn verschiUende typen gipsblokken, rode voor geluidswerende 
kamerscheidende wanden, groene voor de natte cellen en witte voor de overige 
scheidingswanden. Deze verschillende typen beschikken over specifieke 
eigenschappen, die zijn afgestemd op hun gebruik. 
De koper kan kiezen uit verschillende diktes. In principe volstaat een dikte van 
70mm, maar soms wil de klant een dikte van lOOmm, voor iets meer degelijkheid 
in de constructie. Door de dikkere gipsblokken hebben de wanden meer massa, 
waardoor de geluidsisolatie hager is. 
Eerst wordt de positie van de binnenwanden met behulp van smetllijnen op de 
vloer en het plafond aangegeven. Daarna worden op de hoeken profielen gesteld. 
Waar de binnenwanden aansluiten op de knieschotten en het dakbeschot wordt 
een PVC U-profiel bevestigd, zodat de binnenwanden een stukje vrij gehouden 
kunnen worden van het knieschot en dakbeschot, maar er wei een strakke 
aansluiting wordt gerealiseerd . 
De gipsbouwer begint daarna met het lijmen van het eerste blok. Doordat er op de 
cementdekvloer wordt gewerkt is de ondergrond al vlak en hoeft er geen kim te 
worden gesteld. De gipsblokken zijn makkelijk te zagen, zodat de gipsbouwer 
deze zelf op maat maakt en er van tevoren geen uitslag van de wand wordt 
gemaakt, zoals bij kalkzandsteen. 
Nadat het eerste blok is geplaatst, wordt de lintvoeg van de onderliggende laag en 
de stootvoeg van het net geplaatste blok van lijm voorzien. Daarna kan het 
tweede blok geplaatst worden en zo steeds verder. Bij de muurbeeindigingen en 
de bovenste rand worden de blokken op maat gezaagd. 

Afbee/ding 2 .3.1. Prolle/en en maatUjnen Albee/ding 2.3.2. Gipsb/ok p/aatsen 

Bij openingen in de wanden wordt een verzinkt stalen latei toegepast. Hiervoor 
wordt een opening in de gipsblokken gezaagd, waar de latei in geschoven kan 
worden. 
Nadat de wand is geplaatst, worden de voegen tussen de blokken afgewerkt. De 
overtollige lijmresten worden verwijderd en tegelijkertijd worden de voegen 
hiermee dichtgezet. 
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Afbeelding 2.3.3. Latei plaatsen Afbeelding 2.3.4. Voegen dfchtzetten 

Nadat de Gibowanden gereed zijn worden leidingsleuven gefreesd voor het 
sanitair en het elektra. 

2.4. In de leidingssleuven worden vervolgens elektrabuizen en waterleidingen 
aangebracht Ook in het plafond van de eerste verdieping worden elektraleidingen 
aangebracht. 
Nadat aile leidingen zijn aangebracht, kunnen de wanden gestukadoord worden. 
Voor de Gibowanden geldt dat de leidingsleuven worden dichtgezet en heel de 
wand wordt afgefilmd. De kalkzandsteen binnenspouw'bladen worden van een laag 
stucwerk voorzien, waarbij ook de dagkanten bij de kozijnen worden 
gestukadoord en afgewerkt. Ook de eventuele oneffenheden in het plafond van de 
begane grond, de onderkant van de kanaalplaatvloer, worden weggewerkt. Dit 
zijn bijvoorbeeld de ontwateringsgaten van de kanaalplaatvloeren en 
oneffenheden die tijdens het leggen van de vloeren niet door middel van de 
stempels weg te werken waren. 

Afbeelding 2 .4.1. tIm 2.4.3. Leiding en in wanden, stucadoren wanden en p /afonds 

Hiermee zijn aile wanden glad en vlak afgewerkt en behangklaar gemaakt. Wil de 
koper echter schilderwerk op de wanden aanbrengen, dan moeten de Gibowanden 
ook gestukadoord worden, zodat aile oneffenheden zijn weggewerkt. 

2.S.a. Wanneer de binnenwanden zijn afgewerkt en de leidingen zijn aangebracht kan de 
woning worden afgetimmerd. Tot de aftimmerwerkzaamheden behoren het 
plaatsen van de trap, gipsplaten aanbrengen en binnen- en buiten
timmerwerkzaamheden uitvoeren. 
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De eerste verdiepingsvloer is te bereiken met een vaste houten trap. V~~r het 
bereiken van de zoldervloer wordt meestal een vlizotrap geplaatst, tenzij de koper 
hier ook een vaste trap wil en de kapschuinte en indeling van de verdieping dit 
toelaten. 
Wanneer de trap geplaatst is, worden de traptreden voorzien van een laag 
zachtboard. Hierover komt een laag plastic en daarover komen hardboardstroken. 
Op deze manier is de trap goed ingepakt en worden beschadigingen tijdens de 
afbouw- en afwerkwerkzaamheden voorkomen. 

Afbeelding 2.5.a.1.. en 2.5.a.2. De gepJaatste en beschermde verdiepingstrap 

Tegen de drukbalklaag van de zolder komt een gipsplafond. Omdat de balkenlaag 
niet helemaal vlak is wordt er, door middel van ragelwerk, eerst een vlakke 
achterconstructie gemaakt. Hierop kunnen vervolgens de gipsplaten worden 
geschroefd. 

Afbeelding 2.5.a.3. en 2.5.a.4. Ultragelen van gipsplafonds 

Ook de knieschotten, het dakbeschot op de eerste verdieping en de 
houtskeletbouw topgevels worden voorzien van gipsplaten. De knieschotten en 
het dakbeschot zijn uitgevoerd met watervast spaanplaat, wat een groene kleur 
heeft. Wanneer deze wanden worden afgewerkt met sauswerk schijnt de groene 
plaat door de eerste twee, drie lagen sauswerk heen, zodat het sausen veel tijd 
kost. Door hier gipsplaten op te schroeven zijn maar een of twee lagen sauswerk 
nodig. Hetzelfde geldt voor de HSB-topgevels. Deze zijn afgewerkt met multiplex 
platen, waartussen kleurverschil en soms ook dikteverschil zit. Door de topgevels 
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af te werken met gipsplaten verkrijgt men een gladde, vlakke wand die 
gemakkelijk verder is af te werken. 
Ook de andere aftimmerwerkzaamheden vinden nu plaats, zoals plinten, 
aftimmerlatten en het eventuele aftimmerwer'k aan de buitenzijde van de woning, 
bijvoorbeeld aftimmerwerk van een erker . 

Afbeelding 2 .S.a.S. Plinten aanbrengen Afbeeldlng 2S.a.6. Aftimmeren erker 

2.S.b. Tegelijkertijd met de aftimmerwerkzaamheden kunnen de binnendeurkozijnen 
worden geplaatst. Standaard zijn dit plaatstalen kozijnen, die bestaan uit losse 
stijlen en een bovenregel. De stijlen worden over de wand geplaatst en geklemd, 
de bovenregel haakt in de stijlen, zodat een geheel ontstaat. Wanneer er houten 
binnendeurkozijnen worden toegepast, worden deze in de muuropening 
geschoven tot aan de aanslag. Aan de andere muurzijde worden dan koplatten 
aangebracht, zodat een mooie aansluiting op de binnenwanden wordt verkregen. 

Met het plaatsen van de binnendeurkozijnen is de afbouw gereed en gaat men verder 
met de afwerking. 

3.1. Het eerste proces van de afwerking is het afwerken van wanden en plafonds en 
het schilderwerk. De plafonds worden gespoten, zowel op de begane grond als de 
eerste verdieping. De wandafwerking wordt meestal door de koper zel,f gedaan in 
de vorm van sauswerk of behang, wanneer de koper spuit- of spackwerk wenst 
wordt dit vaak meegenomen met het spuitwerk van de plafonds. 
De betonnen plafonds en de wanden zijn al door de stukadoor afgewerkt. De 
schroefgaten in de gipsplaten worden dichtgezet en, afhankelijk van de wensen 
van de koper, worden ook de naden tussen de gipsplaten dichtgezet. 

Afbeeldlng 3.1. AfWerken van de gipsplaten 

Het hout van de woning wordt geschillderd. Dit betreft bijna altijd 
binnenschilderwerk, aan de buitenkant wordt alles standaard in kunststof 
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uitgevoerd, zodat er aileen buitenschilderwerk plaatsvindt bij gebruik van hout in 
plaats van kunststof. 

3.2.a. De werktuigbouwkundige installatie wordt afgemonteerd. Dit betekend dat de ev
en de WTW-installatie worden gemonteerd en aangesloten. Ook de radiatoren 
worden opgehangen en gemonteerd. 
Aan de buitenkant van de woning worden de hemelwaterafvoeren geplaatst. 

Afbeelding 3.2.a.1. tIm 3.2.a.3. WTW-installatie, rad/atoren plaatsen en HWA monteren 

3.2.b. Het sanitairr wordt geplaatst en aangesloten. De aansluitpunten zijn al op de goede 
pl1aats aanwezig, zodat het sanitair kan worden aangesloten op de instaillatie. 

Afbeelding 3.2.b.1. Achterconstructie hangtoilet 

3.2.c. De elektrische installatie wordt gereed gemaakt. De bedrading voor de elektrische 
instaliatie is al getrokken, nu wordt de elektrische installatie afgemonteerd. In de 
plafonds worden de centraaldozen voorzien van een deksel, op de wanden worden 
wandcontactdozen en lichtschakelaars geplaatst. Ook worden eventuele 
inbouwspots gemonteerd en aangesloten. 

3.3. De keuken wordt door de keukenleverancier geplaatst. Soms regelt de koper dit 
echter zelf, in dat geval worden aileen de aansluitpunten voor de keuken 
geplaatst. 

3.4. De binnendeuren worden afgehangen. 

3.5. De laatste handeling betreft het narooien van de woning. De woning wordt 
schoongemaakt en de kleine onvolkomenheden worden opgelost en gerepareerd. 
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Dit kunnen bijvoorbeeld beschadigingen in de wanden zijn, een kapotte 
wandcontactdoos of kapotte tegels. 

Nu is de woning echt af en kan de oplevering plaatsvinden. 
4. De projectleider levert, samen met de uitvoerder, de woning aan de koper op. 

Eventueel kan de koper nog een deskundige meenemen om zich te laten 
adviseren. De hele woning wordt doorgelopen en de kritiekpunten worden 
besproken. 
Tevens krijgt de koper uitleg over de werking van de installaties en wordt een 
garantieverklaring afgegeven. In de garantieverklaring staan de verschillende 
onderdelen van de woning met de, daarbij van toepassing zijnde, garantietermijn 
besch reven. 
De garantieverklaring bevat algemene garanties, zoals garantie op de constructie 
en verborgen gebreken, beschreven in het Burgerlijk Wetboek, maar ook 
garanties die, via Fraanje, door de onderaannemers verstrekt worden op bepaalde 
onderdelen van de woning. Voorbeelden hiervan zijn de elektrische, de 
mechanische en de CV-installatie, dakbedekkingen, kozijnen en beg lazing . 
De zaken d,ie nog door de aannemer moeten worden aangepast worden genoteerd 
en daarna binnen drie weken alsnog uitgevoerd, zodat er een tevreden koper 
achterbl ijft. 
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II. Berekeningen warmteweerstand schil huidige Presto 

De algemene formule voor het bepalen van de warmteweerstand van de constructie 
luidt: 

R =LRm+Rsi+Rse_R ·-R waarin: 
c 1+0 SI se, 

LRm = de som van de warmteweerstanden van iedere laag waaruit de constructie 
is opgebouwd, berekent volgens formule ~ 

RSi = warmteovergangsweerstand van de ingaande warmtestroom 
Rse = warmteovergangsweerstand van de uitgaande warmtestroom 
a = correctiefactor voor inwendige convectie en uitvoeringsinvloeden 

~--------------------------------------------------------------~! 

De correctiefactor voor inwendige convectie en uitvoeringsinvloede wordt bepaald aan de 
hand van paragraaf 7.3.2 van NEN 1068. V~~r de correctiefactor a geldt: 
• a = 1: wanneer een isolatielaag aan weerszijden wordt begrensd door een 

luchtlaag van meer dan 5mm dikte, zonder dat maatregelen getroffen zijn om 
convectie te voorkomen 

• a = 0: wanneer als isolatiemateriaal uitsluitend cellulair glas is toegepast 
• a = 0.02: wanneer het onderdeel, afgezien van afwerklagen (waaronder 

buitenspouwbladen), onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden wordt 
vervaardigd 

• a == 0.05: in overige gevallen 

De warmteweerstand van het materiaal Rm wordt berekend met de formule: 

R d . 
m='A,waann: 

d = dikte van het materiaal 
A = warmtegeleidingscoefficient van het materiaal 

~----------------------------------------------------------------~~ 

Wanneer een isolatielaag wordt doorbroken door spouwankers spreekt men over een 
quasi-homogene laag. De warmteweerstand wordt dan berekend aan de hand van de 
effectieve warmtegeleidingscoefficient. De effectieve warmtegeleidingscoefficient 'A' wordt 
berekend met formule ~. 

'A' = AisoxAiso+AfaxAfa , waarin: 
Aiso+Afa 

Aiso = warmtegeleidingscoefficient van het isolatiemateriaal 
Afa = warmtegeleidingscoefficient van de spouwankers 
Aiso = netto oppervlakte van het isolatiemateriaal 
Afa = netto oppervlakte van de spouwankers 

b-____ -= __ =-------------------------------------------~~ ~ 

Formule! kan aileen worden toegepast wanneer de constructie bestaat uit een of 
meerdere lagen die evenwijdig aan het oppervlak liggen en niet door el'kaar heen lopen. 
Warmeer dit wei het geval is, dient de constructie opgedeeld te worden in zogenaamde 
secties en lagen, volgens de methode van NPR 2068. De warmteweerstand van de 
constructie wordt dan berekend met formule ~. 
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R - a' x R' +Rsi+Rse+ R" R R . . 
c- 05' - si- se, waann. 1+1, xa 

a' = een weegfactor, bepaald volgens 7.2.4.2 van NPR 2068 
R' = hulpgrootheid, bepaald volgens 7.2.2. van NPR 2068 
R" = hul'pgrootheid, bepaald volgens 7.2.3 van NPR 2068 
RSi = warmteovergangsweerstand van de ingaande warmtestroom 
Rse = warmteovergangsweerstand van de uitgaande warmtestroom L-________________________________________________________________________ ~~ 

Weegfactor a' wordt, aan de hand van paragraaf 7.2.4.2 van NPR 2068 op de volgende 
wijze bepaald: 

a' = 0, wanlleer geldt: R' ~ 1,05 x (R"+Rsi+Rse) 
a' = 0 of 0.5, wanneer de constructie een isolatielaag bevat die doorbroken wordt, 
hierbij gaat het om constructiedelen die het isolatiemateriaal doorbreken, 
spouwankers horen hier niet bij. 
a' = 1, voor aile overige situaties. 

R' wordt aan de hand van de volgende formule bepaald: 

, A 
R = con , waarin: 

(AaUa+AbUb+ " ') 

Aeon = geprojecteerde oppervlakte van de constructie 
Aa = geprojecteerde oppervlakte van sectie a, b, '" 
Ua = warmtedoorgangscoefficient van sectie a, b, ... 

~------------------------------------------------------------------------~ ~ 
De geprojecteerde oppervlaktes worden gevonden door de constructie op te delen in 
secties, de warmtedoorgangscoefficient U van de sectie wordt bepaald met de formule: 

U= 1 , waarin: 
Rc+Rsi+Rse 
Re = warmteweerstand van de sectie, bepaald volgens formule ! 
RSi = warmteovergangsweerstand van de ingaande warmtestroom 
Rse = warmteovergangsweerstand van de uitgaande warmtestroom 

~------------------------------------------------------------------~§ 
Hulpgrootheid R" wordt uitgerekend met formule Z. 

(
d . ) L it: +RSI + Rse 

R"= ) -R-R waarin: 1+0 Sl se, 

dj = de dikte van de materiaallaag in de sectie 
A"j = de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van de materiaallaag in de sectie 

volgens formule !l 
RSi = warmteovergangsweerstand van de ingaande warmtestroom 
Rse = warmteovergangsweerstand van de uitgaande warmtestroom 
a = correctiefactor voor inwendige convectie en uitvoeringsinvloeden 

~ ____________________________ ~ __________________________________________ ~ Z 
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Formule .§. geeft de berekening van de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient A"j: 

\ 11 (Aa ·J·Aa+Ab·JAb+"·) . 
" .=' , waann' 

J LA ' . 

Aa;j = de warmtegeleidingscoefficient van het materiaal in de sectie a, b, ". van de 
laag 
Aa = de geprojecteerde oppervlakte van de sectie a, b, ". 
LA = de som van de geprojecteerde oppervlakten Aa, Ab, ". 

~------------------------------------------------------------------~ .§. 

De warmteweerstand van begane grondvloer, de topgevels en het dak zullen worden 
berekend met formule ~. Voor het berekenen van de spouwmuurconstructie wordt 
gebruik gemaakt van formule 1.. 

Eerst worden de eigenschappen van de toegepast materialen weergegeven in tabel ILl: 

J-.=..==~=;':;";:.:.iIIL:'=':"''--"'''"'----~ 1,900 W /mK 
t-=-=:....===---_,....----~ 0,038 W /mK 
1-"'-"~=~.;;;.=;;....;;;;...;;."....~ ......... ----_t0J 700 W/mK 
~=-=-::.~:=;;.:~~-----___I 0 ,860 W /mK 
t-:==::====::....;....;;=~----_I 0,033 W /mK 
~=~.;.:....--------___I 0, 700 W/mK 
~~~=-~=-,,-_,,_..,----___I 0,250 W/mK 
t-===~=.::...a.:=~1l.L,:',:;..:;.;.r......,....~......,..---... 0, 140 W /mK 
~:..:.===~=:.I=:...s...;=..:.=a~~~ 0,130 W /mK 
E~~=.::.::.::::...:~=~~==--_I 0,040 W/mK 

17000 W mK 

(LSGI, 2011) 
(KIWA, 2010a) 
(LSGI , 2011 ) 
(Xella, 2011) 
(KIWA, 2009) 
(NEN, 2000) 
(NEN, 2000) 
(NEN, 2000) 
(NEN, 2000) 
(KIWA, 2010b) 
NEN 2000 

Ter plaatse van de scheiding van een constructie met de omgeving, moet gerekend 
worden met een warmte-overgangsweerstand. Paragraaf 12.1 van NEN 1068 (NEN, 
2001a) geeft verschillende waarden voor verschillende constructies. Daarbij moet 
onderschei gemaakt worden voor ingaande en uitgaande warmtestromen en tevens is de 
warmte-overgangsweerstand afhankelijk van de plaats in de schil waar zich de 
constructie bevindt. Voor de Presto zijn de verschillende warmte-overgangsweerstand als 
voigt: 

• Vloerconstructie: 
• Gevelconstructie: 
• Dakconstructie: 

Rsi : 0,17 m2K/W 
Rs;: 0,13 m2K/W 
Rsi : 0,10 m2K/W 

Rse: 0,17 m2K/W 
Rse: 0,04 m2K/W 
Rse: 0,04 m2K/W 

Voor verschillende constructie-elementen geeft de norm de warmteweerstand aan: 
• De spouw is een niet-geventileerde luchtlaag. De warmteweerstand van de spouw 

wordt gegeven in paragraaf 6.4.1 van NPR 2068 (NEN, 2002). De spouwbreedte van 
de Presto is bij de begane grond 45mm en ter plaatse van de topgevels 130mm. Voor 
deze beide breedtes geldt een warmteweerstand van 0,18 m2K/W 

• Voor een dakafwerking van dakpannen geeft paragraaf 7.1.1.4 van NPR 2068 de 
warmteweerstand: 0,06 m2K/W (NEN, 2002). 
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Begane grondvloer: 
De doorsnede van de begane grondvloer is als voigt: 

1796 

200 575 250 

11.1. Doorsnede ribcassette-e/ement 

575 200 

Zoals uit afbeelding 11.1 is af te leiden bestaat het ribcassette-element uit verschillende 
secties. Volgens paragraaf 5.6.7 uit NPR 2068 (NEN, 2002), betreft het hier een 'in 
profiel aangebrachte ononderbroken isolatielaag op een niet-vlak oppervlak'. De 
constructie zal daarom worden getransformeerd in verschillende secties, die een vlakke 
vorm hebben. Tevens wordt de constructie opgedeeld in denkbeeldige lagen, van een 
gelijke dikte. 

In afbeelding 11.2 en 11.3 wordt een doorsnede van de begane grondvloer weergegeven. 
Hierin zijn twee delen van een ribcassete-element weergegeven, waartussen een 
passtrook is aangebracht. Dit is een representatief deel van de begane grondvloer die bij 
de Presto wordt toegepast, zodat aan de hand van deze doorsnede de warmteweerstand 
van de begane grondvloer kan worden berekend. 
Afbeelding 11.2 geeft de opdeling van de vloer in secties weer, met bijbehorende 
maatvoering. De oorspronkelijke laagverdeling per sectie is aangepast naar de 
gemiddelde dikte van de materialen per sectie. Afbeelding 11.3 geeft de laagaanduiding 
weer, eveneens met bijbehorende maatvoering. 

2 • 

26 

H 
~-------------!n~------------~~~. ~~'~~I'~~ 

11.2. Representat ief deel begane grandv/oer, onderverdeeld In secties, met bijbehorende 
maatvoering 
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r---------------------------,~J--------------------------_, 
~---- .~----~------------~nl--------------_r--~~·----1 

9'--,---- r 
'0 
11 '6+ 11 

lI.3 . Representatief deel begane grondvloer, onderverdeeld in lag en, met bijbehorende maatvoering 

De ribcassettevloer bestaat uit twee materialen, namelijk gewapend verdicht beton en 
PS-isolatie. 

De warmteweerstand Rc van een constructie met meerdere secties en lagen wordt 
berekend met formule !. 

f R = ERm+Rsi+Rse -R ·-R 
c 1+0 SI se 

• Eerst wordt de hulpgrootheid R' bepaald aan de hand van de volgende formule: 

De oppervlaktes van de verschillende secties worden gevonden in afbeelding 11.2. de 
warmtedoorgangscoefficient U wordt bepaald met de formule: 

Om de warmteweerstanden van de verschillende secties te bepalen, moet eerst de 
gemiddelde dikte van de iedere sectie worden bepaald. In tabel 11.2 zijn deze diktes 
opgenomen. 
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11 _~rn:.ID8 mJf1~~ 'lili 
~ 

m~ 

A 45 mm 80 mm 216 mm 
B 4 mm 119mm 216 mm 
C 30 mm 188 mm 157 mm 
D 85 mm 250 mm 95 mm 
E 30 mm 188 mm 157 mm 
F 4mm 119mm 216 mm 
G 45 mm 80 mm 216 mm 
H 577 mm 50 mm 216 mm 
I 45 mm 80 mm 216 mm 
J 4 mm 119mm 216 mm 
K 30 mm 188 mm 157 mm 
L 87 mm 250 mm 95 mm 
M 16 mm 170 mm 175 mm 
N 41 mm 105 mm 240 mm 

. . 
TabeJ 11.2. GeprO)ecteerde oppervJakte en dlkte van de verschillende sectles 

Met de gegevens uit tabel II.2 kunnen de warmteweerstand en de U-waarden per sectie 
worden uitgerekend met behulp van de formules 1, 1 en 2. 

I ~-m , -m '~ 

A 0,042 m2K/W 5,684 m2K/W 5,607 m2K/W 0,168 W/m2K 
B 0,063 m2K/W 5,684 m2K/W 5,627 m2K/W 0,168 W/m2K 
C 0,099 m2K/W 4,132 m2K/W 4,141 m2K/W 0,223 W/m 2K 
D 0,132 m2K/W 2,500 m2K/W 2,573 m2K/W 0,343 W/m2K 
E 0,099 m2K/W 4,132 m2K/W 4,141 m2K/W 0,223 W/m2K 
F 0,063 m2K/W 5,684 m2K/W 5,627 m2K/W 0,168 W/m2K 
G 0,042 m2K/W 5,684 m2K/W 5,607 m2K/W 0,168 W/m2K 
H 0,026 m2K/W 5,684 m2K/W 5,592 m2K/W 0,169 W/m2K 
I 0,042 m2K/W 5,684 m2K/W 5,607 m2K/W 0,168 W/m2K 
J 0,063 m2K/W 5,684 m2K/W 5,627 m2K/W 0,168 W/m2K 
K 0,099 m2K/W 4,132 m2K/W 4,141 m2K/W 0,223 W/m2K 
L 0,132 m2K/W 2,500 m2K/W 2,573 m2K/W 0,343 W/m2K 
M 0,089 m2K/W 4,605 m2K/W 4,596 m2K/W 0,203 W/m2K 
N 0055 m2K/W 6 316 m2K/W 6239 m2K/W ° 152 W/m

2
K . 

TabeJ 11.3. R- waarden, Rcwaarden en U-waarden van de verschillende sectles 

Met behulp van de gegevens uit de tabellen II.2 en II.3 en formule 2, kan R' worden 
berekend op de volgende wijze: 

(3 x 0.045) + (3 x 0,004) + (3 x 0,030) +0,085+ 0,577 +0,087+ 0, ° 16+0,041 
(3 x 0,045x 0, 186)+(3 x 0,004 x 0, 186 )+(3 x 0,030x 0,223)+0,085 x 0,343+0,577 x 0, 169+0,087 x 0,343+0,0 16x 0, 203+0,041 x 0, 152 

= 1,043 =4 953 2K/W 
0,211 ' m 

• Vervolgens wordt hulpgrootheid R" bepaald. De formule voor R" luidt: 

I(:i)+Rsi+Rse 
R"- J R R - 1 - si- se +0 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige Multi-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 28 van 175 

FE FRAARJE 88nnemlnglbedrljl----------------------------



Formule §. geeft de berekening van de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient A"j: 

Met formule §. wordt de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient berekend voor de lagen 
van de begane grondvloer, waarvan de geprojecteerde oppervlakte is weergegeven in 
tabel II.2. De laagverdeling is weergegeven in afbeelding 11.3. 

~ '~a; - '" .... ~ tT:.lC:.lil ~~ !ifuE 
1 50 mm 1043 mm Omm 1,900 W/mk 
2 30 mm 577 mm 466 mm 1,068 W/mk 
3 25 mm 332 mm 712 mm 0,631 W/mk 
4 14 mm 291 mm 753 mm 0,558 W/mk 
5 51 mm 277 mm 765 mm 0,532 W/mk 
6 18 mm 261 mm 782 mm 0,504 W/mk 
7 62 mm 172 mm 872 mm 0,345 W/mk 
8 16 mm o mm 1043 mm 0,038 W/mk 
9 30 mm o mm 466 mm 0,038 W/mk 
10 40 mm o mm 332 mm 0,038 W/mk 
11 10 mm Omm 319 mm 0,038 W/mk 

.. ." TabeJ II.4. Gemldde/de warmtege/eldmgscoefflclent van de verschillende lagen 

Doordat de lagen 9, 10 en 11 niet over de volledige breedte van het element aanwezig 
zijn, worden deze lagen aileen berekend over de aanwezige materiaallengte. Hiervoor 
wordt de laagdikte formule Z voor deze lagen aangepast. 
Met de gegevens uit tabel IIA wordt R" berekend: 

(
0,050 + 0,030 + 0,025 + 0.014 + 0,051 + 0,018 + 0,062 + 0,016 + 0,0134 + 0,0127 + 0,0031)+0 17+0 17 
1,900 1,068 0,63 1 0,558 0,532 0,504 0,345 0,038 0,038 0,038 0,038 ' , -0 17 -0 17 

1+0,02 ' , 

= 1,9598 -0 34=1 581 2K/W 
1,02' , m 

• Nu R' en R" bekend zijn, kan formule ~ worden berekend. 
Daarvoor moet eerst de weegfactor a' worden bepaald. V~~r a'geldt: 

a' = 0, wanneer geldt: R' ~ 1,05 x (R"+Rsi+Rse) 
4,953 ~ 1,05 x (1,581 + 0,17 + 0,17) 
4,953 ~ 1,05 x 1,92 = 2,02 

R' is groter dan 1,05 x (R"+Rsi+Rse), dus deze waarde voor a' mag niet 
worden ingevuld. 

a' = 0 of 0.5, wanneer de constructie een isolatielaag bevat die doorbroken wordt. 
Dit is ook niet van toepassing, dus deze waarde mag ook niet worden gehanteerd. 
a' = 1, voor aile overige situaties, deze waarde moet in dit geval worden ingevuld. 
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Daarmee wordt formule ,4: 

R =ERm+Rs;+Rse _R_R = 1X4,953+0,17+0,17+1,581_0 17-0 17=6,874-034=3013 m2K/W . 
c 1+0 SI se 1+1,05x1 "2,05" 

De Rc-waarde van de begane grondvloer is dus 3,01 m2K/W. 

Spouwmuurconstructie: 

1 'f~I------7--:"---b-"-7-r---//-r----r--b--r--7"""""'-b~7~'-
2 4f--.~~----~~--~r-----~----~----~----~-----;~----~----~--~ 
3 as 

4 t 0 

5 S===F~====~======~====~======~====~======~====~======~===4 --

~-----------------------------I~------------------------------~ 
1I.4. Doorsnede spouwmuurconstructie Presto, met bljbehorende maatvoering 

De spouwmuurconstructie is opgebouwd uit de volgende materialen: 

loH ~ ~ ill 

1 100 mm Baksteen metselwerk 
2 45 mm Luchtspouw 
3 85 mm Glaswolisolatie Mupan+ 
4 120 mm Kalkzandsteen elementen 
5 5mm Stuclaag . 

Tabe/ II.S. Opbouw spouwnJuurconstructle 

De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie wordt berekend met formule 1. 

Deze formule luidt : 

I R = ERm+Rs;+Rse -R ·-R c 1+0 SI se 

:LRm wordt berekend met formule 1,: 

Met de warmtegeleidingscoefficienten van de materialen uit tabel 11.1, worden de 
formules! en 1, uitgerekend . De A-waarde van het isolatiemateriaal mag niet een op een 
worden overgenomen. Door het isolatiemateriaal steken namelijk spouwankers. Deze zijn 
van roestvast staal' en hebben een veer grotere A-waarde dan het isolatiemateriaal. 
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Daarom moet eerst formule 1 worden toegepast om de effectieve ,.\-waarde van het 
isolatiemateriaal uit te rekenen. 

Formule .1luidt: 

De effectieve warmtege1leidingscoefficient van het isolatiemateriaal wordt bepaald per m2 

van de gevel. Volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6791, moeten er, bij een 
spouwbreedte tot 150mm, 4 spouwankers per m2 metselwerk worden opgenomen (NEN, 
2009). De toegepaste spouwankers hebben een diameter van 4mm (Gebr. Bodegraven, 
2011a). De oppervlakte van de spouwankers bedraagt dan: 

A=4 x (n x d2) =4x (O,25 x n x -0,0042) =4x 0,0000126=0,0000503 m2. 

De oppervlakte van het isolatiemateriaal wordt dan: 1 - 0,0000503 = 0,9999497 m2. 

Met de gegevens uit tabel 11.1 wordt de effectieve warmtegeleidingscoefficient van het 
isolatiemateriaal: 

,.\' = Aisox Aiso+Afa x Afa = O,033xO,9999497+17,OOOxO,OOOOS03 = O,03299~+O,0008SS =0 03385 W/mK 
Aiso +Afa 0 ,9999497+0,0000503 1 ' 

Voor de spouwmuurconstructie gelden dan de volgende R-waarden: 

1-
~ 

BakSteen 100 mm 0,700 W!m K 0,143 m2K/W 
SJ)QUW 45 mm 0,18 m2K/W 
IsolatJematerlaaJ Muoan:+ 85 mm 0,03385 W/mK 2,511 m2K/ W 
Ktakzandsteen 120 mm 0,860 W/mK 0,140 m2K/W 
Stu(taao 5 mm Q 700 W/mK 0,007 m2K/W 

. 
Tabel n.6. R-waardes van de versch1lJende materlalen In de spouwmuur 

Met de R-waardes uit tabel 11.6 kan vervolgens de warmteweerstand van de 
spouwmuurconstructie worden bepaald : 

R = L Rm+Rsi+Rse _ R -R = (0,143+0, 18+2,511 +0, 140+0,007)+0,13+0,04 -0 13-0 04 
c 1+0 SI se 1+0,05 " 

= 3,150 -0 17=2 830 m2K/W 
1,05' , 

De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie bedraagt 2,83 m2K/W 

Topgevelconstructie: 
De topgevelconstructie is een constructie die bestaat uit meerdere secties en lagen, 
daardoor moeten eerst de hulpgrootheden R' en R" en de factor a' worden bepaald. 
In afbeelding 11.5 wordt de doorsnede van de topgevelconstructie met de secties en 
lagen aangegeven. 
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A B c o E F G 
II.S. Doorsnede topgevelconstructie Presto, met secties en lagen en bijbehorende maatvoering 

De topgevelconstructie bestaat uit verschillende materialen: 

I"'~ ~- ~ 

1 100 mm Baksteen metselwerk 
2 130 mm Luchtspouw 
3 120 mm Vurenhouten stijlen en glasowlisolatie Systemroll 200 
4 9 mm Spaanplaat 
5 13 mm Gipsplaat -Tabel II. 7. Opbouw topgevelconstructle 

Eerst worden de diktes van de materialen in iedere secties bepaald. 

A 73 mm 100 mm 130 mm Omm 120 mm 9mm 13 mm 
B 38 mm 100 mm 130 mm 120 mm o mm 9 mm 13 mm 
C 370 mm 100 mm 130 mm o mm 120 mm 9mm 13 mm 
0 38 mm 100 mm 130mm 120 mm o mm 9mm 13 mm 
E 370 mm 100 mm 130 mm o mm 120 mm 9mm 13 mm 
F 38 mm 100 mm 130 mm 120 mm o mm 9mm 13 mm 
G 73 mm 100 mm 130 mm o mm 120 mm 9mm 13 mm 

Tabel II.8. Geprojecteerde oppervlakte en dUcte van de verschilfende sect/es 

Vervolgens kan, met de gegevens uit tabel II.8 en de formules 1,1 en §, de 
warmteweerstand per sectie worden uitgerekend. 
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A 0,000 m2K/W 3,000 m2K/W 3,368 m2K/W 0, 283 W/m2K 
B ~ 

~ 
0,923 m2K/W 0,000 m2K/W ~ ~ 1,332 m2K/W 0,666 W/m2K 

C - 0,000 m2K/W 3,000 m2K/W - ~ 3,368 m2K/W 0, 283 W/m 2K ~ - ~ 
N ~ 

0,923 m2K/W 0,000 m2K/W 
N N 

1,332 m2K/W 0,666 W/m2K 0 E N E E 
E M E 0,000 m2K/W 3,000 m2K/W v N 3,368 m~K/W 0,283 W/m2K v co ~ lI'I 
F .-i .-4 0,923 m2K/W 0,000 m2K/W 0 0 1,332 m2K/W 0,666 W/m2K 
G 0 0 0000 m2K/ W 3000 m 2K W 0 0 3368 m2K W 0 283 W m2K 

TabeIII.9. R- waarden, Rc:waarden en U-waar den van de verschillende sect;es 

Nu kan R' worden berekend: 

R' = Aeon = (2 xO,073)+(3 xO,038)+(2xO,370) = 1,000 = 3 065 m2K/W 
(AaUa+Abub+ ... ) (2 xO,073xO,283)+(3 xO,038 xO,666)+(2xO,370 xO,283) 0,326 ' 

Voordat Rf/ berekend kan worden moet eerst de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient 
van laag 3 worden berekend . De houten stijlen van de topgevel hebben een hart-op-hart 

maat van 408 mm. Dit betekent dat er per meter gevellengte ~ooo: =2,45 stijlen aanwezig 

zijn. Er is ook 2,45 keer de lengte van het isolatiemateriaal aanwezig per meter 
gevellengte. De lengte van de stijlen is 2,45 x 38=93,14 mm, de lengte van het 

isolatiemateriaal is 2,45x(408-38)=906,86 mm. 

Met bovenstaande gegevens kan de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 3 
berekend worden. 

}.," .= (Aa;jAa+Ab;jAb) 0,13x93,14+0,040x906,86 =0 048 W/mK 
J EA 1,00 ' 

Deze waarde wordt, samen met de andere }.,-waardes en de R-waarde van de spouw, 
ingevuld in formule Z: 

E(:!)+Rsi+Rse 
R"- J R R -- 1 - si- se-+0 

(0,100 0,120 0,009 0,013) 
0,700+0,18+0,04S+0,140+0,250 +0,13+0,04 _ 3,0894 _ 2 

1+0,02 -0,13-0,04 -l,02-0,17-2,859 m K/W 

Met de hulpgrootheden R' en R" kan formule ~ worden ui'tgerekend, waarna de 
warmteweerstand van de topgevelconstructie bekend is. Daarvoor moet eerst nog de 
factor a' worden bepaald: 

R' :5 1,05 x (R"+Rsi+Rse ) 
3,065 :5 1,05 x (2,859 + 0,13 + 0,04) 
3,065 :51,05 x 3,029 = 3,180 
R' is kleiner dan 1,05 x (Rf/+Rsi+Rse), dus a'=O 
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Formule ~ wordt dan: 

R = a'xR'+Rsl+Rse+ R" -R-R = ox3,065+0,13+0,04+2,859 -0 13-0 04= 3,029 -0 17=2 859 m2K/W 
c 1+1, 05 x a' SI se 1+1,05 x O " 1 ' , 

De Rc-waarde van de topgevelconstructie is dus 2,86 m2K/W. 

Dakconstructie: 
De dakconstructie van de Presto bestaat eveneens uit meerdere secties en lagen, 
waardoor eerst de hulpgrootheden R' en R" en de factor a' bepaald moeten worden, 
voordat de Rc-waarde kan worden berekend. 

1 1 5 

213t=~========~~========~========~========~=+=+=========+== 

A B c o E 
U.6. Doorsnede dakconstructie Presto met secties en lagen en bijbehorende maatvoerlng 

De dakconstructie van de Presto bestaat uit de volgende materialen: 

1~1;""""-_---I1155 mm 
2 113 mm 

Vurenhouten stijlen en glasowlisolatie Systemroll 200 
Spaanplaat 

Tabe/II.i0. Opbouw dakconstructie 

De dikte van de materialen in de beide secties wordt eerst bepaald. 

A 177 mm 13 mm o mm 
B 36 mm 13 mm 150 mm 
C 574 mm 13 mm Omm 
0 36 mm 13 mm 150 mm 
E 177 mm 13 mm Omm 

Tabel II. i i. Geprojecteerde opperv/akte en d ikte van de verschillende secties 
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Vervolgens wordt de warmteweerstand per sectie berekend. 

A 0,06 m2K/W 0,000 m K/W 3,875 m2K/W 0,093 m2K/W 3,946 m2K/W 0,245 W/rn K 
B 0,06 m2K/W 1,192 m2K/W 0,000 m2K/W 0,093 m2K/W 1,316 m2K/W 0,687 W/m2K 
C 0,06 m2K/W 0,000 m2K/W 3,875 m2K/W 0,093 m2K/W 3,946 m2K/W 0,245 W/m2K 
D 0,06 m2K/W 1,192 m2K/W 0,000 m2K/W 0,093 m2K/W 1,316 m2K/W 0,687 W/m2K 
E 0,06 m2K/W 0,000 m2K/W 3,875 m2K/W 0,093 m2K/W 3,946 m2K/W 0,245 W/m2K 
Tabel II. 12. R-waarden, Rc-waarden en U-waarden van de verschillende semes 

Nu kan R' worden berekend : 

R' = Aeon = (2xO,177)+(2xO,036)+0,574 = 1,000 =3 616 m2K/W 
(AaUa+Abub+ .. ) (2 xO,177 xO,254)+(2xO,036xO,687)+(0,574xO,254) 0,277 ' 

Voordat R" berekend kan worden moet eerst de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient 
van laag 1 worden berekend. De houten stijlen van de topgevel hebben een hart-op-hart 

maat van 610 mm. Dit betekent dat er per meter gevellengte 16°1°0° = 1,64 stijlen aanwezig 

zijn. Er is ook 1,64 keer de lengte van het isolatiemateriaal aanwezig per meter 
gevellengte. De lengte van de stijlen is l,64x 36=59,02 mm, de lengte van het 

isolatiemateriaal is l,64 x (610-36)=940,98 mm. 

Met bovenstaande gegevens kan de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient berekend 
worden. 

'A".= (Aa;jAa+Ab;jAb) = 0,13x59,02+0,040x940,98 =0 045 W/mK 
J LA 1,00 ' 

Deze waarde wordt, samen met de andere 'A-waardes en de R-waarde van de spouw, 
ingevuld in formule Z: 

(0 06+ 0,155 + 0,013)+0 10+004 
, 0,04 5 0,250 ' , -0 10-0 04 = 3,7136 -0 14=3 501 m2K/W 

1+0,02 "1,02" 

Met de hulpgrootheden R' en R" kan formule ~ worden uitgerekend, waarna de 
warmteweerstand van de topgevelconstructie bekend is. Daarvoor moet eerst nog de 
factor a' worden bepaald: 

R' :5 1,05 x (R"+Rsi+Rse) 
3,616 :5 1,05 x (3,501 + 0,10 + 0,04) 
3,616 :51,05 x 3,641 = 3,823 
R' is kleiner dan 1,05 x (R"+Rsi+Rse), dus a'=O 

Daarmee wordt formule ~: 

R = L Rm+Rsi +Rse -R-R = Ox3,616+0,10+0,04+3,501 -0 10-0 04= 3,641 -0 17=3 501 m2K/W. 
c 1+0 51 5e 1+1,05xO " 1 ' , 

De Rc-waarde van de dakconstructie is dus 3,50 m2K/W. 
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III. Uitvoering metingen en berekeningen luchtdichtheid 

Voor het bepalen van de luchtdichtheid zUn in totaal vier woningen onderzocht, drie 
Multi-woningen en een patiowoning. De Multi-woningen zijn in ontwerp vergelijkbaar met 
de Presto, de patiowoning bestaat uit twee bouwlagen met een plat dak. 
De bouwwUze van aile vier de woningen is hetzelfde en ook vergelijkbaar met de 
bouwwijze van de Presto. 

De metingen zijn uitgevoerd op het moment dat de kozijnen en de kozijnafwerking 
aangebracht was. Dit betekend dat aile onderdelen die met luchtdichting te maken 
hebben aanwezig zijn. 
De eerste woning was helemaal klaar, deze werd dezelfde dag nog opgeleverd. De 
tweede woning was, op enkele installatie-onderdelen ook klaar. De derde Multi-woning 
was het minst ver afgebouwd. De kozijnen waren geplaats, behalve het voordeurkozijn, 
maar de installaties waren nog niet aangebracht. De patiowoning tenslotte was al 
opgeleverd en verkocht, maar nog niet bewoond. 

Aan de hand van de beschreven methode in NEN 2686 is, met behulp van apparatuur 
van de Unit Building Physics and Systems van de Faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven, de luchtdoorlatendheid van de vier woningen bepaald. 

Voordat de metingen kunnen worden ui1tgevoerd moeten aile ongewenste openingen 
worden afgesloten. Dit betekent dat aile ramen en deuren gesloten moeten worden, 
evenals de aan- en afvoerpunten van de mechanische ventilatie en de CV-installatie, en 
de eventuele afvoer van de wasemkap. 

Bij de eerste Multi-woning en de patiowoning betekende dit dat aile aan- en 
afvoerroosters individueel moesten worden afgedicht met behulp van luchtdicht plastic en 
tape. Bij de andere twee Multi-woningen was de mechanische ventilatie-unit nog niet 
aangesloten, zodat hier de aan- en afvoerpunten centraal konden worden afgedicht, 
namelijk de aan- en afvoer uit de woning naar de unit en de aan- en afvoerpunten in het 
dakbeschot. 

III.t. en 111.2. Afgesloten aanvoerpunten afvoerpunt in de woning 
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III.3. en IIl.4. AfgesJoten aan- en afvoerpunten vanuit woning naar lIentilatie-unit; afges/oten aan
en afvoerpunten door het dakbes hot 

Nadat aile openingen zijn afgesloten moet de deur waar de meting wordt verricht nog 
worden afgesloten. Bij de eerste twee woningen is daarvoor de opening van de voordeur 
afgeplakt met behulp van luchtdicht plastic. Voor de derde woning moest de hele opening 
van het voordeurkozijn worden afgep'lakt, omdat de voordeur nog niet was geplaatst. 
Daarom is het plastic daar op het stelkozijn geplakt. Bij de patiowoning is de meting 
verricht bij de achterdeur, omdat deze beter toeganke!ijk was. 

In het plastic is vervolgens een gat gemaakt om de ventilator in te plaatsen en enkele 
kleine gaten om stroomkabels en luchtslangetjes door te kunnen voeren. 

De ingebrachte of afgezogen lucht kan op de volumestroommeter worden afgelezen, 
terwijl het luchtdrukverschil tussen binnen en buiten wordt opgemeten met een 
luchtdrukmeter. Daarvoor zijn aan de luchtdrukmeter twee plastic slangetjes gekoppeld, 
een naar buiten en een naar binnen, waarbij ervoor gezorgd is dat de uiteinden van de 
slangetjes niet door de luchtstroom be'invloed konden worden. 

IU.S. tim 111.7. Meetopstelfing bij onderdrukmeting 

Aan de ene kant van de opening is daarna de ventilator opgesteld, aan de andere kant de 
volumestroommeter. De ventilator binnen de woning om onderdruk te verkrijgen en de 
ventilator buiten de woning om de woning op overdruk te brengen. Ook rondom de 
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ventilator moet een goede afdichting worden aangebracht, zodat verstoringen in de 
meting zoveel mogelijl< worden voorkomen. 

111.B. en III-g. /tIfeetopstelling bij overdrukmeting; luchtdrukmeter uit de luchtstroom in de 
woonkamer 

Met deze opstelling zijn vervolgens twee metingen per woning uitgevoerd, een onderdruk 
en een overdruk meting. Door de ventilator steeds een beetje sneller te laten draaien zijn 
er verschillende luchtdrukniveaus in de woning aangebracht, waarbij van ieder niveau de 
luchtdruk en de bijbehorende luchtvolumestroom is opgenomen. 

De meetgegevens zijn vervolgens in tabellen gezet. Daarna zijn de meetpunten uitgezet 
in een grafiek met een dubbei-logaritmische schaal, op de ene as het drukverschil en op 
de andere as de bijbehorende luchtvolumestroom. Door vervolgens een lijn te trekken 
door de meetpunten, ontstaat de druk/luchtvolumestroomkarakteristiek. Daarna wordt 
de ,Iuchtvolumestroom afgelezen bij het punt waar de lijn door de meetpunten het 
drukverschil van 10 Pa snijdt. 

Op de volgende pag,ina's worden de meetgegevens van de vier woningen getoond. Eerst 
een tabel met de meetwaarden en vervolgens de grafieken met drukverschil en 
bijbehorende luchtvolumestroom. 
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Multi-woning 1: 

drukverschil (pa) volumestroom (mJ/h) drukverschil (pa) volumestroom (m3/h) 
9,6 305 8,0 525 
16,3 510 17,7 785 
29,7 745 28,1 1010 
38,2 892 38,2 1120 
46,1 1015 47,3 1255 
53,7 1110 55,1 1345 
64,6 1250 60,4 1425 
68,5 1310 67,3 1505 
76,2 1380 74,3 1565 
79,2 1460 79,0 1620 
82,4 1480 82,7 1685 
85,3 1520 83,2 1700 
853 1605 

TabeJ III.I . Gegevens meting Multt-wonlng 1 

Druk en volumestroom bij overdruk Multi-woning 1 
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Grafiek U1.1 . Grafiek meetgegevens Multi-waning 1 bij averdruk 
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Grafiek 111.2. Grafiek meetgegevens Multi-waning 1 bij onderdruk 

Remco Riemens 

~ 

7' 
I" 
I-

Rapport energiezuinige Multi-woningen bijlagen 

f-

- ~ 

I- i--

I-

I 

I--
¢ = 

,-----,;:~ -
... , 

" .. 

,_. I-

1000 

10 februari 2012 
Pagina 39 van 175 

E19FRAANJE •• nn e mlng. be d rlJ ' ____________________________ _ 

I 



Multi-woning 2: 

drukverschil (pa) volumestroom (m3jh) drukverschil (pa) volumestroom (m 3jh) 
5,6 155 3,5 270 
9,3 315 8,2 440 
16,5 540 19,6 770 
28,2 760 26,3 930 
37,6 950 37,3 1130 
50,2 1160 45,7 1260 
59,4 1280 53,9 1440 
66,0 1400 63,8 1610 
72,1 1460 72,9 1735 
75,0 1515 76,6 1790 
78,S 1560 77,9 1820 
79,6 1600 80,8 1840 
81 5 1630 81 2 1870 

Tabel III. 2. Gegevens meting MUlti-wanmg 2 

Druk en volumestroom bij overdruk Multi-woning 2 
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Grafiek 111.3. Grafiek medgegevens Multi -waning 2 bij averdruk 
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Grafiek IIl.4. Grafiek meetgegevens Multi-waning 2 bij anderdruk 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige Multi -woningen bijlagen 

/ 
I ..... 

1-

>;tt! ------,.. ,-
~ 
.' -

~ ' 

-

1000 

10 februari 2012 
Pagina 40 van 175 

ED FRAANJE .. nn.mlngabed'iJI--------------------_________ _ 



Multi-woning 3: 

drukverschil (pa) volumestroom (m3/ hl drukversch II l paJ volumestroom (m3/hJ 
3,5 170 3,7 250 
6,0 250 9,3 390 
13,4 420 15,7 540 
20,6 570 23,S 680 
26,4 660 32,8 860 
39,8 895 45,0 1090 
48,3 1030 55,6 1230 
61,9 1210 66,0 1360 
70,7 1360 71,6 1480 
75,1 1460 79,0 1565 
78,0 1525 83,4 1625 
80,2 1580 
81,S 1610 
82,7 1640 
835 1670 

-Tabelll1. 3 . Gegevens meting Mul ti-waning 3 

Druk en volumestroom bij overdruk Multi-woning 3 
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Grafiek 111.5. Grafiek meetgegevens Multi- waning 3 bij averdruk 

Druk en volumestroom bij onderdruk Multi-woning 3 
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Grafiek 111.6. Grafiek meetgegevens Multi-waning 3 bij anderdruk 
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Patiowoning: 

drukverschil (pa) volumestroom (m3jh) drukverschil (pa) vo lumestroom (m 3jh) 
9,6 150 8,5 135 
16,2 205 12,6 160 
22,0 250 21,6 270 
30,1 310 23,2 285 
37,9 360 30,2 300 
49,2 420 37,6 365 
58,1 465 47,2 430 
68,5 510 58,8 490 
74,9 540 74,0 600 
83,1 580 82,5 650 
91,6 630 87,5 705 
101 1 670 . . 

Tabet IIIA. Gegevens meHng Patlowonmg 

Druk en volumestroom bij overdruk Patiowoning 
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Met de gegevens uit de grafieken is de luchtvolumestroom van de woning bepaald bij een 
drukverschil van 10 Pa, aangegeven met de gele pijlen in de grafieken. De gevonden 
luchtvolumestroom is vervolgens omgerekend van de eenheid [m 3/h] naar [dm 3/s], de 
eenheid die in de norm wordt gehanteerd. 
Daarna kan de luchtdichtheid van de woning worden berekend. De luchtdichtheid wordt 
opgegeven in de eenheid [dm 3/s.m 2

], of wei een luchtdoorlatendheid in liters per seconde 
per m2 gebru iksoppervlakte van de woning. De gebruiksoppervlakte van de woningen is 
overgenomen uit de, door Fraanje, gemaakte EPC-berekeningen. 
Met deze gegevens is voor iedere woning de luchtdichtheid bepaald bij zowel overdruk 
als onderdruk. Daarna is het gemiddelde van de luchtdichtheid per woning berekend . 

De luchtdichtheden, berekent uit de verschillende metingen, zijn als voigt: 

Multi-woning 1: 

133,3 m2 

133,3 m2 

1333 m2 

TabeIIII.5. Berekening luchtdiclltheid Multi-woning .% 

Multi-woning 2: 

104 dm3/ s 
~~'=":;;;":";;;:~=~e--t 142 dm 3/s 

123 dm3 s 

151,7 m 2 

151,7 m2 

1517 m 2 

TabeIII1.6. Berekening luchtdichtheid Multi-woning 2 

Multi-woning 3: 

TabeIIII.7. Berekening luchtdiclltheld Multi-woning 3 

Patiowoning: 

~ 

Overd ruksltuatle 44 dm3/s 118,9 m 2 

OnderdruksitLaatJe 42 dm3/s 118,9 m2 

Gemlddeld 43 dm 3 /s 118,9 m 2 

Tabel III.B. Berekenmg luchtdlchtheld patlowonmg 
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0,7 28 dm 3/5.m 2 

1,245 dm3/s.m2 

0986 dm3 s .m 2 

0,686 dm 15.m 
0,936 dm3/s.m2 

o 811 dm3/s.m 2 

0 ,700 dm 3/s.m 
0,777 dm3/s.m 2 

o 742 dm3/s.m 2 

0, 370 dm3/s.m2 

0,353 dm3/s.m2 

0,362 dm3 /s.m2 

10 februari 2012 
Pagina 43 van 175 

ED FRAARJE • • nnemlngsbedrIJI - __________________________ _ 



IV. Posities luchtlekkage 

Met de infra rood-camera is van de kritische punten tegelijkertijd zowel een 
infraroodafbeelding als een foto gemaakt. Daarmee is het duidelijk van welke positie de 
infraroodafbeelding is gemaakt. 

Hieronder zal worden besproken op welke posities, in de onderzochte woningen, 
luchtlekken zijn geconstateerd. 
Van ieder kritisch punt zal een foto en een infraroodafbeelding worden opgenomen. Met 
een groene stip wordt aangegeven hoe de infraroodafbeeldi'ng gepositioneerd is ten 
opzichte van de foto. De groene stip op de foto komt overeen met het meetpunt, het 
midden van het kruis op de infraroodafbeelding. De afgebeelde zone van de 
infraroodafbeelding is een stuk kleiner dan de zone van de gewone foto, in onderstaande 
afbeelding is dit weergegeven. 

Infraroodafbeelding ten opzichte van gewone afbeelding 

Zo mogelijk wordt een afbeelding geplaatst die gemaakt is zonder dat er drukverschil in 
de woning aanwezig was en een afbeelding die gemaakt is bij onderdruk in de woning. 
Luchtlekkages zijn op de infraroodafbeeldingen te zien als streperige, donkere vlekken. 

lA.1. Aansluitmg isolatle op doorvoereo begane grondvloer 

IV • .! . en IV.2. Aanslufting Isola tie ap doorvoeren begane grand bij anderdruk 

De bovenstaande afbeeldingen zijn opnamen van de meterkast. Hier is geen luchtlekkage 
geconstateerd. De donkere delen in afbeelding IV. l zijn afkomstig van de 
koudwaterleiding, welke een lagere temperatuur dan de omgeving heeft. De lichte streep 
is afkomstig van de ondersteuning van de watermeter. Deze is van metaal. Metaal heeft 
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een hoge weerkaatsing van straling, zodat de lichte streep het gevolg is van de 
weerkaatsing van de warmte die de infrarood-fotograaf uitstraalt. 

IV.3. en I V.4. Aans/uiting iso/a t ie op doorvoeren begane grond zonder drukverschll 

IV.S. en IV.6. Aans/uiting iso/a tie op doorvoer en begane g rand bij onderdruk 

De afbeeldingen IV.3 tim IV.6 geven de situatie van het kruipluik weer. Onder het 
kruipluik is een sparing in de begane grondvloer aangebracht, zodat de kruipruimte 
bereikbaar is. De rand van het kruipluik is in afbeelding IV.3 aangegeven met groene 
pijlen. Zonder drukverschil in de woning is er is nauwelijks temperatuurverschil te zien 
tussen de rand van het kruipluik en de vloer. Wei is er een licht temperatuurverschil 
tussen de vloer en het kruipluik, maar doordat het kruipluik uit ander materiaal bestaat 
als de vloer, kan het waargenomen temperatuurverschil ook een gevolg zijn van de 
andere materiaaleigenschappen. Ieder materiaal zendt een specifieke infraroodstraling 
uit. De uitgezonden infraroodstraling is afhankelijk van het type materiaal en de 
oppervlaktestructuur, daardoor is de uitgezonden infraroodstraling van het ene materiaal 
anders dan van het andere materiaal bij dezelfde temperatuur. 
In afbeelding IV.S is de rand van het kruipluik goed waarneembaar en is te zien dat de 
naad tussen het kruipluik en de vloer kouder is dan de vloer en het kruipluik zelf. Dit 
duidt op een luchtlek, langs de rand van het kruipluik. Deze luchtlekkage was ook met de 
hand goed voelbaar. De, in de naad, achtergebleven korreltjes van de cementdekvloer 
werden door de ontstane luchtstroom omhoog gewerkt en lagen naast de naad. 
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18.3 Aansfuiting began grondvloer op fu deringsbalk 
De aansluiting van de begane grondvloer op de funderingsbalk is niet onderzocht, er zijn 
geen metingen verricht en ook geen afbeeldingen gemaakt bij de aansluiting van de 
begane grondvloer op de funderingsbalk. Dit vanwege het feit dat de onderzochte 
woningen al opleveringsgereed waren en dus de funderingsbalk moeilijk te bereiken was. 
Tevens is grond of zand rondom de woning aangebracht, tot boven de begane 
grondvloer, zodat de luchtlekkage ter plaatse van de aansluiting van de begane 
grondvloer op de funderingsbalk mede afhankelijk is van de luchtdoorlatendheid van het 
grond- of zandpakket. 

rv.7. en IV.B. Aansluiting van binnenbJad op begane grondvloer zonder druhverschil 

IV.9. en IV.10. Aansluiting van binnenblad op begane grondvloer bij onderdruk 

Aan de linkerkant van afbeelding IV.9 bevinden zich luchtlekkages. Op afbeelding IV. l0 
is met pijlen aangegeven dat op deze plaatsen een stukje foam band ontbreekt. Dit 
foamband wordt tegen het binnenblad gezet, zodat de cementdekvloer, die voorzien is 
van vloerverwarming, kan uitzetten en krimpen, zonder dat dit scheurvorming tot gevolg 
heeft. Op de plaatsen waar foam band ontbreekt, kan er lucht via de aansluiting tussen 
de begane grondvloer en het binnenblad binnen de woning komen. 
Op afbeelding IV.ll is een zelfde luchtlekkage zichtbaar, een donkere vlek ter hoogte 
van de aansluiting van het binnenblad op de begane grondvloer. In deze woning is de 
vloerafwerking en de plint al aangebracht, zodat de precieze oorzaak van deze 
luchtlekkage niet te achterhalen is, maar de infraroodafbeelding vertoont 
overeenkomsten met afbeelding IV.9, zodat het aannemelijk is dat ter plaatse van de 
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luchtlekkage onder de plint (aangegeven met de groene pijl) ook een stuk foamband 
ontbreekt. 

IV.Ii. en IV. 1.2. Aanslulting van binnenblad op begane grondvloer bij onderdruk 

lB.6. Aansluiting binnenbladen onderling 

.1.3. en IV.1.4. Aanslulting binnenbladen onderling zonder drukverschil 

IV.1.S. en IV.1.6. Aansluiting binnenbladen onder ling bij onderdruk 

In afbeeldingen IV.13 en IV.iS zijn de temperatuurverschillen te zien die ontstaan 
wanneer de woning op onderdruk gezet wordt. Hieruit blijkt dat de onderlinge aansluiting 
tussen de binnenbladen niet helemaal luchtdicht is. 
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2.1. Aansluiting topgeveJ op verdiepingsvloer 

IV.l7. en IV.lB. Aansluiting van topgevel op verdieplngsvloer bij onderdruk 

IV.19. en I V.20. Aansluiting van topgevel op verdiepingsvloer bij onderdruk 

In bovenstaande afbeeldingen is de aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer 
zichtbaar. De opnames zijn gemaakt bij onderdruk in de woning. De topgevel in de 
afbeeldingen IV.17 en IV.18 is het blauw gekleurde deel in afbeelding IV.18. In 
afbeelding IV.17 is langs de aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer op twee 
plaatsen een luchtlekkage zichtbaar. In afbeelding IV.19 is ook een luchtlekkage 
zichtbaar op een punt, ter plaatse van de aansluiting van de topgevel op de 
verdiepingsvloer. 
Verder val/en de volgende zaken op in afbeelding IV.17: 

De stijlen van de topgevel zijn zichtbaar als koudere vlakken . 
Bovenin de afbeelding zijn twee donkere vlekken zichtbaar van de 
wandcontactdozen. De wandcontactdozen veroorzaken een luchtlekkage tussen de 
kamer en de ruimte achter het knieschot. 
Onderin het knieschot zijn ook twee donkere vlekken zichtbaar. Op de wand is 
hier niets te zien. Blijkbaar zijn de wandcontactdozen eerst onderin het knieschot 
gesitueerd geweest, zodat hier de beplating van het knieschot is weggezaagd. Het 
ontbreken van de beplating zorgt nu v~~r een koudebrug. 
De wandcontactdozen Lorgen voor luchtlekkage, waarbij er lucht vanachter de 
knieschotten naar de slaapkamer stroomt. 
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2.4. Aansluiting stelkozijn op binnenblad 

IV.2J . en IV.22. Aansluitlng steikozijn ap binnenblad zander drukverschil 

IV.n. en IV.24. Aanslulting stelkozi}n op binnenblad bi} onderdruk 

De groene pijlen in bovenstaande afbeeldingen geven de rand van de kunststof 
kantstrook aan, die tegen het kunststofkozijn geplaatst wordt. Tegen het kozijn wordt de 
naad van de kantstrook niet afgewerkt, aan de andere kant wordt de naad tussen de 
kantstrook en de binnenwand afgekit. Het is daardoor te verwachten dat de naad tussen 
de kantstrook en het kunststofkozijn minder luchtdicht is dan de naad tussen de 
kantstrook en het binnenblad. Dit wordt bevestigd door afbeelding IV.23. 
De kantstrook bedekt het he Ie stelkozijn en een stukje van het binnenblad. De 
luchtstroom die waar te nemen is in afbeelding IV.23 kan lucht zijn die via de aansluiting 
tussen het stelkozijn en het binnenblad binnenkomt, maar het kan ook zijn dat dit lucht 
is, wat via de aansluiting tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn naar binnen komt. 
In afbeelding IV.2S zijn enkele duidelijke luchtlekken te zien, aangegeven met groene 
pijlen 1 en 2. Dit zijn twee geconcentreerde luchtlekken, zodat kan worden aangenomen 
dat dit luchtstromen zijn die via de aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad 
komen, mede doordat ook tussen de afwerkstrook en het binnenblad een kleine 
luchtlekkage zichtbaar is (pijlen 3 en 4). Doordat het kunststofkozijn met een rubber 
profiel rondom het hele kozijn aansluit op het stelkozijn, zal, in geval van luchtlekkage, 
deze luchtlekkage gelijkmatig aanwezig en niet geconcentreerd, zoals in afbeelding 
IV.2S. 
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IV.2S. en lY.26. Aansluiting stelkozijn op binnenblad bij onderdruk 

2.5. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 
Bij het kritische punt van de aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn worden 
drie verschillende situaties aangetroffen: 

De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn bij een vast raam 
De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn bij een draaiend raam 
De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn bij een schuifpui 

IV. 27.. en IV.2B. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn, vast raam, zonder drukverschil 

IV.29. en IV.3D. Aanslulting kunststofkozijn op stelkozijn, vast raam, bij onderdruk 
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Tussen afbeeldingen IV.27 en IV.29 is goed het verschH te zien wat ontstaat door de 
woning op onderdruk te brengen. In afbeelding IV.29 is het gebied tussen het raam en 
het binnenblad veel donkerder gekleurd dan in afbeelding IV.27. Doordat de 
temperatuurschaal bij beide afbeeldingen hetzelfde is, kan worden geconcludeerd dat dit 
het gevolg is van een luchtstroom tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn. 

IV.31. en IV.32. Aansluiting kunststofkozijn op steJkozijn, vast raam, bij onderdruk 

IV.3 3. en IV.34. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn, vast raam, bij onderdruk 

In de afbeeldingen IV.31 en IV.33 zijn nog twee voorbeelden te zien van luchtlekkage 
tussen de aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn. In afbeelding IV.31 is 
deze lekkage vooral geconcentreerd in de onderhoek van het kozijn, door het niet goed 
aansluiten van het kunststofkozijn op het stelkozijn, in deze hoek, ontstaat luchtlekkage. 
Het onvoldoende aansluiten van het kozijn kan een gevolg zijn van een verkeerde 
plaatsing of door een kromming in het kunststofkozijn of het stelkozijn. 
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rv.35. en IV.36. Aansluiting kunststofkozijn op steJkozijn, draaiend raam, bij onderdruk 

rv.37. en IV.38. Aansluifing kunststofkozijn op stelkozijn, draa/end raam, bij onderdruk 

Bij de draaiende delen van de kozijnen zijn extra luchtlekkages zichtbaar. In afbeelding 
IV.35 is de luchtlekkage het grootst rondom de deur, de rand van de deur is aangegeven 
met een groene lijn. Uit de afbeelding blijkt dat de deur geen luchtdichte aansluiting 
heeft op het rubber dat tussen de deur en het kozijn zijn aangebracht. In afbeelding 
IV.37 is de luchtlekkage het grootst ter plaatse van het scharnier, aangegeven met een 
groene pijl. Het scharnier is een zwakke plek in de luchtdichting rondom het kozijn, 
doordat ter plaatse van het scharnier een gedeelte van het rubber ontbreekt. 

IV.39. en IV.40. Aansluiting kunststofT<ozijn op stelkozij", schuifpui, bi) onderdruk 
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Afbeelding IV.39 laat de onderkant van de schuifpui zien. De onderrand van de schuifpui 
veroorzaakt luchtlekkages. Hier bevindt zich een rail waar de schuifpui overheenloopt, 
deze geeft geen luchtdichte aansluiting op de schuifpui. 

2.6. Aansluiting rondom inbouwrolluik 

IV,4I. en IV.42. Aansluiting random inbouwrolluik zonder drukverschil 

IV,43. en IV.44. Aansluiting rondom Inbouwrolluik blj nn/Jprn"UIl 

IVAS. en IV.46. Aansluiting ron dam inbouwrolluik zonder drukverschil 
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IV.47. en IVAS. Aansluiting rondom Inbouwrollu lk bij on derdruk 

IV.49. en IV.SO. Aansluiting rondom Inbouwrolluik bij onderdruk 

Wanneer de afbeeldingen IVAl tim IV.SO met elkaar worden vergeleken is duidelijk te 
zien dat de aansluiting van het kozijn met rolluik niet luchtdicht is. Zelfs wanneer er geen 
drukverschil is tussen binnen en buiten is nog een streperige aftekening zichtbaar, zodat 
er zelfs zonder drukverschil al sprake is van luchtlekkage. 
In de bovenstaande infraroodafbeeldingen is te zien dat de lucht vooral ontsnapt via de 
houten aftimmering en dat het kozijn ook niet luchtdicht aansluit op het stelkozijn. De 
aansluiting tussen de rolluikbak en het kunststofkozijn is wei luchtdicht. 

3A.1. Aansluiting verdiepingsvloe op blnnenblad 

IV.S1. en IV.52. Aansfuiting van verdiepingsvloer op binnenbfad zonder drukverschll 
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IV.53. en IV.54. Aansluiting \ran verdiepingsv/oer op binnenblad bij onderdruk 

Wanneer de afbee'ldingen IV.,51 en IV.53 met elkaar worden vergeleken is er weinig 
verschil te zien. Daarom kan worden vastgesteld dat zich weinig tot geen luchtlekkages 
voordoen ter plaatse van de aansluiting van de verdiepingsvloer op het binnenblad en 
deze aansluiting dus luchtdicht is. Dit verklaart ook het verschil in de luchtdoorlatendheid 
tussen de Multi-woningen en de patiowoning . Het dak van de patiowoning is op dezelfde 
manier uitgevoerd als de aans'luiting van de verdiepingsvloer op het binnenblad bij zowel 
de patiowoning als de Multi-woningen. Deze aansluiting geeft nauwelijks luchtlekkage, 
terwijl er bij de scharnierkap van de Multi-woningen wei sprake is van luchtlekkage, wat 
hierna nog aan de orde zal komen. 

3B.1. Aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 

IV.55. en IV.56. Aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer blj onderdruk 

In afbeelding IV.55 zijn, met groene pijlen, dri,e plaatsen aangegeven waar zich 
luchtlekken bevinden. Bij pijl 2 is een wig onder de muurplaat aangebracht, om deze op 
de juiste hoogte te stellen. De naad tussen de verdiepingsvloer en de muurplaat is 
afgedicht met PUR-schuim, maar veroorzaakt toch luchtlekkage bij de stelwig. Ook bij pijl 
1 is de met PUR-schuim gevulde naad niet volledig luchtdicht. De luchtlekkage bij pijl 3 
ten slotte betreft luchtlekkage tussen de muurplaat en het dak. Dit zal bij een van de 
volgende punten verder worden toegelicht. 
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IV.57. en IV.5S. Aansluiting muurp/aat op verdiepingsvloer bij onderdruk 

In afbeelding IV.S7 zijn meerdere luchtlekkages te zien. Deze opname is gemaakt in het 
trapgat, hier bevindt zich geen verdiepingsvloer. De muurplaat loopt wei door over het 
trapgat, om het dak te ondersteunen. Uit afbeelding IV.S7 blijkt dat de luchtdichting 
rondom de muurplaat niet voldoende is, zowel onder- als bovenlangs de muurplaat vindt 
luchtlekkage plaats. 

3B.3. AansJuiting dak op muurpfaat 

1 

IV.59. en IV.60. Aansluiting dak op muurplaat hij onderdruk 

In afbeelding IV.S9 zijn verschillende posities met luchtlekkages aan te wijzen. De 
luchtlekkage aangegeven met pijl 1 is een luchtlekkage ter plaatse van de aansluiting 
van het dak op de muurplaat. De muurplaat is aan de bovenzijde afgerond. De lat die 
aan het dakelement zit heeft een zelfde uitgefreesde ronding, zodat de lat op de 
muurplaat aansluit, onafhankelijk van de dakhelling. 
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4.81. Aansluitin dakraam op dak 

IV.6.1. en IV.62. Aansluiting dakraam op dak zonder drukverschll 

IV.63. en rv.64. Aanslultlng dakraam op dak bij onderdruk 

Afbeeldingen IV.61 tim IV.64 zijn opnamen van de bovenzijde van het dakraam. In 
afbeelding IV.63 is duidelijk de luchtlekkage ter plaatse van het dakraam zichtbaar. Wat 
opvalt, is de grate luchtlekkage random het sluitingsmechanisme van het dakraam. 
Verder is luchtlekkage zichtbaar tussen de aansluiting van het draaiende deel en het 
vaste deel van het dakraam, aangegeven met een graene pijl. De aansluiting tussen het 
vaste deel van het dakraam en het dak, de groene lijn, geeft aan de zijkant geen 
luchtlekkage, aan de bovenkant is niet duidelijk zichtbaar of hier wei of geen 
luchtlekkage plaatsvindt. 
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IV.6S. en IV. 66. Aansluiting dakraam op dak zonder drukverschll 

IV.67. en IV.68. Aanslulting dakraam op dak bij onderdruk 

De afbeeldingen IV.65 tim IV.68 geven de onderzijde van het dakraam aan. De 
aansluiting van het vaste deel van het dakraam op het dak is weergegeven met een 
groene lijn. Bij de twee pijlen in afbeelding IV.67 zijn twee luchtlekkages zichtbaar, die 
gescheiden worden door de groene lijn. Daarmee is duidelijk dat er luchtlekkage 
plaatsvindt tussen het draaiende en het vaste gedeelte van het dakraam, pijl 1, en 
tevens dat er luchtlekkage plaatsvindt tussen het vaste deel van het dakraam en het 
dak, pijl 2. De luchtlekkage concentreert zich in de hoek, maar is ook aanwezig langs de 
rest van de aansluitingen. 

5.1. Aansluiting dak op topgevel 

IV.69. en IV. 70. Aansluiting dak op topgevel zonder drukverschll 
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rv.7~. en IV.72. Aansluiting dak op topgevel bij onderdruk 

In afbeelding IV.69 is duidelijk zichtbaar dat de aansluiting van het dak op de topgevel 
luchtlekkage tot gevolg heeft. De andere donkere lijnen die in de afbeeldingen IV.69 en 
IV.71 te zien zijn, zijn de stijlen van de topgevel en het dak. Op deze plaatsen is aileen 
hout aanwezig en geen isolatie, zodat de warmteweerstand hier lager is, wat zichtbaar is 
in de infraroodafbeelding. 

5.2. AansILdtlng dakelementen onderling 

IV.73. en IV.74. Aansluifing dake/ementen onderllng zonder drukverschil 

IV. 7 5. en IV.76. Aansluiting dakelementen onderllng blj onderdruk 
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In afbeeldingen IV.73 en IV.75 is de aansluiting tussen de twee dakelementen 
aangegeven met een groene lijn. Er is weinig verschil tussen de twee afbeeldingen, wat 
betreft de aanslu'iting van de dakelementen. De temperatuur van de twee aangegeven 
punten verschilt wei iets, respectievelijk 19,8°C en 19,2°C. Dit geeft aan dat er een 
kleine luchtlekkage plaatsvindt tussen de dakelementen, doordat er bij onderdruk koude 
buitenlucht tussen de dakelementen stroomt, is de temperatuur ter plaatse van de 
onderlinge aansluiting iets lager. Op deinfraroodafbeeldingen is er echter geen 
luchtlekkage zichtbaar in de vorm van streperige vlekken, zodat wordt gesteld dat de 
luchtlekkage tussen de dakelementen gering is. De andere donkere lijn die in het dakvlak 
zichtbaar is, is een houten stijl van het dakelement, wat een koudebrug veroorzaakt 
doordat hier geen isolatie aanwezig is. 

IV.77. en IV. 78. AansJuiting dakelementen onderling bij onderdruk 

Afbeelding IV.77 laat een infraroodafbeelding zien van een gedeelte van de 
dakelementen achter het knieschot. Hier is wei een luchtlekkage zichtbaar. De oorzaak 
van deze luchtlekkage ligt in het ontbreken van een gedeelte van de PUR-schuim 
afdichting tussen de dakelementen, wat wordt aangegeven met de groene pijlen in 
afbeelding IV.78. 

6.1. Aansluiting dakelementen in de nok 

IV.79. en IV.BO. Aansluiting dakelementen in de nok zonder dt'ukverschil 
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IV.Bl. en IV.B2. Aansluiting dakelementen in de nok bij onderdruk 

Tussen de opnamen van de afbeeldingen IV.79 en IV.Sl zit een tijdsverschil van 
ongeveer twee uur. Het weerbeeld was die dag bewolkt en regenachtig, de temperatuur 
liep in die twee uur een paar graden op. Dit verklaart het verschil in temperatuur tussen 
de twee afbeeldingen. De donkere kleur in afbeelding IV.79 geeft aan dat de temperatuur 
hier lager ligt dan in afbeelding IV.Sl, het temperatuurverschil tussen de beide 
afbeeldingen is ongeveer lOC, dit is ook het temperatuurverschil tussen de aangegeven 
meetpunten. In afbeelding IV.Sl is de vlek rondom het meetpunt wei groter, zodat hier 
wei sprake is van een luchtlekkage. 

6.2. Aansluiting dakdoorvoeren op dak 

IV.B3. en IV.B4. Aansluiting dakdaorvoeren op het dak zander drukverschll 
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IV.SS. en rv.S6. Aansluiting dakdoorvoeren op het dak bij onderdruk 

Rondom de dakdoorvoeren door het dak is luchtlekkage aanwezig. De dakdoorvoer van 
afbeeldingen IV.S3 tjm IV.S6 is nog niet afgewerkt, zodat hier ook sprake is van 
Iluchtiekkage zonder drukverschil in de woning. Wanneer de woning op onderdruk 
gebracht wordt is de luchtlekkage nog beter zichtbaar. De dakdoorvoer in afbeelding 
IV.S7 is wei afgewerkt, maar ook de afwerking geeft geen luchtdichte aansluiting van de 
dakdoorvoer op het dak. De afwerkkap sluit wei luchtdicht aan op de buis. 
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v. Posities koudebruggen 

Hieronder zullen de posities waar koudebruggen zijn gevonden worden besproken. 
De metingen op 8 maart zijn uitgevoerd met de infraroodcamera van Fraanje B.V., een 
infraroodcamera van het merk Flir i40, met een resolutie van 120 x 120 pixels. De 
metingen op 15 maart zijn uitgevoerd met de infraroodcamera van de Unit Building 
Physics and Systems van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven, een Flir B360 camera met een resolutie van 240 x 320 pixels. Door het 
verschil in aantal pixels van de camera zijn de afbeeldingen van de flir i40 wat kleiner en 
minder scherp dan de afbeeldingen gemaakt met de Flir B360. Afbeelding V.1 is gemaakt 
met de Flir i40, afbeelding V.S met de Flir B360. 

lA.l. Aansluit ng isoJatie op doorvoeren begane grondvloer 

V.l. en V.2. Aans/uiting iso/atie op doorvoeren door de begane grondv/oer 

In afbeelding V.1 is de aanvoerleiding van het koude water zichtbaar. Deze loopt vanaf 
het hoofdleidingnet naar de meterkast. In afbeelding V.1 is geen temperatuursverschil 
zichtbaar op de vloer rondom de leiding, zodat er geen sprake is van een koudebrug. De 
afdichting rondom de leiding is wei kouder, maar dit wordt veroorzaakt door de 
koudwaterleiding zelf. 
In afbee'lding V.2 is een andere sparing in de begane grondvloer zichtbaar, namelijk het 
kruiplu ik, wat toegang geeft tot de kruipruimte. Het kruipluik is aan de onderzijde 
ge"isoleerd, wat zichtbaar is door de hoge temperatuur die het kruipluik zelf heeft. De 
randen van het kruipluik laten echter wei een lagere temperatuur zien. Door de speling 
die er is tussen het kruipluik en de kruipluiksparing blijft er een naad over tussen het 
kruipluik en de begane grondvloer. Ook tussen net isolatiemateriaal onder het kruipluik 
en de isolatie van de begane grondvloer blijft een naad over. Via deze naad komt de 
koude lucht vanuit de kruipruimte in aanraking met het kruipluik. Door de kruipluikplaat 
kan, via de naad, gemakkelijk warmte ontsnappen, of koude vanuit de kruipruimte de 
woning binnenkomen. Dit is te zien aan de donkere randen rondom het kruipluik. 
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lA.2. Aansluiting ge)'soleerde kantplank op stelkozijn 

V.3. en V.4. Aanslulting gelso/eerde kantpiank op ste/koz ijn 

Onder de stelkozijnen die tot de begane grondvloer doorlopen wordt een ge"isoleerde 
kantplank geplaatst. Uit bovenstaande afbeeldingen blijkt dat de kantplank een 
koudebrug in de gevel vormt. 

lA.3. Aansluiting isola ie op begane grondvloer en funderingsbalk 
De kwaliteit van de aansluiting van de isolatie van de begane grondvloer op de 
funderingsbalk is na oplevering van de woning niet meer vast te stellen. Dit komt doordat 
het grondpakket dan is aangevuld tot een niveau dat boven de begane grondvloer ligt. 
Verder is de temperatuur in de kruipruimte ook een stuk lager dan de binnentemperatuur 
van de woning, zodat de warmte die uit de kruipruimte zou lekken naar de buitenlucht 
niet gemakkelijk is vast te stellen. Wanneer de begane grondvloer zelf geen 
warmtelekken heeft naar de kruipruimte is het ook geen probleem als er warmte uit de 
kruipruimte ZOU lekken, want deze warmte is dan afkomstig Uiit de bodem. 

lB.l. Aanslui ing isolatie op begane grondvloer en binnenblad 

V.S. en V.IS. Aansfuiting isolatie op begane grondvloer en binnenbfad 

De groene lijn in afbeelding V.S geeft de hoek van de woning aan. In afbeelding V.S is 
een duidelijk verschil te zien tussen de voorgevel en de zijgevel, de voorgevel is links van 
de tijn, de zijgevel aan de rechterkant van de lijn. Aan de voorgevel is het 
temperatuursverschil ter plaatse van de begane grondvloer kleiner dan aan de zijgevel. 
Aan de zijgevel is de geconstateerde koudebrug dus het grootst. 
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In afbeelding V.6 is hetzelfde probleem zichtbaar. Verder is in deze afbeelding te zien dat 
de koudeburg zich concentreert random het meetpunt. 

1B.2. Aansluiting isolatieplaten onderling 

V.7. en V.B. Aans!uiting isolatieplaten onderling, buitenzijde 

In afbeelding V.7 zijn verschillen in warmtedoorgang door de gevel te zien, zichtbaar aan 
de donkere en lichtere v'lekken. Boven het kozijn zijn lichtere plekken zichtbaar, 
aangegeven met pijlen. De pijl onderin afbeelding V.7 geeft een donkere plek aan, die 
donkerder is dan de directe omgeving. Dit geeft aan dat de warmteweerstand hier hoger 
is dan de rondom liggende delen van de constructie. 
Het verschijnsel dat de uitwendige hoek van het metselwerk een lagere temperatuur 
heeft ligt in het feit dat de warmte hier de meeste weerstand ondervindt, de warmte 
moet in de hoek namelijk diagonaal door de steen, zodat de steenmassa hier grater is 
dan haaks op de steen en doordat de warmte, die rondom de hoek van het 
isolatiemateriaal vrijkomt, zich moet verdelen over de buitenhoek, die een gratere 
oppervlakte heeft dan de binnenhoek. 
Afbeelding V.S laat ook lichtere vlekken zien. De vlek bij de onderste pijl is vergelijkbaar 
met de lichtere vlekken in afbeelding V.7. 
Bij de bovenste pijl is een lichte streep te zien. Dit geeft aan dat er een naad tussen de 
isolatieplaten aanwezig is. Door deze naad kan warmte lekken, wat zichtbaar is als een 
lichte streep In afbeelding V.S. 

V.9. en V.IO. Aansluiting isolatfeplaten onderling, binnenzijde 
De afbeeldingen V.9 en V.1D zijn binnenin de woning gemaakt. Het zijn afbeeldingen van 
de buitenhoek van de woning. In afbeelding V.9 betreft het de bovenhoek, tegen het 
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plafond, afbeelding V.1D is genomen van de onderhoek, op de begane grondvloer. In de 
hoek is in beide gevallen een donkerdere streep te zien. In afbeelding V.9 is de 
temperatuur ter plaatse van het meetpunt lS.4°C, de naastgelegen wanden zijn 19.1°C. 
Het temperatuursverschil is dus klein, de aanwezige koudebrug zorgt maar voor weinig 
warmteverlies. Het warmteverlies in afbeelding V.1D is echter een stuk groter. De 
temperatuur van de gevels is nog steeds 19.1°C, maar de temperatuur ter plaatse van 
het meetpunt is nu 17.4°C. 

V.II . en V. I 2. Aanslu;tlng isolatieplaten onderling, buitenzijde 

Afbeeldingen V.l1 en V.12 laten een binnenhoek van de gevel zien, vanaf de buitenzijde. 
De temperatuur in de hoek is hoger dan de om liggende geveldelen. Dit is tegengesteld 
aan het feit in afbeelding V.7. De verklaring is hetzelfde als bij afbeelding V.7, echter 
wordt de binnenhoek nu warmer, doordat de oppervlakte van het buitenblad kleiner is 
dan de oppervlakte van het binnenblad. Voor afbeelding V.11 is dit echter maar een 
gedeelte van de verklaring van de waarneming. Aan de bovenkant van de binnenhoek 
ligt de temperatuur ruim een graad hoger dan onderin de hoek. Hier is dus een 
koudebrug aanwezig. 

1B.5. Aansluiting isolatie op binnenblad 

V.13. Aansluiting ;solafie op binnenblad 

Dit punt is al voor een deel besproken bij de toelicllting van afbeelding V.7. In afbeelding 
V.13 is een ander deel van een geveloppervlak te zien, waar ook donkere en lichtere 
delen zichtbaar zijn. Doordat het isolatiemateriaal onvoldoende aansluit op het 
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binnenblad, kan er een valse spouw ontstaan, waardoor de warmteweerstand van de 
gevel afneemt en er een koudebrug ontstaat. 

2.2. Aansluiting isolatie op topgevel 

V.14. en V. IS. Aansluiting iso/a tie op topgeve/ 

De meetpunten die in de afbeeldingen V.14 en V.1S worden aangegeven hebben een 
temperatuur die respectievelijk 3.S0C en 2.S0C lager liggen dan de omliggende 
constructiedelen. Dit is ook duidelijk te zien aan de lichte vlek. Dit duidt erop dat de 
warmteweerstand van de gevel, ter plaatse van de lichte vlek, lager is dan de rest van de 
gevel. De aangegeven punten bevinden zich op de plaats waar de topgevel aansluit op de 
verdiepingsvloer. 

2.3. Aansluitlng isola tie op stelkozijnen 

V.1 6 . en V.17. Aanslultrng iso/atie op stelkozljnen 

In bovenstaande afbeeldingen is, zowel onder als boven de kozijnen, een lichtere plek 
zichtbaar. Aan de zijkanten van de kozijnen is echter geen temperatuursverschil waar te 
nemen. 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige Multi-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 67 van 175 

m FRAANJE • • nnem l ngsb e d r l jf ____________________________ _ 



2.5. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 

V.lB. en V. 19. Aansluiting kunststo(kozljn op stelkozijn, bultenzijde 

V.20. en V.2l. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn, vast raam 

Bij de kunststofkozijnen is random sprake van koudebruggen. 
Er is een koudebrug aanwezig ter plaatse van de aansluiting van het glas op het kozijn, 
aangegeven met pijl 1 in afbeelding V.21 en er is een koudebrug aanwezig bij de 
aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn, pijl 2 in afbeelding V.21. 

V.22. en V.23. AansJuitlng kunststofkozijn op stelkozijn, draaiend raam 
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V.24. en V.2S. Aansluiting kunststofkozljn op stelkozijn, draaiend raam 

Aansfuiting 

Bij kozijnen met draaiende delen en bij een schuifpui zijn grotere koudebruggen 
zichtbaar. De draaiende delen vertonen een grotere koudebrug dan de kozjjnen met 
vaste delen. Bij de scharnieren is de koudebrug nog groter zie afbeelding V.24 ter plaatse 
van het meetpunt, wat verklaard wordt doordat het staal van het scharnier een hogere 
warmtegeleiding heeft dan het kunststof van het kozijn. 
Bij de schuifpui is de koudebrug vooral aanwezig ter plaatse van de rails waar de 
schuifpui in schuift, zie afbeelding V.27. Ook hier is het realiseren van een dichte 
afsluiting moeilijker, doordat de pui wei moet kunnen blijven schuiven. 

2.6. Aansluiting rondom inbouwrollujk 

V.2B. en V.29. Aansluiting rondom inbouwrolluik 
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In de afbeeldingen V.28 tim V.31 wordt de aansluiting van het kunststofkozijn met 
rolluik op het buitenblad weergegeven. Ook hier zijn verschillende koudebruggen aan te 
wijzen. In afbeelding V.28 is een warmtelek zichtbaar ter plaatse van het meetpunt aan 
de buitenzijde van de woning. 
Ook aan de binnenzijde zijn koudebruggen zichtbaar, afbeeldingen V.29 tim V.31. Deze 
koudebruggen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er koude bUitenlucht, via de 
rolluikbak, de woning binnenkomt. In de afbeeldingen is het streperige patroon van 
luchtlekkage zichtbaar, wat zelfs optreedt wanneer er geen luchtdrukverschil is tussen 
binnen en buiten. 

3A.2. Aansluiting isolatie op verdiepingsvloer 

In de afbeeldingen V.32 en V.33 is de aansluiting van het binnenblad op de 
verdiepingsvloer weergegeven met de groene lijn. In de beide afbeeldingen is rondom de 
lijn een iets donkerdere kleur zichtbaar, in de cirkel van afbeelding V.32 is een kleine 
donkere vlek aanwezig. Er is dus sprake van een koudebrug, maar deze is minimaal. In 
afbeelding V.33 is echter een grotere koudebrug aanwezig, die ook een groter oppervlak 
beslaat. 
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38.2. Aansluiting isolatie op muurplaat 

V.34. en V.3S. Aansluiting Isolatie op de muurplaat 

V.36. en V.37. AansJuiting isolatie op de muurplaat 

De afbeeldingen V.34 tim V.37 zijn gemaakt ter plaatse van de muurplaat. Op de 
afbeeldingen is te zien dat de aansluiting over de gehele lengte van de woning warmte 
lekt. 
Naast de koudebrug die over de hele lengte van de woning aanwezig is, zijn er ook nog 
plaatselijke warmtelekken zichtbaar, voornamelijk in de afbeeldingen V.36 en V.37. 

4A.l. Aanslulting dakkapel op dak 
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Bij de aansluiting van de dakkapel op het dak zijn vooral aan de bovenzijde 
warmtelekken aanwezig. Ook rondom de dakkapel is een verhoogde temperatuur 
zichtbaar, zie afbeelding V.39. 

4B.1. Aansluiting dakraam op dak 

V.41. Aansluiting dakraam op dak, buitenzijde 

V.42. en V.43. Aansluiting dakraam op dak, binnenz ijde 

De aansluiting van het dakraam op het dak laat een koudeburg zien, tevens is er een 
koudebrug aanwezig tussen het vaste en het draaiende gedeelte van het dakraam. 

5 .1. Aansluiting dak op topgevel 

V.44. en V.4S. Aansluiting dak op topgeve/, buitenzijde 
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V.46. en V.47. Aansluiting dak op topgeve/, blnnenzljde 

Zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de woning is zichtbaar dat er 
koudebruggen ontstaan bij de aansluiting van het dak op de topgevel, in afbeeld,ingen 
V.46 en V.47 is de aansluiting aangegeven met een groene lijn. 
Wat opvalt, is het temperatuursverschil tussen afbeelding V.44 en V.4S. De woning van 
afbeelding V.44 heeft een overstek, bij de woning in afbeelding V.4S zijn kantpannen 
toegepast. Dit heeft gevolgen voor de kap, bij een overstek loopt de kap door tot aan de 
zijkant van het overstek. Dit laatste deel wordt echter niet meer ge'isoleerd, doordat dit 
buiten zit. De scheiding tussen het ge'isoleerde en het onge'isoleerde gedeelte ligt aan de 
buitenzijde van de topgevel. 
Bij het dak met de kantpannen loopt de kap door tot de buitenzijde van de topgevel. 
Hierdoor zijn er geen elementen die warmte naar buiten kunnen transporteren. Door het 
ontbreken van deze warmtegeleidende elementen wordt de koudebrug kleiner. 
De afbeeldingen van de binnenzijde zijn beide gemaakt bij een kap met overstek. Er zijn 
enkele donkerdere plekken zichtbaar, hier is de afdiohting tussen het dak en de topgevel 
minder goed aanwezig. Verder zijn de houten stijlen in de topgevel en de sporen in het 
dakelement zichtbaar in afbeelding V.46. Dit komt doordat er ter plaatse van de stijlen 
en sporen geen isolatiemateriaal aanwezig is tussen binnen en buiten en het hout dus 
een koudebrug vormt. Deze koudeburg is echter niet erg groot, het temperatuursverschil 
tussen het ge'isoleerde deel en het houten deel is maar D.2°C. 

5.2. Aansluiting dakelementen onderllng 

V.4B. en VAg. AansTuiting dakelementen onderling 
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De onderlinge aansluiting tussen de dakelementen is in bovenstaande afbeeldingen 
aangegeven met groene pijlen . De overige donkere lijnen, koudebruggen, in het dakvlak 
zijn de sporen. Er is weinig verschil zichtbaar in de koudebruggen van de sporen en de 
dakelementen onderling. Dit duidt erop dat de afdichting tussen de elementen geen 
koudebrug oplevert, mits de naad tussen de dakelementen overal goed is afgedicht. In 
afbeelding VA9, bij pijl 1, is dit niet het geval, waardoor er daar een extra koudebrug 
aanwezig is. 

6.1. Aansluiting dakelementen in de ook 

V.50. en V.51. Aansluftrng dakelementen ;n de nok 

Afbeelding V.50 laat de afdichting met PUR-schuim zien, die in de nok is aangebracht. 
Naast het PUR-schuim is nog een kleine koudebrug zichtbaar, die veroorzaakt wordt door 
het hout in de kap. Ter plaatse van het meetpunt is echter een grotere koudebrug 
zichtbaar, wat een gevolg is van het ontbreken van een gedeelte PUR-schuim hier niet 
voldoende aanwezig is. 
In afbeelding V.51 is te zien dat er in de nok grotere koudebruggen aanwezig zijn ter 
plaatse van de sporen. 

6.2. Aaosluiting dakdoorvoeren op dak 

V.52. en V.53. Aansluiting dakdoorvoeren op het dak 

De dakdoorvoer in bovenstaande afbeeldingen is de afvoer van de mechanische 
ventilatievoorziening. Deze loopt van binnen naar buiten en voert de vervuilde lucht uit 
de woning af. Deze lucht is warmer dan de buitenlucht, zodat de dakdoorvoer een hogere 
temperatuur zal hebben dan de rest van het dak. Dit is in afbeelding V.52 ook zichtbaar, 
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waarbij te zien is dat de warmte zich concentreert op het dak en dat de lucht hoger in de 
dakdoorvoer al weer is afgekoeld tot de omgevingstemperatuur. De concentratie op het 
dak is ook het gevolg van de aansluiting van de dakdoorvoer op het dak, de dakdoorvoer 
loopt immers van binnen naar buiten, zodat ook het materiaal van de dakdoorvoer 
opwarmt en dit aan de buitenzijde zichtbaar wordt. 
In afbeelding V.S3 is de dakdoorvoer vanaf de binnenzijde zichtbaar, terwijl de zon op 
het dakvlak scheen. Daardoor is te zien dat er warmte de woning binnenkomt via de 
dakdoorvoer. De warmte is aan de hele dakdoorvoer aanwezig, maar is vooral zichtbaar 
aan de bovenzijde van de afwerking, zie de groene pijl. 
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VI. Uitvoeri ng van de kritische punten 

Hleronder zullen de verschillende details een voor een worden besproken. De details die 
aan de orde komen zijn: 

Detail lA: Funderingsbalk, begane grondvloer en kantplank. 
Detail 1 B: Funderingsbalk, begane grondvloer en spouwmuur. 
Detail 2: Kozijndetail, verdiepingsvloer en topgevel. 
Detail 3A: Binnenblad en verdiepingsvloer. 
Detail 3B: Scheidingswand garage, verdiepingsvloer, muurplaat en dak. 
Detail4A: Dakkapel. 
Detail4B: Dakraam. 
Detail 5: Topgevel en dak. 
Detail 6: Dakdoorvoeren en nok. 

Van ieder detail zal een afbeelding worden opgenomen, waarin de kritische punten zijn 
aangegeven. Vervolgens wordt de uitvoering van de kritische punten besproken en wordt 
toegelicht waarom er wei of geen luchtlekkage dan wei koudebrug is geconstateerd. 

Detail lA: Funder1ngsbalk, begane grondvloer en kantplank 

ZANDCEMEN10EKVLOER 
J-____ ____ .KU~ISTS7()FI<OZ I JN 

RIBCASSETTEVLOER 

GE"ISOLEE"RD ~nV'''-LU '' ''-__ --... 

."l..--1V'''*-_________ --''''"""",'u.<BFUGFI 

~~If---------l>.:I"'U1Lttl"U~ KANTPLANK 

FUNDERlr"""""L", _________ -t"""'" 

VI. l. DetaillA 

Detail lA bevat de kritische pu nten: 
1: De aansluiting van de isola tie op de doorvoeren door de begane grondvloer. 
2 : De aansluiting van de gei"soleerde kantplank op het stelkozijn. 
3: De aansluiting van de isolatie van de begane grondvloer op de isolatie van de 
funderingsbalk. 

lA.l. De aansluiting van de isolatie op de doorvoeren door de begane 
grondvloer. 
In de ribcassettevloer worden sparingen opgenomen, zoals een sparing voor het 
kruipluik, een sparing voor de meterkastdoorvoeren, sparingen voor waterleidingen en 
sparingen voor de r,iolering. Nadat de werkzaamheden bij de sparingen gereed zijn 
worden de sparingen met PS-isolatiemateriaal en/of PUR-schuim dichtgezet, afhankelijk 
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van de grootte van de sparing, zie afbeelding VI.2. Daarna wordt de sparing, samen met 
de begane grondvloer, afgewerkt met een cementdekvloer. V~~r afvoeren en 
waterleidi,ngen die langs de gevel geplaatst worden, zoals in de keuken, afbeelding VI.3, 
wordt er een gedeelte van het isolatiemateriaal van de funderingsbalk verwijderd, zie 
afbeelding VIA. Daardoor kunnen de leidingen langs de binnenwand naar boven komen 
en vervolgens in de binnenwand worden geplaatst. 

VI.2. tIm VI.4. Sparing dichtgezet met PS-isolatie; leidingen en afvoeren voor de keuk en in de 
binnenwand geplaatst, sparing afgedicht met PUR-schulmi isolatiemateriaal van de funderingsbalk 
gedeeltelljk verwijderd 

Over de sparing voor de meterkastdoorvoeren wordt een meterkastdoorvoerplaat 
geplaatst, waarin de meterkastdoorvoerbochten geplaatst kunnen worden. Via deze 
doorvoerbochten komen gas, water, elektra, telefoon en kabel de woning binnen, zie 
afbeeldingen VI.5 en VI.6. De meterkastdoorvoerplaat is van kunststof en is niet 
ge'isoleerd'. Bij de koudebrugmetingen is echter geen verhoogde warmtelekkage 
gevonden, zodat de noodzaak van het toepassen van een ge'isoleerde 
meterkastdoorvoerplaat niet kan worden aangetoond . 

VI.5. Meterkastdoorvoerbochten p/aatsen VI.6. Doorvoerplaat met geplaatste 
doorvoerbochten 

Over de sparing van het kruipluik, die toegang geeft tot de kruipruimte, wordt een 
geTsoleerd kruipluik geplaatst. Hiermee is de warmteweerstand van de begane grondvloer 
gewaarborgd, zoals is gebleken uit de koudebrugmetingen. De rand van het kruipluik is 
echter wei een koudebrug, wat wordt veroorzaakt door de naad tussen de isola tie van 
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het kruipluik en de vloerisolatie. Via het kruipluik vindt tevens luchtlekkage plaats, 
waaruit wordt geconcludeerd dat de afdichting tussen het kruipluik en de begane 
grondvloer niet voldoende is. 
Doordat aileen bij het kruipluik problemen zijn geconstateerd wordt kritisch punt lA.l 
vanaf nu als voigt aangeduid: Aans/uiting kruip/uik op begane grondv/oer. 

lA.2. De aansluiting van de geisoleerde kantplank op het stelkozijn. 
Bi,j de kozijnen die tot de begane grondvloer doorlopen, wordt er geen metselwerk 
aangebracht onder de kozijnen. In plaats daarvan wordt er een ge'isoleerde kantplank 
onder het stelkozijn geplaatst. De kantplank bestaat uit een cementgebonden vezelplaat, 
die gelijmd is op een strook harde isolatie. De kantplank wordt, afhanke/ijk van het 
stelkozijn, onder of tegen het stelkozijn geschroefd. De ruimte tussen de kantplank en de 
funderingsbalk wordt afgewerkt door dit te ondersabelen met cementmortel. 
De kantplank zit aan de voorkant gelijk met het stelkozijn, of wordt voor het stelkozijn 
geplaatst. De kantplank is altijd minder breed dan het stelkozijn. Daardoor sluit de 
kantplank niet aan op de zijkant van de begane grondvloer, zodat er een luchtlaag 
ontstaat achter de kantplank. Bij het isoleren van de gevel wordt het isolatiemateriaal 
aan de zijkant tegen de kantplank gezet, de luchtlaag achter de kantplank b/ijft dus 
aanwezig en de aansluiting tussen de kantplank en het isolatiemateriaal wordt niet 
afgedicht. Hierdoor is de warmteweerstand van de gevel onder het stelkozijn lager dan 
de warmteweerstand van de rest van geve/. Doordat de afstand tussen de kantplank en 
de begane grondvloer iedere keer verschillend is, is het niet mogelijk om standaard een 
dikkere kantplank toe te passen die wei aansluit op de begane grondvloer. 
Tijdens de koudebrugmetingen is een koudebrug geconstateerd. De oorzaak ligt in het 
feit dat er luchtspoeling achter de kantplank kan plaatsvinden, zodat de 
warmteweerstand van de kantplank sterk wordt verminderd. Doordat de naad tussen de 
kantplank en het isolatiemateriaal niet wordt afgedicht is de koudebrug het grootst aan 
de zijkanten van de kantplank. 

VI.7. tim VI.9. Kantplank tegen stelkozljn geschroefd en ondersabeld met cementmorte/,' kantplank 
onder stelkozijn na metse/en geveJi rulmte tllssen kantplank en begane grondvloer 

lA.3. De aansluiting van de isola tie van de begane grondvloer op de isolatie van 
de funderingsbalk. 
De begane grondvloer van de Presto wordt gemaakt door middel van geOisoleerde 
ribcassette-vloerelementen van de fabrikant Betonson. Dit zijn voorgespannen betonnen 
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vloerelementen, die aan de onderzijde zijn voorzien van PS-isolatie. De platen bestaan 
uit betonnen ribben, daartussen bevindt zich de isolatie, waarop een dunne betonnen 
schil wordt gestort. Door de dikte van het isolatiepakket te vergroten kan de 
warmteweerstand van de vloer worden verhoogd. 

VI.tO. Dwarsdoorsnede rrbcassette-Illoerelement m et maatvoering en pos/tie van wapening 

De platen zijn te verkrijgen in twee standaardbreedtes: 1800mm en 1200mm breed. 
Voor de overblijvende gedeelten zjjn PS passtroken verkrijgbaar. Deze komen tussen de 
platen te liggen en kunnen vervolgens met de overige voegen worden afgestort. In de 
vloerelementen kunnen sparingen worden opgenomen, voor een kruipluik naar de 
kruipruimte, doorvoeren voor de meterkast en doorvoeren van andere buizen en 
leidingen, zoals riolering en waterleidingen. 

VI. ll. Ribcassette-e/ement met sparingen 

Op de kop van de elementen loopt het beton van de ribben door tot de onderkant van de 
doorsnede, zodat het element via deze zogenaamde oplegnokken de krachten kan 
overdragen op de funderingsbalk. Onder de oplegnokken is een laag rubber aangebracht. 
Dit oplegmateriaal zorgt voor een goede aansluiting tussen de oplegnokken en de 
funderingsbalk en is tevens ge'luiddempend (Betonson, 2009a). In afbeelding VI. 13 zijn 
de posities en contouren van de oplegnokken weergegeven. 

1796 

VI.13. De oplegno/d(en in eell ribcassette- e/ement, de rode vlakken geven de rubberlaag aan 
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De PS-isolatie, die onder het beton is aangebracht, zorgt voor de benodigde 
warmteweerstand van de begane grondvloer. De oplegnokken hebben nauwelijks 
negatieve invloed op de warmteweerstand van de begane grondvloer, doordat de 
oplegnokken vrij klein zijn, en volledig in het isolatiemateriaal zijn ingepakt. De isolatie 
van de begane grondvloer sluit aan op de isolatie van de funderingsbalk, zodat hier een 
doorgaande isolatielaag aanwezig is. 

VI.14. tim Vl.J6. Onderzijde element; aansluitingen element op funderingsbalk 

In afbeelding VI.14 is de onderzijde van het element weergegeven, de oplegnokken 
bevinden zich tussen de rode lijnen. 
In afbeelding VI.15 en VI.16 is de aansluiting van het ribcassette-element op de 
funderingsbalk weergegeven. Daaruit is op te maken dat de oplegnokken op de 
funderingsbalk terechtkomen, afbeelding V1.16, en dat de isolatie van de begane 
grondvloer aansluit op de isolatie van de funderingsbalk, afbeelding V1.15. 
De aansluiting van de begane grondvloer op de funderingsbalk is niet gecontroleerd op 
de aanwezigheid van koudebruggen. Doordat het isolatiemateriaal van de begane 
grondvloer aansluit op het isolatiemateriaal van de funderingsbalk is de kans op een 
koudebrug klein, maar doordat er geen metingen zijn verricht kunnen er geen concrete 
uitspraken worden gedaan over de eventuele koudebruggen. 
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Detail 18: Funderingsbalk, begane grondvloer en spouwmuur. 

GEVELSTEEN SCHiOO~M'EIRK_~ 
LUC" SPOt"'. 
SPOUY\iISOLATIE GLASWOL 
KALKZANDSTEEN LlJMB OKKEN 

x.'-;"!-____ ______ GEISCLEERDE KOP OPU! CGING 

p 

f UNDE",,,""D'''-''-_ ____ *""":;X. 

VI.1.7. Detail1.B 

Detail 1B bevat de kritische punten: 
1: De aansluiting van de isolatie op de overgang van de begane grondvloer met 
het binnenblad. 
2: De onderlinge aansluiting tussen de isolatieplaten in de spouwmuur. 
3: De aansluiting van de begane grondvloer op de funderingsbalk. 
4: De aansluiting van het binnenblad op de begane grondvloer. 
5: De aansluiting van de isolatieplaten op het binnenblad. 
6: De onderlinge aansluiting van de binnenbladen in de hoek. 

lB.1. De aansluiting van de isolatie op de overgang van de begane grondvJoer 
met het binnenblad. 
Ter plaatse van de overgang van de begane grondvloer met het binnenblad kan enige 
wisseling ontstaan ten gevolge van maatafwijkingen in de begane grondvloer of 
plaatsingsafwijkingen in de begane grondvloer of het binnenblad. 
Ais gevolg van deze wisseling sluit het isolatiemateriaal niet helemaal goed aan op be ide 
vlakken. 
Een uitstekend vloerelement komt voor aan de kopse kanten van de vloer, wanneer het 
ene element iets langer is dan het andere element, zie afbeelding V1.22. Hierdoor kan 
een luchtlaag achter het isolatiemateriaal ontstaan, of het isolatiemateriaal komt schuin 
tegen de begane grondvloer en het binnenblad te staan, afbeelding V1.23. 
Bij de langszijden van de begane grondvloer is altijd een verschil aanwezig tussen de 
beide vlakken, doordat het isolatiemateriaal van de ribcassette-elementen uitsteekt. Hier 
wordt het isolatiemateriaal van de spouwmuur meestal verjongd, om zo een goede 
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aansluiting van het isolatiemateriaal op de aansluiting tussen de begane grondvloer en 
het binnenblad te verkrijgen, zie afbeelding V1.24. Wanneer de begane grondvloer binnen 
het binnenblad valt, wordt het isolatiemateriaal wei verticaal aangebracht, maar ontstaat 
er ter plaatse van de begane grondvloer een luchtlaag achter het isolatiemateriaal. 

VI.22. Maatafw/jking tussen ribcassette-elementen 

" 

VI.23. Isolatiemateriaalschuin geplaatst 
tegen begane grondvloer en binnenblad 

VI. 25. Goede aansluiting van 
isolatiematerlaal op begane grondvloer en 
binnenblad 

Aile genoemde verwerkingsmethoden hebben een negatieve invloed op de 
warmteweerstand van de gevel. Ais het isolatiemateriaal wordt verjongd, neemt de 
warmteweerstand af, omdat de dikte van het isolatiemateriaal afneemt. Ais er achter het 
isolatiemateriaal een luchtlaag ontstaat (een zogenoemde valse spouw), is de kans groot 
dat er een luchtstroom gaat circuleren achter het isolatiemateriaal (Iuchtspoeling 
genoemd). 

Door deze luchtspoeling neemt de isolerende werking van het isolatiemateriaal sterk af, 
en daarmee ook de warmteweerstand van de gevel. 
Volgens NEN-norm 1068, bijlage E (NEN, 2001b) moet de warmteweerstand van een 
isolatielaag gehalveerd worden als zich aan beide zijden van de isolatielaag een luchtlaag 
van Smm bevindt. 
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De afname van de warmteweerstand van de gevel door luchtspoeling is onderzocht 
door het Laboratorium Bouwfysica van de Katholieke Universiteit Leuven . Hugo Hens 
(2008) heeft met metingen aangetoond dat, door luchtspoeling, bij het gebruik van 
zachte isolatiemateria,len, zoals minerale wol, de warmteweerstand van de gevel 
afneemt met ongeveer 35%. Wanneer stijve isolatiematerialen worden toegepast, 
zoals polystyreenplaten, is de afname van de warmteweerstand van de constructie 
zelfs 75%. 
Voor het onderzoek zijn twee keer zes traditionele spouwmuren gebouwd, waarbij 
zes wanden zuidwest en zes wanden noordoost waren georienteerd. De wanden 
werden daarbij gevuld met isolatiemateriaal, dat bestond uit minerale wol of harde 
isolatieplaten. Twee keer drie wanden waren secuur uitgevoerd, de isolatieplaten 
sloten onderling goed aan en sloten ook goed aan op het binnenblad. De andere 
wanden werden slordig uitgevoerd, naden tussen de isolatieplaten en de platen 
sloten niet goed aan op het binnenblad. De gebouwde spouwmuren werden twee 
winters gemeten, waarbij de warmteweerstand van de spouwmuur werd vergeleken 
met de ontworpen warmteweerstand van de spouwmuur. In tabel 2.2.6.1 volgen 
enkele meetwaarden uit het onderzoek, de gemeten warmteweerstanden zijn 
gemiddeld voor de beide winters en de beide orientaties (Hens, 2008). 

stordi Minerale wol 4, 55 2,86 37% 
Sscwr Minerale wol 4,55 4,76 -5% 
Siordig Harde 4,76 1,16 76% 

isolatieplaat 
Secuur Harde 4,76 4,55 4% 

isolatie laat 
TabeI2.2.6 • .1. Warmteweerstand afhankelijk van de ultvoering 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de warmteweerstand van de gevel drastisch 
afneemt wanneer er niet genoeg aandacht besteedt wordt aan de bevestiging. Vooral 
wanneer er harde isolatieplaten worden aangebracht is een secure werkwijze van 
belang. Wanneer er echter wei aandacht wordt besteed aan de verwerking van het 
isolatiemateriaal kan de warmteweerstand in de praktijk zelfs hoger uitvallen, dan 
vooraf was berekend. 

Tijdens de observaties zijn verschillende uitvoeringen van het plaatsen van het 
isolatiemateriaal op de overgang van de begane grondvloer met het binnenblad 
geconstateerd: 

er zijn wisselingen aanwezig in de lengte van de begane grondvloer, afbeelding 
VI.22 
het isolatiemateriaal is scheef tegen de begane grondvloer en het binnenblad 
geplaatst, afbeelding VI.23 
het isolatiemateriaal is aan de langszijde van de begane grondvloer verjongd, 
afbeelding VI.24 
of er is een vlakke aansluiting aanwezig, afbeelding V1.25. 
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De verschillende uitvoeringen hebben de volgende gevolgen: 
Door maatafwijkingen in de ribcassette-elementen en door afwijkingen die 
ontstaan bij het leggen van de begane grondvloer, ontstaan er wisselingen in de 
lengte van de begane grondvloer. Het ene element ligt verder op de 
funderingsbalk op, dan het andere element, zie afbeelding VI.22. 
Wanneer het isolatiemateriaal tegen een element wordt aangezet wat naar buiten 
steekt, staat de plaat schuin tegen de muur en ontstaat er een valse spouw. Ligt 
het element terug ten opzichte van het binnenblad, dan is er een luchtlaag achter 
het isolatiemateriaal aanwezig. Hier ontstaat ook een valse spouw, maar nu aileen 
bij de begane grondvloer, het isolatiemateriaal is wei tegen het binnenblad 
aanwezig. Door de valse spouw neemt de isolatiewaarde van de constructie af, 
wat tijdens de metingen wordt opgemerkt als een koudebrug. Ligt het element in 
dezelfde lijn als het binnenblad, dan is het isolatiemateriaal op beide vlakken goed 
aangebracht en ontstaat er geen koudebrug. 
Aan de langszijde van de ribcassette-elementen is een dunne laag PS-isolatie 
aanwezig. Doordat het binnenblad op de vloerrand geplaatst moet worden, steekt 
deze isolatiestrook in de spouw. De spouwisolatie wordt daarom verjongd, zodat 
er een goede aansluiting van het isolatiemateriaal op de begane grondvloer en het 
binnenblad kan worden gerea'iiseerd. Doordat er een laagje PS-isolatie aanwezig is 
op de vloer, wordt het afgesneden deel van de spouwisolatie deels 
gecompenseerd en is er dus geen of een kleine koudebrug aanwezig. Tijdens de 
observaties is dit fenomeen ook aangetroffen, de koudebrug te plaatse van de 
begane grondvloer is 'het grootst bij de kopoplegging van de ribcassete
elementen. Aan de langszijde van de begane grondvloer is de koudebrug een stuk 
kleiner. 

Bij de kopoplegging van de begane grondvloer zijn ook onderlinge verschillen gevonden, 
de koudebrug is niet overal even groot. Dit wordt verklaart door de onderlinge wisseling 
in de elementen. Daardoor sluit het isolatiemateriaal op het ene element aan, bij het 
volgende element is er sprake va een luchtlaag bij de begane grondvloer en als het 
element naar buiten steekt ontstaat er zowel bij de begane grondvloer als onderaan het 
binnenblad een valse spouw. 

1B.2. De onderlinge aansluiting tussen de isolatieplaten in de spouwmuur. 
Het isolatiemateriaal, in de spouwmuurconstructie bestaat uit platen van glaswol. Deze 
platen hebben een afmeting van 800 x 1200mm. Hierdoor zijn er, zowel in de lengte als 
in de hoogte van de spouwmuur, meerdere p'laten nodig. Wanneer de platen niet goed op 
elkaar aangesloten worden, ontstaan er openstaande naden tussen de isolatieplaten. Ter 
plaatse van deze naden is geen isolatiemateriaal aanwezig, zodat hier een koudebrug 
ontstaat. 
Tijdens observaties op de bouwplaats is deze situatie niet aangetroffen, deisolatieplaten 
sloten onderling allemaal goed op elkaar aan. Op de hoekpunten van de woning werd 
echter een andere situatie aangetroffen. Ook bij de hoekpunten dienen de isolatieplaten 
goed op elkaar aan te sluiten, zonder dat er naden ontstaan. Er werd echter bij 
verschillende hoekpunten een openstaande naad geconstateerd, waardoor de 
warmteweerstand van de gevel op deze punten niet voldoet aan de ontworpen 
warmteweerstand van de gevel en er ter plaatse van de naden koudebruggen ontstaan. 

Tijdens de koudebrugmetingen aan de buitenzijde van de buitenhoeken van de gevel, is 
geconstateerd dat de temperatuur van de buitenhoek lager is dan de temperatuur van de 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige Multi-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 84 van 175 

m FRAAIfJE 88nnemlngsbedrljl------_____________________ _ 



rest van de gevel. Bij de koudebrugmetingen in paragraaf 2.2 .5 is uitgelegd dat dit het 
gevolg is van de constructie. In de bUitenhoek is het buitenoppervlak van de gevel groter 
dan het binnenoppervlak, zodat de warmte zich verdeeld over de buitenhoek. Wanneer 
de isolatieplaten in de hoek niet goed aansluiten ontstaat een koudebrug en is de 
donkere buitenhoek niet gelijkmatig van kleur. Ook wanneer de isolatieplaten in de hoek 
niet goed op het bi,nnenblad aansluiten, zoals in afbeeldingen VI.27, ontstaat een 
koudebrug . De onderzochte hoeken tijdens de koudebrugmetingen waren allemaal 
gelijkmatig van kleur, dus hier zijn geen koudebruggen geconstateerd. 
Bij een binnenhoek van de gevel is het omgekeerde van toepassing, het buitenoppervlak 
is nu kleiner dan het binnenoppervlak en zal dus een hogere temperatuur hebben dan de 
rest van de gevel. Tijdens de koudebrugmetingen is dit ook gevonden. De binnenhoeken 
waren niet allemaal gelijkmatig van kleur, zodat hier wei koudebruggen aanwezig zijn. 
De buitenhoeken zijn ook aan de binnenzijde van de woning gemeten. Daarbij zijn 
koudebruggen gevonden in de hoek, de temperatuur in de hoek was een halve graad 
lager dan de naastgelegen gevels. De isolatieplaten sloten in deze hoeken dus niet goed 
op elkaar aan, zodat een, zij het kleine, koudebrug is ontstaan. In de onderhoek van de 
gevel is de koudebrug groter. Dit is het gevolg van de combinatie van het niet goed 
aansluiten van de isolatieplaten in de hoek en doordat de isolatieplaten onvoldoende 
aansluiten op de begane grondvloer. 

VI.26. Onderlinge aans/ulting van de isoJatiepJaten in VI.27. Onder/inge aansluiting iso/atie-
de spouwmuur pJaten op de buitenhoek, bovenaanzicht 

lB.3. De aansluiting van de begane grondvloer op de funderingsbalk. 
Zoals ai' is besproken bij detail lA wordt de begane grondvloer, door middel van 
oplegnokken met rubber, op de funderingsbalk gelegd. Het rubber onder de opleg'nokken 
kan enigszins vervormen, zodat het element goed aansluit op de funderingsbalk . 
U'iteraard is het van belang dat de funderingsbalk vlak wordt afgewerkt, zodat er zo min 
mogelijk oneffenheden aanwezig zijn . In afbeelding VI.18 is te zien dat er een goede 
aansluiting plaatsvindt tussen de begane grondvloer en de funderingsbalk. 
Aan de langszijde van de ribcassette-elementen blijft er een kleine naad over tussen het 
element en de funderingsbalk. Dit is het gevolg van de voorspanning die in de vloer 
aanwezig is. Door de belasti,ng die vervolgens op de vloer komt, zal de vloer iets 
doorbuigen, zodat de vloer weer op de funderingsbalk komt. Afhankelijk van de belasting 
die op de vloerrand komt is de zijkant van het ribcassette-element ook voorzien van 
oplegnokken. Na het aanbrengen van de belasting zorgen de oplegnokken in de 
langszijde van het element voor de kraGhtoverdracht op de funderingsbalk. 
Wanneer de begane grondvloer niet helemaal op de funderingsbalk aansluit kan er lucht 
vanuit de kruipruimte in de spouw komen. Dit is ongewenst, doordat deze lucht 
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vervolgens weer in de woning terecht kan komen. Lucht uit de kruipruimte is niet gezond 
doordat: 

De luchtvochtigheid in de kru ~ pruimte er hoog is en de lucht uit de kruipruimte 
dus veel vocht bevat 
Er een verhoogde concentratie van het schadelijke, radioactieve radongas in de 
kruipruimte aanwezig (Wegkamp, 2011). 

Bij de luchtdichtheidsmetingen is de aansluiting van de begane grondvloer op de 
funderingsbalk niet gemeten, zodat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de 
luchtdichtheid van deze aansluiting. 

VI.1B. Aansluiting bijoplegging vr.19. Aansluiting aan langszijde 

1B.4. De aansluiting van het binnenblad op de begane grondvloer. 
Het binnenblad bestaat uit gelijmde kalkzandsteenelementen. Op de begane grondvloer 
wordt eerst een kimconstructie gemetseld. De kimconstructie zorgt voor een vlakke, 
waterpas onderlaag, waarop de kalkzandsteenwand kan worden gelijmd. Tevens fungeert 
de kim als passtrook, door de juiste kimhoogte toe te passen hoeft de bovenste laag 
kalkzandsteenelementen niet op maat gezaagd te worden, maar is dit direct de 
onderkant van de eerste verdiepingsvloer. De kim wordt gemaakt met behulp van kleine, 
gemetselde, kalkzandstenen. Door de specielaag kunnen de oneffenheden in de begane 
grondvloer worden opgenomen, iets wat met de dunne lijmlaag niet moge'lijk is. 

VI.20. Aansluiting kim aan blnnenzij de 

De specielaag is, bij de onderzochte woningen, overal voldoende aanwezig. Af en toe is 
er een stukje aan te wijzen waar de specie niet vanonder het binnenblad uitpuilt, maar er 
zijn geen plaatsen waar geen specie aanwezig is. 
Uit de luchtdichtheidsmetingen blijkt dat de aansluiting van het binnenblad op de begane 
grondvloer luchtlekkage vertoont. Deze luchtlekkage deed zich voor op de plaatsen waar 
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geen foamband aanwezig was tussen het binnenblad en de cementdekvloer. Dit 
foamband wordt aangebracht, zodat de cementdekvloer, door de aanwezigheid van 
vloerverwarming, kan uitzetten en krimpen, zonder dat scheurvorming ontstaat. Uit de 
luchtdichtheidsmetingen voigt dat de specielaag niet luchtdicht is en dat het foamband 
voor luchtdichting zorgt. Wanneer het foamband ontbreekt treedt luchtlekkage via de 
specielaag op. 

lB.S. De aansluiting van de isolatieplaten op het binnenblad. 
Voor een goede warmteweerstand van de gevel is het niet aileen van belang dat er geen 
naden tussen de isolatieplaten ontstaan, maar is het tevens van belang dat het 
isolatiemateriaal goed aansluit op het binnenblad. Wanneer er geen goede aansluiting 
wordt voorzien kan luchtspoeling ontstaan, waardoor de warmteweerstand van de 
gevelconstructie drastisch afneemt, zie tabel VI. 1. 
Tijdens het Iijmen van het binnenblad ontstaan er lijmbaarden, de lijm puilt uit de naden, 
zie afbeelding VI.2S. Door deze lijmresten kan het isolatiemateriaal niet goed aansluiten 
op het binnenblad, waardoor een valse spouw ontstaat. Om dit te voorkomen wordt het 
binnenblad na het lijmen afgeschraapt, zodat er geen lijmresten achter blijven, 
afbeelding V1.29. 

VI.28. Binnenblad na verlljmen VI.29. Binnenblad na afschrapen 

Zoals op afbeelding VI.26 is te zien sluiten de isolatieplaten goed aan op het binnenblad, 
de lijmresten zijn verwijderd en ook zijn er geen andere oneffenheden in het gevelvlak 
aanwezig. De isolatieplaten worden over de spouwankers gedrukt en vervolgens 
vastgezet met een isolatieclip. 
Tijdens de observaties zijn ook andere uitvoeringen van het isolatiemateriaal 
geconstateerd, waarbij het isolatiemateriaal niet goed aansloot op het binnenblad. Dit is 
het gevolg van de werkwijze die wordt toegepast met betrekking tot de elektraleidingen. 
De elektraleidingen worden door het binnenblad geboord en vervolgens via de spouw 
naar de verdiepingsvloer geleid, waar ze verder worden verdeeld over de 
verdiepingsvloer. Hierdoor ontstaan er ter plaatse van de elektraleidingen alsnog 
oneffenheden op het binnenblad. Na plaatsing van het isolatiemateriaal ontstaat 
vervolgens een valse spouw. Tijdens de observaties zijn de situaties uit afbeelding VI.30 
en VI.31 aangetroffen. In afbeelding VI.31 is te zien dat zich achter het isolatiemateriaal 
een luchtlaag van 5mm of meer bevindt (de elektraleiding is 16mm), zodat hier kan 
worden gesproken over een valse spouw en de warmteweerstand van de gevel ter 
plaatse van de elektraleiding dus gehalveerd dient te worden . Hierdoor ontstaan er ter 
plaatse van de elektraleidingen koudebruggen in het gevelvlak . 
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Bij de koudebrugmetingen zouden de elektraleidingen dan ook zonder moeite opgespoord 
moeten kunnen worden, door de lagere warmteweerstand ter plaatse van de 
elektraleid i. ngen. Dit feit is echter niet waargenomen, de elektraleidingen waren niet 
zichtbaar op de infraroodafbeeldingen. Dit kan worden verklaard door het feit dat het 
isolatiemateriaal aan de onderkant van de gevel weer wei goed aansluit op de gevel, 
omdat de elektraleidingen vanaf de wandcontactdozen tot op de verdiepingsvloer lopen, 
de wandcontactdozen zitten op 400mm boven de cementdekvloer. Doordat de 
isolatieplaten onder de elektraleidingen weer goed op het binnenblad aansluiten, kan er 
geen luchtstroming, en dus ook geen luchtspoeling, achter het isolatiemateriaal 
plaatsvinden. Dit is tevens een gevolg van het toepassen van minerale wol, wat 
gemakkelijk indrukbaar is. 
Bij de koudebrugmetingen zijn wei enkele verschillen in temperatuur van het 
geveloppervlak waargenomen, het isolatiemateriaal sluit dus niet overal voldoende op 
het binnenblad aan. Dit is het gevolg van het toepassen van de isolatieclips. Met deze 
clips, de rode schijfjes in afbeelding V1.30, wordt het isolatiemateriaal tegen het 
binnenblad gedrukt. De isolatieclips wordell over de spouwankers gezet, en kunnen hier 
overheen schuiven . De isolatieclips kunnen vrij gemakkelijk schuiven, zodat bij het 
aandrukken van de isolatieclips het isolatiemateriaal een stukje indrukt, wanneer de clip 
wordt losgelaten veert het isolatiemateriaal weer terug. Hierdoor is de aansluiting van 
het isolatiemateriaal op het binnenblad niet altijd goed te realiseren en zal de ene plaat 
dus beter op het binnenblad aansluiten als de andere . Daardoor zijn er tijdens de 
koudebrugmetingen lichtere vlekken waargenomen op de gevel. 

VI.30. Elektraleidingen in de spouw VI.31. Aans}uiting iso/atle binnenblad 
wanneer elektraleidingen aanwezig zijn 

1B.6. De onderlinge aanSilultlng van de binnenbladen in de hoek. 
De binnenbladen worden gerealiseerd met kalkzandsteen lijmelementen. De wanden 
worden in de hoeken niet in het verband gelijmd, de wanden worden aileen met elkaar 
verbonden door middel van lijmankers. Wanneer er ter plaatse van de aansluiting naden 
ontstaan, is het binnenblad niet luchtdicht. De naden worden naderhand afgewerkt met 
een stuclaag. Deze stuclaag is luchtdicht (Saint-Gobain Isover, 2010), maar doordat deze 
laag bij de Presto maar ongeveer 5 millimeter dik is, en het de hoek betreft is het maar 
de vraag of deze afwerking wei helemaal luchtdicht is. 
Om toch voldoende luchtdichting te garanderen is het van belang dat de hoek al 
luchtdicht is voordat de stuclaag wordt aangebracht. Om dit te bereiken moet de naad 
tussen de binnenbladen worden dichtgezet. Dit kan tijdens het stukadoren van de wand 
worden gedaan, maar beter is het om dit al bij het lijmen van de 
kalkzandsteenelementen te doen. Tijdens het stukadoren kan maar een gedeelte van de 
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naad worden gevuld, terwijl bij het lijmen van de elementen de hele naad met lijm kan 
worden gevuld. 
Tijdens observaties op de bouwplaats zijn verschillende hoekaansluitingen onderzocht. Er 
zijn in totaal 25 hoekpunten, bij zeven woningen onderzocht. Hierbij werden acht 
hoekpunten gevonden die niet volledig gelijmd waren, de andere hoekpunten waren wei 
voldoende dicht. Voldoende dicht wil in dit geval zeggen dat er geen openingen tussen 
binnen en buiten geconstateerd zijn. Enkele naden zijn naderhand dichtgezet, zodat deze 
naden ook niet he'lemaal luchtdicht zullen zijn, doordat de lijm dan niet over de volledige 
dikte van de wand is aangebracht. 
Bij de koudebrugmetingen is een geringe koudebrug geconstateerd ter plaats van de 
onderlinge aansluiting van de binnenbladen, zie het voorgaande punt. Bij de 
luchtdichtheidsmetingen is in enkele hoeken ook een kleine luchtlekkage waargenomen. 
Hieruit blijkt dat de stuc\aag niet volledig luchtdicht is en het dus noodzakelijk is om de 
onderlinge aansluiting tussen de binnenbladen tijdens het lijmen volledig dicht te zetten. 

VI.32 tim VI.34 Dfchte naad; naderhand niet volledig dichtgezette naad; naderhand volledig 
dichtgezette naad 
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Detail 2: Kozijndetail, verdiepingsvloer en topgevel. 

GEVE STEEN SOiOONWI"RK 
LUCHTSPOUW 
PREFAB BINNENrOPGEVEL 
DAMPDOORLATENDE FOLIE 
STIJL- EN REGELWERK 
ISOLATIE 120MM GLASWOL 
DAMPDICHTt:: FOliE 
MULTIPLEX 

VERANKERING PREFAB TOPGEVEL 
M,B,V, STALEN STRIPPEN AAN 

___ _ DE ONOERZIJDE VAN DE TOPGEVE 

GIPSPLAA '--____ --' 

DAMPDOORLATENDE FOLIE 
DOOR LATEN STEKEN OVER 
o I 

'--___ ____ AFDIi:::Hl "EN M,B,V, PURSCHUIM 

STROOK HARDE ISOLA ,;:: PVC SPOUWSLABBE OP I'C-----/fi~~~ 
.AFDICHTEN M,B,V, PURSCHUIM 

KUNSTSTOF ~~,cl~"'--------t-+--tl1'l1 

KUNSTSTOF KOZIJN MET t<VLILUII\" __ I-+f--+-t4 

VI. 55. Detail 2, inzet: uitvoering met optie inbouwroffuik 

Detail 2 bevat de volgende kritische punten: 
1 : De aans/uiting van de topgeve/ op de verdiepingsv/oer, 
2,' De aans/uiting van de iso/a tie op de topgeve/. 
3: De aans/uiting van de iso/atie op het ste/kozijn. 
4: De aans/uiting van het ste/kozijn op het binnenb/ad, 
5: De aans/uiting van het kunststofkozijn op het ste/kozijn, 
6,' De aans/uiting rondom het inbouwro/luik 

2 1. De aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer. 
De topgevels van de Presto bestaan uit, in de werkplaats van Fraanje, geprefabriceerde 
houtskeletbouwelementen. Deze elementen worden naar de bouwplaats getransporteerd. 
Vanwege de omvang bestaat de topgevel uit twee elementen, het ene element vormt het 
binnenblad van de verdieping en het andere element is de bovenste punt van de 
topgevel, het binnenblad op de zolder. Op de bouwplaats worden de twee delen aan 
elkaar gemonteerd en vervolgens wordt de topgevel in zijn geheel op de verdiepingsvloer 
geplaatst. 
Onderaan de topgevel zitten stalen strippen, waarmee de topgevel aan de 
verdiepingsvloer wordt verankerd, afbeelding V1.57. 

£Ill 
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VI.56. Stalen strippen onderaan topgevel VI. 57. Topgevel verankerd door middel van 
stalen strippen 

De topgevel wordt op hoogte gesteld, vervolgens aan de verdiepingsvloer verankerd en 
nadien wordt de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer afgedicht met PUR
schuim. V~~r de aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer is het vall belang dat 
er een luchtdichte aansluiting ontstaat, tussen de ruwe verdiepingsvloer van kanaalplaten 
en de redelijk vlakke onderkant van de houtskeletbouw topgevel. 
De luchtdichte aansluiting wordt verkregen door de naad tussen de topgevel en de 
verdiepingsvloer af te dichten met PUR-schuim. Na het plaatsen van het dak wordt de 
verdiepingsvloer vlak afgewerkt met een cementdekvloer. De cementdekvloer komt 
tegen het onderste gedeelte van de topgevel, zoals te zien is in detail 2B. Doordat de 
naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer wordt afgedicht met PUR-schuim en daar 
overheen de cementdekvloer komt, vertoont de aansluiting tussen de topgevel en de 
verdiepingsvloer geen luchtlekkage, mits het detail goed wordt uitgevoerd. Dat er tijdens 
de luchtdichtheidsmetingen toch luchtlekkage is geconstateerd is dan ook te wijten aan 
het feit dat er ter plaatse van de wiggen en de stalen strippen onvoldoende PUR-schuim 
aanwezig is. 

2.2. De aansluiting van de isolatie op de topgevel. 
De topgevel is een houtskeletbouwelement, wat is opgebouwd uit houten stijlen en regels 
met daartussen isolatiemateriaal. Door deze isolatie is het niet meer nodig om in de 
spouw isolatiemateriaal op te nemen. Om een goede warmteweerstand van de gevel te 
kunnen behalen is het van belang dat het isolatiemateriaal aansluit op de topgevel. Het 
isolatiemateriaal moet tegen de verdiepingsvloer en het onderste stuk van de topgevel 
worden geplaatst. 
Tijdens observaties is dit ook aangetroffen, het isolatiemateriaal loopt vanuit de spouw, 
tegen de verdiepingsvloer tot aan de onderkant van de topgevel. In de afbeeldingen 
VI.58 tim VI.60 is dit te zien. 
Tijdens het plaatsen van de topgevel is het metselwerk opgetrokken tot aan de 
verdiepingsvloer. Boven de kozijnen is een strook PS-isolatie, met daarover EPDM-folie, 
aangebracht. Naast de kozijnen is het isolatiemateriaal al doorgezet tot de onderkant van 
de topgevel. Wanneer de topgevel wordt gemetseld zal er nog isolatiemateriaal worden 
aangebracht boven de kozijnen, tot tegen de onderkant van de topgevel. 
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I 

VI.S8 tIm VI. 60 Isolatiemateriaal tegen onderkant topgeveli boven de koziJnen is het 
isolatiemateriaal nog nlet aanwezig 

Bij de koudebrugmetingen zijn echter wei enkele koudebruggen geconstateerd ter hoogte 
van de verdiepingsvloer. Op deze plaatsen is het isolatiemateriaal niet goed aangebracht. 
De geconstateerde koudebruggen zitten niet boven de kozijnen, er is dus wei isolatie 
aangebracht boven de kozijnen. Op een andere positie ontbreekt een stuk 
isolatiemateri,aal, is er geen goede onderlinge aansluiting van de isolatieplaten aanwezig 
of sluiten de isolatieplaten niet goed aan op de topgevel. 

2.3 De aans uiting van de isolatie op het 5 elkozijn. 
Om de ontworpen warmteweerstand van de gevel te behalen is het niet aileen van 
belang dat het isolatiemateriaal goed onderling aansluit en strak tegen het binnenblad 
zit, maar moet er ook voor gezorgd worden dat het isolatiemateriaal goed aansluit op de 
stelkozijnen. Wanneer de isolatie hier niet goed aansluit ontstaan er koudebruggen rond 
de kozijnen. 
Doordat de gl'aswolplaten samendrukbaar zijn is het gemakkelijk om deze goed op de 
stelkozijnen te laten aansluiten. Wanneer wordt begonnen met een volledige plaat tegen 
het stelkozijn, kan men voor een goede aansluiting zorgen door de isolatieplaten een 
beetje over het stelkozijn te laten steken en daarna over de spouwankers te drukken, 
afbeelding V1.36. Eindigt men met een passtrook tegen het stelkozijn dan moet de 
passtrook met overmaat worden afgesneden, zodat de isolatieplaat klem tegen het 
stelkozijn komt te zitten, afbeeldi,ng V1.37. 

VJ'.36. Aansluiting van he/e plaat op stelkozljn VI.37. AansJuitlng passtrook op stelkozijn 
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Aan de onderzijde wordt het isolatiemateriaal tegen de onderkant van het stelkozijn 
geplaatst, wanneer het stelkozijn niet doorloopt tot de begane grondvloer. Aan de 
bovenzijde wordt een strook harde PS-isolatie aangebracht, die aan de bovenzijde 
afgeschuind is, zie afbeelding VL38. Op de verdiepingsvloer, of wanneer het kozijn niet 
vlak onder de verdiepingsvloer eindigt, op het binnenblad, wordt een strook EPDM-folie 
aangebracht, wat ervoor zorgt dat eventueel aflopend water in de spouw niet via het 
stelkozijn naar binnen kan dringen, maar dat het via de folie naar buiten wordt 
afgevoerd, zie afbeelding V1.39. Door de PS-strook af te schuinen kan er ook geen water 
op de folie blijven staan. In afbeelding VI.40 ten slotte is te zien dat er tussen het 
stelkozijn en de PS-strook een naad overblijft, die niet wordt afgedicht. Dit is een van de 
verklaringen voor het feit dat er boven het stelkozijn een koudebrug is waargenomen. 

VI.38 tIm VI.40 Afgeschuinde strook PS-isolatie boven ste/kozijn; aangebrachte EPDM-folie; 
openstaande naad tussen PS-isoiatie en steikozljn 

Een andere verklaring voor de koudebrug boven het kozijn is het verschil in 
warmtegeleid 'ingscoefficient tussen de betonlatei en het kalkzandsteen en de PS-isolatie 
en de glaswolisolatie. 

De warmtegeleidingscoefficient van de toegepaste materialen is als voigt: 

Beton (2500 I(g[m;S) 1,900 W/mK (LSGI, 2011) 
PS-isolatle 0,035 W/mK (LSGI, 2011) 
Stucfaaa (1600 ka/m;t) 0,700 W/mK (LSGI, 2011) 
Kalkzandsteen 0,860 W/mK (Xella, 2011) 
Glaswolisolatle MUDCm+ 0,033 W/mK (KIWA, 2009) 
Bak$teen 0700 W/mK (NEN 2000) 

-TabeJ VI .3. Matenaa/eigenschappen van de toegepaste materia/en 

Hierdoor is de warmteweerstand van de gevel ter plaatse van de latei lager dan in de rest 
van de gevel. De warmteweerstand van de gevel is uitgerekend in paragraaf 2.2.2, deze 
heeft een Rc-waarde van 2,83 m2K/W. Wordt de berekening uit tabel 2.2.2.1 nogmaals 
uitgevoerd, maar nu met 120mm beton en PS-isolatie, dan zijn de waarden uit tabel VI.3 
van toepassing. 
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n 

• 
Buitenspouwblad Baksteen 0,700 W/mK 100 mm 0,143 m2K/W 
Lucht$.pQuw 45 mm 0,18 m2K/W 
Isolatiemateriaat PS- isolatie 0,035 W/mK 8 5 mm 2,429 m2K/W 
Blhnensf)OUwblad Gewapend beton 1,900 W/mK 120 mm 0,063 m2K/W 
Studaaa Kalkmortel 0,7 0 0 W/mK 5 mm 0,007 m2K/W 

,_Rst. 0,13 m2K/W 

~ 0,04 m2K/W 
a= 0,05 

Tabe/ vr.3. Opbouw en gegevens spouwmuur ter p/aatse van beton/ate l 

Hieruit voigt een Rc-waarde ter plaatse van de betonlatei van: 

R = l:Rm+Rs;+Rse -R ·-R = (0,143+0,18+2,429+0,063+0,007)+0,13+0,04 -0 13-004 
c 1+0 SI se 1+0,05 " 

= ~-O 17= 2 680 m2K/W 1,05' , 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat de warmteweerstand van de gevel ter plaatse van 
de betonlatei 5% lager ligt dan in de rest van de gevel. Hierdoor is te verklaren dat 
boven het kozijn een koudebrug is geconstateerd. 
Onder het kozijn echter is geen sprake van een verschil in warmteweerstand van de 
gevel, de gevelopbouw is hier hetzelfde als de rest van de geveL Toch ligt de 
temperatuur onder het stelkozijn ook lager, wat aileen verklaard kan worden door het 
feit dat het isolatiemateriaal niet volledig aansluit op de onderzijde van het stelkozijn . 
Aan de zijkanten van het stelkozijn is wei een goede aansluiting van het isolatiemateriaal 
aanwezig, hier werden geen koudebruggen geconstateerd, wat door de uitvoering 
volgens de afbeeldingen VI.36 en V1.37 ook verwacht wordt. 

2.4. De aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad. 
Om de kunststofkozijnen in de gevel te kunnen plaatsen worden er eerst stelkozijnen op 
het binnenblad gemonteerd. De kunststofkozijnen worden in de afbouwfase in de 
stelkozijnen geschoven en vastgezet. 
Het stelkozijn bestaat uit een houten frame dat met behulp van hoekankers aan het 
binnenblad wordt bevestigd. Aan de onderzijde worden daarvoor versterkte hoekankers 
gebruikt, deze dragen het stelkozijn en straks ook het kunststofkozijn, zie afbeelding 
VIAL Aan de zijkanten en bovenkant wordt het stelkozijn vastgezet met gewone 
hoekankers, die ervoor zorgen dat het stelkozijn in de gewenste positie blijft, zie 
afbeelding VI.42 en VI.43. 
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VI.41 tim VI.43 Bevestiging van stelkozijnen door middel van hoekankers 

Nadat het stelkozijn is gemonteerd wordt de naad tussen het stelkozijn en het 
binnenblad afgewerkt met PUR-schuim . Aan de bUitenkant van het stelkozijn is een 
sponning opgenomen, zodat er voldoende PUR-schuim tussen het stelkozijn en het 
binnenblad gespoten kan worden, zie afbeelding V1.44. 
Doordat het aanbrengen van het PUR-schuim plaatsvindt vanaf de buitenzijde en na het 
bevestigen van het stelkozijn, is het PUR-schuim niet altijd achter de hoekankers 
aanwezi9, zie afbeelding VIAS en V1.46. 
Ook komt het PUR-schuim niet altijd achter het hele stelkozijn terecht, afbeelding VIA7. 
Dit komt door het werken vanaf de buitenzijde en vindt ook plaats wanneer er weinig 
ruimte overblijft tussen het stelkozijn en het binnenblad. Doordat er echter aan de 
buitenzijde van het stelkozijn een sponning aanwezig is, kan er voildoende PUR-schuim 
worden aangebracht voor een luchtdichte aansluiting, waarbij er dan ook achter de 
hoekankers PUR-schuim moet worden gespoten. 

VI.44 tim VI.46 Uitsnede detail 2A: sponning in stelkozJjn; geen PUR-schuim aanwezig achter 
hoekanker; onvoldoende PUR-schuim aanwez;g aan binnenzljde stelkoziJn, ill kader geen PUR
schuim aanwezig 
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VI.47 t i m Vl.49 PUR-schuim niet tot aan binnenzijde stelkozijni PUR-schuim zowel aan bui tenzijde 
als aan binnenzijde voJdoende aanwezigi aansluiting sfelkozijn op binnenblad na plaatsing 
kunststofkozijn en afwerking binnenblad 

Tijdens de luchtdichtheidsmetingen is er luchtlekkage vastgesteld ter plaatse van de 
hoekankers, waar het PUR-schuim niet volledig aanwezig is. Verder is het moeilijk vast te 
stellen of er luchtlekkage plaatsvindt via de aansluiting van het stelkozijn op het 
binnenblad, doordat de geconstateerde luchtl'ekkage ook afkomstig kan zijn uit de 
aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn. 
Aangezien er, op enkele hoekankers na, overal voldoende PUR-schuim aanwezig is, wordt 
geeft de aansluiting tussen het stelkozijn en het binnenblad geen luchtlekkage. Hierbij 
moet wei worden aangemerkt dat het toegepaste PUR-schuim na uitharden bijna niet 
meer vervormbaar is, waardoor het PUR-schuim, onder invloed van uitzetting en krimp, 
van het stelkozijn los kan scheuren. Het PUR-schuim wat wordt toegepast is van de 
fabrikant Berner B.V. De fabrikant geeft als eigenschap op dat de rek van het PUR
schuim bij breuk 17% is (Berner B.V., 2011a). Dit betekent dat het PUR-schuim 
maximaal 17% kan vervormen voordat het losscheurt. Dit geldt voor het breder worden 
van de voeg, wanneer de voeg smaller wordt ontstaat geen probleem. De voegen tussen 
het stelkozijn en het binnenblad zijn niet altijd even groot en vallen tussen de Smm 
(afbeelding VIA7) en de 2Smm (afbeelding VI.43). 

Dit betekent: 

• • 

Smm 17% 
~~~------------~ 2Smm 17% 

S,9mm 
293mm 

O,9mm 
43mm 

Tabel VI.3. Maximaal toegestane vervorming bij met PUR-schuim gevulde voeg 

Uit tabel VI.3 blijkt dat er bij een kleine voeg bijna geen krimp of uitzetting mag 
plaatsvinden, omdat het PUR-schuim anders 'Iosscheurt en de aansluiting van het 
stelkozijn op het binnenblad niet meer luchtdicht is. 
Krimp en uitzetting ontstaan door veranderingen in temperatuur en vochtigheid van 
bouwmaterialen. Deze vinden plaats door verwarming en droging van de woning tijdens 
bewoning. Doordat de luchtdichtheidsmetingen voor de oplevering van de woning hebben 
plaatsgevonden en de woning nog niet of weinig verwarmd is, is het effect van uitzetting 
en krimp op de luchtdichtheid niet geconstateerd. De mogelijkheid is aanwezig dat, door 
uitzetting en krimp scheuren ontstaan bij de afdichtingen, waardoor de luchtdichtheid na 
bijvoorbeeld een jaar bewoning lager ligt dan tijdens de uitvoering. 
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2.5. De aans'uiting van het kunststofkozljn op het stelkozijn. 
Nadat het voegwerk van de gevel gereed is worden de kunststofkozijnen geplaatst. Deze 
worden vanaf de buitenzijde in de stelkozijnen geschoven. Daarna wordt het kozijn in de 
juiste positie geplaatst en vervolgens aan het stelkozijn vastgeschroefd, afbeeldingen 
VI.50 en VI.51. De kunststofkozijnen kunnen worden vastgezet met speciale 
afstandschroeven of door middel van stelblokjes. Afhankelijk van de kozijnleverancier 
worden afstandschroeven of stelblokjes toegepast. 

VI.SO tim VI.S2 Positioneren en fixeren van kunststofkozijni afdichten naad stelkozijn en 
kunststofkozijn 

Daarna wordt de naad tussen het stelkozijn en het kunststofkozijn afgedicht met PUR
schuim, afbeelding VI. 52. De uitstekende stelblokjes worden langs het kunststofkozijn 
weggekapt. De stelblokjes lopen dus door tot aan de voorkant van het kunststofkozijn, 
zodat er rondom de stelblokjes geen PUR-schuim meer kan worden aangebracht. 
Wanneer er geen stelblokjes zijn toegepast, kan de naad rondom met PUR-schuim 
worden afgedicht. 

Bij de luchtdichtheidsmetingen is geconstateerd dat er veel luchtlekkage plaatsvindt 
rondom het kunststofkozijn. De luchtlekkage vindt zowel langs de aansluiting van het 
kunststofkozijn op het stelkozijn als bij het kunststofkozijn zelf plaats. 
Het kunststof kozijnprofiel is aan de binnenzijde voorzien van een rubber. Het stelkozijn 
is voorzien van een kunststof hoekprofiel. Op deze wijze kan er een goede aansluiting 
plaatsvinden tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn, zie afbeelding V1.53. Nadat het 
kunststofkozijn in het stelkozijn is geschoven, wordt het kunststofkozijn aan het 
ste'lkozijn vastgeschroefd, afbeelding VI.51. Wanneer het rubber bij het vastschroeven 
niet genoeg ingedrukt wordt, is de aanslluiting tussen het kunststofkozijn en het 
stelkozijn niet luchtdicht. Aan de onderzijde van het kunststofkozijn sluit het 
rubberprofiel aan op de waterslag, welke uit gelijmde en gevoegde raamdorpelstenen 
bestaan. De waterslagen zijn niet helemaal vlak, zodat het rubberprofiel niet goed kan 
aansluiten en er lucht tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn kan stromen. 
De naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn wordt afgedicht met PUR-schuim. 
Doordat de naad maar enkele millimeters breed is, kan er soms weinig tot geen PUR
schuim in de naad worden aangebracht en is er aileen PUR-schuim op de naad aanwezig, 
zie afbeelding VI.S2. De dagkanten worden afgewerkt met een kunststof afwerkstrook, 
het dagstuk. Aan de zijde van het kozijn is het dagstuk vrijwel haaks, zodat er geen 
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overtollig PUR~schuim aanwezig mag zijn voor een correcte plaatsing. Daarom wordt het 
overtollige PUR-schuim eerst afgesneden. Wanneer er dan aileen PUR-schuim op de naad 
aanwezig is, blijrt. er na het wegsnijden geen PUR-schuim over en is er dus ook geen 
luchtdichting meer aanwezig . De lucht die tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn 
aanwezig is, kan dan ongehinderd naar binnen stromen. Wanneer er stelblokjes zijn 
toegepast, kan luchtstroming via de stelblokjes altijd plaatsvinden, omdat de stelblokjes 
niet kunnen worden afgedicht met PUR-schuim. 

Tijdens de Iluchtdichtheidsmetingen is luchtlekkage geconstateerd, waarbij in sommige 
situaties plaatselijk geconcentreerde luchtlekkages waargenomen zijn. Deze 
geconcentreerde luchtlekkage wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de 
stelblokjes. De overige luchtlekkages zijn het gevolg van het ontbreken van de afdichting 
met PUR-schu im 
Tijdens de koudebrugmetingen zijn ook onvolkomenheden geconstateerd bij de 
aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn. Het kunststofkozijn bestaat uit 
meerdere kamers, zie afbeelding VI.S4, de stHstaande lucht in deze kamers zorgt voor 
het verhogen van de warmteweerstand. Bij de aansluiting op het stelkozijn bevat het 
kozijnprofiel echter maar een luchtkamer, afbeelding VI.S3, zodat de warmteweerstand 
kleiner is en er een koudebrug ontstaat. Tevens loopt het stelkozijn door van binnen naar 
bUiten, zodat ook via het hout warmtetransport plaatsvindt. Daardoor ontstaat eveneens 
een koudebrug . 

kunststof 
hoekprofiel 

rubber 
kunststof 
kozijn nnt 

VI. 53. Uitsnede detail 28: Aansluiting 
kunststofkozijnprofiel op stelkozijn 

r 
VI.54. Detail kunststofkozijn, rubbers in 
blauw weergegeven 

De luchtlekkage bij het kunststofkozijn zelf is aanwezig bij de draaiende delen van een 
kozijn, dus openslaande ramen of deuren en bij en schuifpui. Tussen de aansluiting van 
het draaiende deel en het vaste deel zijn rubbers aanwezig, die voor een luchtdichte 
aansluiting moeten zorgen, zie afbeelding VI.S4 . Doordat de draaiende delen bijna 
allemaal naar binnen draaien, behalve de achterdeur, zorgt onderdruk in de woning 
ervoor dat de draaiende delen uit de rubbers worden getrokken. Wanneer de draaiende 
delen niet voldoende in de rubbers worden gedrukt bij het sluiten, kan er vervolgens 
luchtlekkage plaatsvinden via de rubbers, wat tijdens de luchtdichtheidsmetingen ook is 
geconstateerd. 
Tevens is ter plaatse van de schamieren maar een rubber aanwezig, zodat hier nog 
gemakkelijker luchtlekkage kan plaatsvinden. De scharnieren zelf vormen een 
koudebrug. Door de hogere warmtegeleidingscoefficient van het staal kan gemakkelijk 
warmtetransport plaatsvinden, wat tijdens de koudebrugmetingen aan de binnenzijde is 
geconstateerd als een koudebrug. 
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2.6. Oe aansluiting rondom het Inbouwrolluik 
Het toepassen van inbouwrolluiken is een veel gekozen optie. De rolluikbak wordt op het 
kunststofkozijn geplaatst en valt achter het metselwerk, zodat hij vanaf de buitenzijde 
niet zichtbaar is. Aan de binnenzijde wordt de rolluikbak afgewerkt met een demontabele 
houten afwerking. Op deze manier is het rolluik altijd bereikbaar voor onderhoud of 
vervanging. 
De rolluikbak zelf is aan de binnenzijde voorzien van isolatiemateriaal, om op die manier 
een koudebrug te voorkomen. De rolluikbak loopt door tot bijna tegen het buitenblad. 
Tussen het buitenblad en de rolluikbak is geen isolatiemateriaal aanwezig, afbeelding 
VI.61. 
Nadat het inbouwrolluik is geplaatst wordt de rolluikbak aan de binnenzijde afgetimmerd. 
De naad die overblijft tussen de rolluikbak en de verdiepingsvloer wordt gevuld met 
glaswolisolatie, zie afbeelding V1.62. 
Tijdens de koudebrugmetingen is geconstateerd dat er veel warmte verloren gaat via de 
rolluikbak, vooral als het rolluik gesloten is. Het isolatiemateriaal in de rolluikbak heeft 
dus een lagere warmteweerstand dan de rest van de gevel. 
Bij de luchtdichtheidsmetingen is veel luchtlekkage waargenomen rondom de rolluikbak. 
De luchtlekkage komt vanachter de houten betimmering de woning binnen. De rolluikbak 
sluit wei goed aan op het kunststofkozijn, maar rondom de aftimmering is veel 
luchtlekkage aanwezig. De luchtlekkage is vooral waargenomen aan de zijkant van de 
aftimmering. De luchtlekkage vindt plaats via de naad die is gevuld met glaswolisolatie. 
Glaswol heeft een open stn.Jctuur, waardoor de lucht door het glaswol kan stromen en 
vervolgens de woning binnenkomt. De naden van de rolluikbak kunnen ook luchtlekkage 
veroorzaken. De rolluikbak kan aan de voorzijde worden geopend. Het paneel valt aan de 
onder- en bovenkant lin een sponning, aan de zijkant is er geen afsluiting tussen het 
voorpaneel en zijpaneel. 
Het feit dat de meeste luchtlekkage via de zijkant van de aftimmering plaatsvindt wordt 
veroorzaakt doordat de aftimmering aan de zijkant in feite los tegen het binnenblad 
aanzit. Aan de onderkant is het verticale deel van de aftimmering vastgeschroefd aan het 
horizontale deel, waardoor deze aansluiting een hogere luchtdichtheid heeft. Het 
horizontale deel is tegen het kunststofkozijn afgewerkt met kit en de hele aftimmering is 
geschilderd. 
Doordat de aftimmering ten tijde van de luchtdichtheidsmeting al was aangebracht, zijn 
de naden van de rolluikbak niet op luchtdichtheid gecontroleerd. 

VI.61. Binnenzijde stelkozijn en gevel bij 
inbouwrollulJc 
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VI.62. Naad boven Inbouwrolluik gevuld 
met glaswolisolatie 
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Detail 3A: Binnenblad en verdiepingsvloer. 
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VI.63. Detail3A 

Detail 3A bevat de kritische punten: 
1: De aans/uiting van de verdiepingsv/oer op het binnenb/ad. 
2: De aans/uiting van de iso/a tie op de verdiepingsv/oer. 

3A.1. De iJansllJiting van de verdiepingsvloer op het binnenblad. 

)(A\.AAl KClP'PI."" . fflO"Pr .. 

""''''~ \'I'OL 

Het binnenblad bestaat uit gelijmde kalkzandsteenelementen. Hierop komt de 
verdiepingsvloer, die bestaat uit geprefabriceerde betonnen kanaalplaten. De 
kanaalplaten worden op het binnenblad gelegd. De bovenkant van het binnenblad is 
nagenoeg vlak, doordat deze bestaat uit kalkzandsteenelementen die op de gemetselde 
kim worden gelijmd. De gemetselde kim is aan een draad waterpas uitgevoerd . 
In afbeelding VI.64 is de bovenzijde van het binnenblad zichtbaar. Aileen ter plaatse van 
de betonnen latei is een hoogteverschil zichtbaar. 
Om de oneffenheden aan de bovenzijde van het binnenblad op te vangen, wordt er 
bovenop het binnenblad een viltlaag gelegd, afbeelding VI.6S. Het zogenaamde oplegvilt 
zorgt daarmee voor vereffening van de hoogteverschillen, een gelijkmatige drukverdeling 
en tevens dat de verdiepingsvloer 'vrij' kan bewegen ten opzichte van het binnenblad 
zodat scheurvorming wordt voorkomen (Handelsonderneming ACW, 2011). 
Het oplegvilt wordt aileen toegepast bij de oplegzijde van de verdiepingsvloer. Dit 
betekent dat het oplegvilt wordt toegepast op de langsgevels van de Presto. Door het 
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oplegvilt wordt een di,chte aansluiting verkregen tussen het binnenblad en de 
verdiepingsvloer, afbeelding VI.66. 

VI.64 tIm VI.66. Hoogteverschil tussen bovenkant binnenblad en betonlatel; oplegvilt aangebracht 
op binnenblad; aansluiting verdieplngsvloer op oplegvilt 

Bij de kopgevels wordt geen oplegvilt toegepast. Doordat de kanaalplaten zijn 
voorgespannen zijn de elementen niet geheel vlak, maar hebben ze een zeeg. Hierdoor 
rust de kanaalplaatvloer niet op de kopgevels, afbeelding VI.67. 
De naad die hierdoor ontstaat wordt nadien afgewerkt met PUR-schuim. Dit wordt aileen 
vanaf de buitenzijde gedaan, zodat het PUR-schuim niet altijd tussen het hele binnenblad 
en de verdiepingsvloer aanwezig is. Wei is de naad tussen het binnenblad en de 
verdiepingsvloer overal voor minimaal de helft gevuld, zie afbeeldingen VI.68 en VI.69. 
Tijdens de luchtdichtheidsmetingen is nauwelijks luchtlekkage waargenomen bij de 
aansluiting van de verdiepingsvloer op het binnenblad, zodat kan worden gesproken over 
een luchtdichte aansluiting tussen de verdiepingsvloer en het binnenblad. 

VI.67 tIm VI.69. Naad tussen binnenblad en verdlepingsvloeri PUR-schuim vanaf buitenzijdei PUR
schuim aan binnenzijde niet over vol/edige dlkte van binnenblad aanwezig 
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3A.2. De aansluiting van de isolatie op de verdiepingsv'oer. 
Bovenop de verdiepingsvloer wordt het dak geplaatst. Aan de langsgevels is er geen 
binnenblad meer aanwezig. De Presto heeft een dak met verschillende goothoogtes. Aan 
de ene zijde rust het dak direct op de muurplaat, aan de andere zijde van de woning is 
het dak uitgevoerd met een verhoogde kap. Dit betekent dat er een constructief 
knieschot wordt toegepast, wat overloopt in het dak, zie detail 3A. Deze constructie 
wordt een kreupele stijl genoemd (De Mar Houtconstructies B.V., 2011). De kreupele stijl 
is ge'isoleerd, dus hoeft er in de spouw geen isolatiemateriaal meer aangebracht te 
worden. Wei moet er worden gezorgd voor een goede warmteweerstand van de gevel ter 
plaatse van de verdiepingsvloer. Om dit te realiseren moet het isolatiemateriaal goed 
aansluiten op zowel de verdiepingsvloer als de kreupele stijl. De kreupele stijl ligt in 
dezelfde lijn als het binnenblad, maar door maatafwijkingen ligt de verdiepingsvloer niet 
altijd gelijk met de buitenzijde van het binnenblad. Wanneer de kanaalplaat naar buiten 
steekt kan de flexibele glaswolplaat over de kanaalplaat heen gezet worden en op het 
binnenblad en de kreupele stijl worden vastgezet. Rondom de kanaalplaat is dan een 
luchtlaag aanwezig achter het isolatiemateriaal, wat een valse spouw tot gevolg heeft. 
Wanneer de verdiepingsvloer terug ligt ontstaat ook een valse spouw, doordat er dan 
achter de isolatieplaten een luchtlaag overblijft. 
Bij de koudebrugmetingen zijn koudebruggen geconstateerd bij de kopoplegging van de 
kanaalplaten. Dit waren geconcentreerde koudebruggen, die worden veroorzaakt door de 
hierboven beschreven werkwijze. De kanaalplaat ter plaatse van de koudebrug stak in de 
spouw of lag binnen het binnenblad. 
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Detail 38; Scheidingswand garage, verdiepingsvloer, muurplaat en dak. 
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VI.70. DetalJ 38 

Detail 38 bevat de kritische punten: 
1: De aans/uiting van de muurp/aat op de verdiepingsv/oer. 
2 : De aans/uiting van de iso/atie op de muurp/aat. 
3: De aans/uiting van het dak op de muurp/aat. 
4: De aans/uiting van de iso/atie in de wand tussen de woning en de garage. 

38.1 . De aansluitlng van de muurplaat op de verdiepingsvloer 
Op de verdiepingsvloer wordt een muurplaat geplaatst. Op deze manier worden de 
krachten vanuit het dak afgegeven aan de vloer. De muurplaat wordt met behulp van 
muurplaatankers aan de verdiepingsvloer verankerd. Afbeeldingen VI. 71 en VI. 72 laten 
twee verschillende typen muurplaten zien, elk met hun eigen specifieke 
muurplaatankers. De rechtopstaande muurplaten worden gebruikt wanneer de kap direct 
op de muurplaat wordt geplaatst, de platliggende muurplaat is bedoeld voor het plaatsen 
van een dak met een kreupele stijl. 
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VI. 71. Rechtopstaande muurplaat VI.72. Platliggende muurplaat 

Eerst worden de muurplaatankers aan de verdiepingsvloer verankerd en vervolgens 
wordt de muurplaat geplaatst. Deze wordt met behulp van stelwiggen op de juiste hoogte 
gesteld en vervolgens met bouten verankerd . Nadat de muurplaat is verankerd wordt de 
naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer afgedicht met PUR-schuim, afbeelding 
VI.73. 
Rondom de stelwiggen is PUR-schuim aanwezig, zie afbeelding VI. 74, maar onder en 
random de muurplaatankers ontbreekt een goede afdichting met PUR-schuim, afbeelding 
VI.7S. 
Bij de luchtdichtheidsmetingen is geconstateerd dat de PUR-schuim afdichting onder de 
muurplaat voldoende luchtdicht is, maar dat juist de onderbrekingen in de afdichting 
zorgen voor luchtlekkage. 

VI.73 tim VI.75. Naad tussen muurplaat en verdiepingsvloer afgedicht met PUR-schu im; PUR
schuim aanwezig rondom ste/wiggen; geen PUR-schuim aanwezig ter p /aatse \Ian muurplaatanker 

38.2. De aansluiting van de isolatie op de muurplaat. 
De isolatie moet niet aileen aansluiten op de verdiepingsvloer, maar ook op de 
muurplaat. Door de flexibele glaswol isolatieplaten is een goede aansluiting van het 
isolatiemateriaal op de muurplaat mogelijk, door ankers in de muurplaat te draaien kan 
het isolatiemateriaal vervolgens met behulp van isolatieclips tegen de muurplaat worden 
bevestigd, zie afbeelding VI. 78 . De overmaat van het isolatiemateriaal wordt vervolgens 
weggesneden voordat het dak geplaatst wordt. Op sommige plaatsen staat de muurplaat 
echter verder van de rand van de verdiepingsvloer af. Dan is het niet mogelijk om het 
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isolatiemateriaal tegen de muurplaat aan te plaatsen en blijft er dus een luchtlaag tussen 
het isolatiemateriaal en de muurplaat over, afbeelding VI. 79. 

VI.7B. Isolatiemateriaal met ;solatieclips vastgezet 
tegen muurplaat 

VI. 79. Isolatiemateriaal slult niet aan 
tegen muurplaat 

De naad tussen het isolatiemateriaal en de muurplaat in afbeelding VI. 79 is groter dan 
Smm en ook kan er, onderlangs het te plaatsen dak, luchtcirculatie ontstaan. Hierdoor is 
de warmteweerstand van de gevel, ter plaatse van de muurplaat, lager dan in de rest 
van gevel. 
Dit is geconstateerd bij de koudebrugmetingen. Ter plaatse van de muurplaat, onder de 
goot, is een warmtelek zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door het niet aansluiten van het 
isolatiemateriaal tegen de muurplaat. Bij de koudebrugmetingen zijn tevens 
geconcentreerde warmtelekken geconstateerd. De isolatieplaten sluiten op deze plaatsen 
onderling niet goed aan, zodat hier een extra grote koudebrug ontstaat. 

3B.3. De aansluiting van het dak op de muurplaat. 
Nadat de muurplaten en de topgevels zijn geplaatst, wordt het dak geplaatst. Het dak 
bestaat uit geprefabriceerde houten dakelementen, die in de nok gekoppeld zijn door 
middel van scharnieren. Het dakelement wordt gehesen, uitgeklapt en op de muurplaten 
geplaatst. 
Er zijn twee types muurplaten, een rechtopstaande muurplaat, met een afgeronde 
bovenkant en een platliggende, rechthoekige muurplaat. De platliggende muurplaat 
wordt toegepast bij een kap met een kreupele stijl, de rechtopstaande muurplaat wordt 
toegepast wanneer de kap direct op de muurplaat wordt geplaatst. Aan de kap is een 
stellat bevestigd met dezelfde ronding als de muurplaat. Op deze manier kan de stellat 
en de muurplaat universeel worden ingezet, onafhankelijk van de helling van de kap. 
In afbeelding VI.80 is het isolatiemateriaal met isolatieclips tegen de muurplaat 
vastgezet. Daarna is de kap geplaatst, die goed aansluit op het isolatiemateriaal. De kap 
sluit met de stellat aan op de ronde muurplaat. 
Afbeelding VI.81 toont een zel.fde dakconstructie. Ook hier sluit de stellat goed aan op de 
ronde muurplaat. Het isolatiemateriaal sluit aan op het dak, maar niet tegen de 
muurplaat. 
Afbeelding VI.82 laat een andere type dakelement zien, namelijk uitgevoerd met een 
kreupele stijl. Hier is een platliggende muurplaat toegepast. Op de muurplaat is vooraf 
een compriband aangebracht. Dit is een schuimband die, na aan'brengen, expandeert, 
waardoor hij gebruikt wordt om allerlei voegen dicht te maken en te houden. Bij de 
platliggende muurplaat is het compriband gemakkelijk aan te brengen, waardoor er een 
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extra dichting is tussen het dakelement en de muurplaat. Bij de ronde muurplaat is dit 
niet zo gemakkelijk en wordt daarom achterwege gelaten. 

VI.SO tim VI.B2. Goede sansluiting tussen dak, muurplaat en isolatiematerisal; lucht/aag aanwezig 
tussen isolatiemateriaal en muurplaat; dakconstructie met kreupe/e stijl, muurplaat met 
compriband 

Tijdens de luchtdichtheidsmetingen is geconstateerd dat er veel luchtlekkage plaatsvindt 
tussen de stellat en de ronde muurplaat. Bij het dak met de kreupele stijl was de 
luchtlekkage veel minder. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een kapconstructie met een kreupele stijl een 
hogere luchtdichtheid heeft dan een kapconstructie met aileen een muurplaat. Dit wordt 
verklaard door het toepassen van de compriband en doordat het aansluitingsoppervlak 
bij de kap met de kreupele stijl groter is. De lucht moet bij een kreupele stijlconstructie 
een langere weg afleggen en komt twee afdichtingsvlakken tegen, namelijk bovenop de 
muurplaat en tegen de zijkant van de muurplaat. Bij de ronde muurplaat is er maar een 
aansluitingsoppervla'k, waardoor er direct sprake is van luchtlekkage als er in de stellat of 
de muurplaat een kleine oneffenheid aanwezig is. 

38.4. De aansJuiting van de isolatle in de wand tussen de woning en de garage. 
Aan de Presto wordt standaard een onge"isoleerde garage gebouwd. De gevel van de 
garage bestaat uit enkelsteens metselwerk. De garage wordt thermisch van de woning 
gescheiden, door de wand tussen de woning en de garage te isoleren. 
Wanneer de aangebouwde garage wei wordt ge"isoleerd, als een door de klant gekozen 
optie, wordt de wand tussen de woning en de garage ook ge"isoleerd. Dit wordt gedaan, 
omdat de garage meestal onverwarmd blijft en er op die manier zo weinig mogelijk 
warmteverlies plaatsvindt tussen de garage en de woning. 
Bij de uitvoering van een onge"lsoleerde garage brengt men het isolatiemateriaal op 
dezelfde wijze aan als bij de rest van het gevelmetselwerk, de enkelsteens muur van de 
garage wordt gemetseld nadat het binnenblad van de woning is gelijmd. 
Wanneer de garage wordt ge"isoleerd, wordt het binnenblad van de garage ook 
ultgevoerd in kalkzandsteenelementen. Eerst wordt er een kalkzandsteenwand gelijmd, 
het binnenblad van de woning. Deze wand wordt voorzien van spouwankers, op dezelfde 
wijze als de rest van het binnenblad. Vervolgens wordt aan deze wand isolatiemateriaal 
aangebracht, de isolatieplaten worden op de spouwankers geprikt, waarna het eind van 
de spouwankers omgebogen wordt. Daarna wordt het binnenblad van de garage gelijmd, 
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waarbij de spouwankers worden ingeklemd tussen de beide wanden. De spouwankers 
kunnen niet doorlopen in het andere binnenblad, omdat het uiteinde van het spouwanker 
daarvoor te dik is, dit past niet in de lijmvoeg van de kalkzandsteenelementen. 

Tijdens de observaties op de bouwplaats zijn verschillende uitvoeringen geconstateerd. 
Zo is er geconstateerd dat het isolatiemateriaal de ene keer tegen het binnenblad van de 
woning en de andere keer tegen het binnenblad van de garage wordt aangebracht. 
Verder is de aansluiting van de isolatieplaten op het binnenblad niet altijd voldoende. 
Wanneer er in de spouw tussen de beide wanden geen luchtstroming kan ontstaan is de 
wand tussen de woning en de garage voldoende ge'isoleerd. Wanneer er wei een 
luchtstroming ontstaat in de spouw neemt de isolatiewaarde van de gevel tussen de 
woning en de garage af. Is het isolatiemateriaal dan tegen het binnenblad van de woning 
aangebracht, dan is de warmteweerstand van het gedeelte van de woning in orde, de 
warmteweerstand van het gedeelte van de garage wordt dan minder, maar doordat deze 
ruimte meestal onverwarmd blijft zorgt dit niet voor problemen. 
Wanneer het isolatiemateriaal echter tegen het binnenblad van de garage is aangebracht, 
neemt de warmteweerstand van het gedeelte van woning af, zodat er een koudebrug 
ontstaat op het binnenblad van de woning, ter plaatse van de garage . Daarom is het van 
belang dat het isolatiemateriaal altijd tegen het binnenblad van de woning wordt 
geplaatst. 
Bij de koudebrugmetingen is er geen verschil in warmteweerstand geconstateerd ter 
plaatse van de garage. Het is echter niet bekend op welk binnenblad het isolatiemateriaal 
is aangebracht bij de onderzochte woningen. 
Tijdens de metingen is geconcludeerd dat de warmteweerstand van de gevel tussen de 
woning en de garage in ieder geval in orde is. Of dit het gevolg is van het plaatsen van 
het isolatiemateriaal tegen het binnenblad van de woning, of doordat er geen 
luchtstroming plaatsvindt in de spouw is echter niet bekend. 

VI.76. Isoiatiemateriaai tegen binnenblad woning, de 
spouwankers zijn omgebogen voor een goede 
aans/uiling op het binnenb/ad 
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Detail 4A: Dakkapel. 

EPDM DAKBEDEKKIN 
DAKISOLATIE 
PLYWOOD 
GIPSPLAAT ___ -' 

VI.83. Detail 4A 

Detail 4A bevat het kritische punt: 

S JL- EN REGELWERK 
ISOLAT EMATERIAAL 
ROCKPANEL. ___ --' 

REFAB SCHARNIERKAP 
NIESCHOT ' 

1: De aans/uiting van de dakkape/ op het dak. 

4A.l. De aansluiting van de dakkapel op het dak. 
De Presto heeft als een van de standaardopties het toepassen van een dakkapel. De 
dakkapel wordt in de werkplaats van Fraanje geprefabriceerd en vervolgens naar de 
bouwplaats getransporteerd. Wanneer het dak is geplaatst wordt vervolgens de dakkapel 
in een keer op zijn plaats gehesen en verankerd aan het dak. 
Rondom de sparing van de dakkapel zijn extra sporen in het dak aangebracht, om de 
dakkapel te dragen. De onderkant en de zijkanten van de dakkapel steunen vervolgens 
af op het dak, afbeelding VI.84 en VI.85, de bovenkant wordt met behulp van een extra 
balk aan het dak vastgezet, afbeelding VI.86. 

VI.B4 tim VI. 86. Dakkapelop het dak geplaatst; buitenzijdei binnenzijde en bovenzijde 
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Zoals in de afbeeldingen VI.85 en VI.86 is te zien, is er speling aanwezig tussen de 
dakkapel en het dak. Op deze manier kan er een goede plaatsing van de dakkapel 
plaatsvinden en kunnen eventuele maatafwijkingen in de kapconstructie, of 
plaatsingsafwijkingen ontstaan tijdens het plaatsen van het dak, worden opgevangen. De 
naden die over blijven worden daarna dichtgezet door middel van PUR-schuim, zie 
afbeeldingen VI.87 tim VI.89. 

VI.B7 tim VI.B9. Aans/ultlng dak en dakkape/ afgedicht met PUR-schuim 

Tijdens de luchtdichtheidsmetingen zijn er geen metingen verricht rondom de dakkapel, 
omdat er geen woning gereed was waar een dakkapel toegepast was. Over de 
luchtdichtheid rondom de dakkapel kan dus geen oordeel worden gegeven. 
De dakkapel is wei onderzocht bij de koudebrugmetingen. Tijdens de koudebrugmetingen 
zijn koudebruggen aangetroffen aan de bovenzijde van de dakkapel, de positie van 
afbeelding VI.88 en V1.89. Hier ontbreekt een stukje van de constructie van de dakkapel, 
zodat dit afgedicht moet worden met extra isolatie en PUR-schuim. Wanneer dit niet 
secuur wordt uitgevoerd ontstaat er luchtlekkage, wat ook als een koudebrug zichtbaar is 
op de infraroodafbeeldingen. 
Aan de onderkant en de zijkanten van de dakkapel zijn ook koudebruggen geconstateerd. 
Dit wordt verklaart doordat het hout van de dakelementen doorloopt in de onderstijl van 
de zijwang van de dakkapel. Het hout heeft een lagere isolatiewaarde dan de zijwang van 
de dakkapel en dan het dak zelf, zodat hier een koudebrug ontstaat. Ook hier kan 
luchtlekkage een rol spelen, wat plaatsvindt langs de aansluiting van de onderstijl op het 
dakelement. Warme binnenlucht kan dan via de aansluitingen rondom de dakkapel naar 
buiten stromen, wat op de infraroodafbeeldingen zichtbaar is aan een hogere 
temperatuur rondom de dakkapel. 
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Detail 4B: Dakraam. 

PRcrA9 SCHARNICRKA= 
1. MH/vv.fL __ ~-l 

VI.90. Detail 48 

Detail 4'8 bevat het kritische punt: 
1: De aansluiting van het dakraam op het dak. 

4B.1. De aansluiting van het dakraam op het dak. 
De Presto is standaard voorzien van twee dakramen, een in de badkamer en een op de 
overloop. De toegepaste dakramen zijn geprefabriceerde dakramen, die in een keer in de 
dakraamspari'ng in de kap worden geplaatst. Vaak past het dakraam klem in de sparing, 
zodat er geen verdere afdichting meer wordt geplaatst. Eventuele naden die over blijven 
worden afgedicht met PUR-schuim. 
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VI.91. Dakraam in sparing, vanaf buitenzijde, 
groene lijn: aans!uiting dakkapel op dak 

VI.92. Bovenzijde dakraam 

Aan de binnenzijde wordt het dakraam vervolgens afgewekt met een houten 
betimmering. Deze valt in een sponning, die in het dakraam is aangebracht, zodat een 
mooie aansluiting tussen aftimmering en dakraam wordt verkregen. 

VI.93. Dakraam binnenzijde nlet afgewerkt, 
groene lijn: spanning in dakraam 

VI.94. Dakraam blnnenzijde afgewerkt 

Zowel bij de koudebrugmetingen als bij de luchtdichtheidsmetingen zijn gebreken 
geconstateerd rondom het dakraam. 
Doordat het hout van het dakraam en van het dak rondom de sparing ononderbroken 
doorloopt van buiten naar binnen ontstaat hier een koudebrug. 
Verder is er veel luchtlekkage aangetroffen rondom het dakraam. De luchtlekkage vOlld 
zowel plaats bij de aansluiting van het dakraam op het dak als tussen het draaiende en 
het vaste deel van het dakraam. Daarbij concentreerde de luchtlekkage zich vooral in de 
hoeken. In de hoek is de aansluiting tussen het dakraam en het dak het meest gevoelig 
v~~r luchtlekkage. Wanneer het dakraam in de sparing klemt, is het te verwachten dat in 
de hoek de minste luchtdichting plaatsvindt, doordat de hoek van het dakraam altijd iets 
afgerond is. Bij het afdichten met PUR-schuim is de hoek ook altijd het zwakste punt, 
daar komt het minste schuim terecht. 
De luchtlekkage tussen het draaiende en het vaste deer van het dakraam duidt er op dat 
de afdichting van de rubbers van het dakraam niet voldoende is. De meeste luchtlekkage 
vindt plaats bij het siuitingsmechanisme van het dakraam. 
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DetailS: Topgevel en dak. 

VI.95. Detail 5 

Detail 5 bevat de kritische punten: 

~I""C~"D SCHARNIERKAP 
DAMPDOORLATENDE FO_IE 
SPOR"N 
ISOLA IEIvIAT-R IAAl GLASWOI 
DAMPDICHlE FOLI 

'---""'''I''\''~'LI''\I''\T 

STEFN SCHOONWFRK 
llJCHTSPOUW 
PREFAB BINNENTOPGEVE:L 
DA",PDOORLATENDE FOLIE 
STIJI..- EN HEGELWEHK 
ISOLATIEMATERIAAL GLASWOL 
DM'PDICHTE FOLIE 

. TIPLEX 
GIPSPLAAT 

1: De aansluiting van het dak op de topgevel. 
2: De onderlinge aansluiting tussen de dakelementen. 

5.1. De aansluiting van het dak op de topgevel. 

f.'.BY PURSCHUIM 

In detail 5 is het standaarddetail van de Presto weergegeven. Het dak is uitgevoerd met 
een overstek, het dak loopt over de topgevel door. De dakrand kan ook worden 
uitgevoerd met een kantpan, dan loopt het dak door tot aan de buitenkant van de 
topgevel. Bij het dak met overstek loopt het dakbeschot aan de binnenzijde, de 
spaanplaat, tot aan de topgevel, bij het dak met kantpan, loopt het dakbeschot door tot 
aan het eind van het dak, dus over de topgevel heen. 
De naad tussen de topgevel en het dak wordt afgedicht met PUR-schuim, zie afbeelding 
VI.96 

VI.96. Aldie/lting tussen dak en topgevel VI.97. Dakoverstek bultenzijde 

Bij een dak met overstek loopt een gedeelte van het hout van het dak van binnen naar 
buiten door, afbeelding VI.97, zodat hier een koudebrug ontstaat. Bij de uitvoering met 
kantpannen is de warmtelekkage minder groot, doordat hier geen delen van het dak in 
contact met de buitenlucht staan en er dus geen warmtetransport kan pl,aatsvinden. 
Bij het daksysteem met overstek is tevens sprake van luchtlekkage bij de aansluiting van 
het dak op de topgevel. Dit wordt veroorzaakt doordat het dakbeschot tot aan de 
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topgevel doorloopt. Wanneer de naad tussen de topgevel en het dak niet voldoende 
wordt afgedicht met PUR-schuim kan vervolgens luchtlekkage plaatsvinden. De afdichting 
met PUR-schuim wordt bemoeilijkt door de overstekconstructie, aan de buitenzijde is 
namelijk geen afdichting mogelijk, doordat daar aileen houten klossen aanwezig zijn en 
aan de binnenzijde kan aileen PUR-schuim aangebracht worden in de naad tussen de 
spaanplaat en de topgevel. Bij de dakconstructie met de kantpannen is dit prableem niet 
aanwezig, daar loopt het dakbeschot door tot aan de buitenzijde van topgevel en kan de 
naad tussen het dak en de topgevel over de hele breedte van de topgevel worden gevuld 
met PUR-schuim, wat een betere luchtdichting tot gevolg heeft. 

S.2. De onderlinge aansluiting tussen de dakelementen. 
In het ontwerp wordt tussen de dakelementen een speling gehouden van ongeveer 
15mm. Daardoor kunnen eventueel opgetreden maatafwijkingen, in de rest van de 
woning of ontstaan bij het plaatsen van de topgevels, worden opgevangen. Ook is de 
speling noodzakeli,jk voor het plaatsen van de laatste dakelementen, dit zijn altijd de 
middelste elementen. Tevens zorgt de ontworpen speling ervoor dat de naad tussen de 
e'lementen achteraf dichtgezet kan worden. Wanneer er geen speling over blijft, kan er 
ook geen goede afdichting tussen de dakelementen plaatsvinden. 
De ontworpen naad wordt na het plaatsen van de elementen afgedicht met PUR-schuim. 
Wanneer het PUR-schuim in de hele naad wordt gespoten is de afdichting op de juiste 
manier aanwezig, er vindt dan geen luchtlekkage plaats tussen de elementen en ook is er 
nauwelijks sprake van een koudebrug. De koudebrug die aanwezig is komt door de 
houten sporen, die ononderbroken van binnen naar buiten lopen. Deze koudebrug is bij 
aile sporen aanwezig, dus zowel bij de aansluiting van twee dakelementen als in het 
dakelement zelf. 
Wanneer er echter een stukje van de naad wordt overgeslagen bij het afdichten is hier 
direct sprake van luchtlekkage, omdat er verder geen afdichting meer plaatsvindt. Aan 
de buitenzijde worden aileen de dakpannen geplaatst en aan de binnenzijde wordt de 
naad afgewerkt met een aftimmerlat, maar er vindt geen verdere afdichting random deze 
lat plaats. 
Tijdens de koudebrugmetingen zijn er enkele punten waargenomen waar de onderlinge 
aansluiting van de dakelementen een koudebrug opleverde. Hier was de PUR-schuim 
afdichting onvoldoende aanwezig. 

VI.98 tim VI.lOO. Aansluiting dakelementen onderling; buitenzijde: binnenzijde; binnenzijde 
afgewerkt met aftimmerlatten 
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Detail 6: Dakdoorvoeren en nok. 

II/ cut! N M.B.V. I'tmSC UI~' ___________ _ 

SPOREN 
ISOI.A 11!:IM HUI\III (; .. sWCJ. 

1'.111' Die" , ~ I· : 
, ~ W~· S:'M'I"_M _ _ ___ ----' 

VI.JO.t. Detail 6 

Detail 6 bevat de kritische punten: 
1: De onderlinge aansluiting van de dakelementen in de nok. 
2: De aansluiting van dakdoorvoeren op het dak. 

6.1. De onderlinge aansluiting van de dakelementen in de nok. 
De dakelementen zijn in de nok gekoppeld met scharnieren. Daardoor kunnen de 
elementen plat vervoerd worden en worden ze vervolgens op de bouwplaats opengeklapt 
en op de muurplaten geplaatst. 
Zoals in de afbeeldingen VI.l02 en VI.l03 is te zien worden de elementen in de fabriek 
voorzien van een afdichting, dit kan een schuimband of een rubber zijn. 

V7.102 tim VI. 104. Schuimband tussen twee dak e lementen; rubber tussen twee dake/ementen; 
naad t ussen dak e/ementen afgedlcht m et PUR-schuim 
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Na het plaatsen van het dak wordt de naad tussen de elementen afgedicht met PUR
schuim. Het PUR-schuim kan dan aileen worden aangebracht tegen de naad, omdat de 
elementen tegen elkaar aanzitten, doordat ze vast zitten met scharnieren. 
Tijdens de luchtdichtheidsmetingen is geconstateerd dat de aansluiting in de nok niet 
helemaal luchtdicht is. De luchtlekkages die zijn geconstateerd bevinden zich ter plaatse 
van de scheiding van twee dakelementen. Hier ontbreekt de in de fabriek aangebrachte 
afdichting en is aileen PUR-schuim aanwezig. Daaruit blijkt dat de, in de fabriek 
aangebrachte, afdichting wei degelijk nut heeft en zorgt voor de meeste luchtdichting in 
de nok. De PUR-schuim afdichting functioneert aileen als luchtdichting wanneer deze over 
de volledige dikte van het dakelement is aangebracht. 

6.2. De aansluiting van de dakdoorvoeren op het dak. 
Door het dak worden verschillende doorvoeren aangebracht, zoals de aan- en afvoer van 
de CV-ketel, die ,in een buis zijn ge'integreerd; de aan- en afvoer van de mechanische 
installatie; de afvoer van de wasemkap en de ontluchting voor de riolering. Ter plaatse 
van de doorvoer wordt een gat in het dak gezaagd, waarna de buis geplaatst kan 
worden. 

VI.10S. Dakdoorvoer niet-afgewerkt VI.l06. Dakdoorvoer afgewerkt 

Zoals in afbeelding VI.l05 is te zien blijft er een grote naad over tussen de buis en het 
dakbeschot. Rondom de buis is het isolatiemateriaal wei aanwezig, maar dit is niet 
luchtdicht. Nadat de buizen zijn geplaatst wordt het gat afgewerkt met een afdekplaat. 
Deze schuift over de buis heen en wordt op de hoekpunten aan het dakbeschot 
vastgeschroefd. Doordat er verder geen afdichting wordt aangebracht is er sprake van 
luchtlekkage rondom de doorvoeren door het dak. De lucht stroomt via de buitenkant 
van de buis en komt vervolgens onder de afdekplaat door naar binnen. 
Verder zijn de doorvoeren zelf koudebruggen. De buizen zijn van metaal, wat een 'hoge 
warmtegeleiding heeft. Hierdoor loopt er gemakkelijk warmte door de buis, wat aan de 
buitenzijde weer wordt afgegeven aan de buitenlucht. 
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VII. Berekeningen warmteweerstand schil Presto-O.6 en Presto-Passief 
De berekeningen van de warmteweerstand van de schil van de Presto-0.6 en de Presto
Passief zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als de berekeningen van de warmteweerstand 
van de huidige Presto. De gebruikte formules zijn vermeld en toegelicht in hoofdstuk II. 
In onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de toegepaste materialen vermeld. 
Eerst zal de schil van de Presto-0.6 worden berekend, daarna de schil van de Presto
Passief. 

f..:.==:....lo.:=:......:.:.;;u,.,:.::..:....L. _____ -t1,9oo W/mK 

~~=~~~--:-......::_-----I 0,030 W/mK 
~==;OL..lo==...::.:.;;;!If...::,;:......&..---_-I0,700 W/mK 
~~=:::.:=~"---:-------""" 0,860 W/mK 
~:..:...:::=;:=7~~~~-----t 0,023 W/mK 
~~~==~o:o__~=-""""------t 0,035 W/mK 
~~==~= .......... ,;.........-----t 0,023 W/mK 
~-..=.;=~---------t 0,700 W/mK 
F.s:=..:~==~~___:":=:_:__::_ ___ --I 0 ,320 W /mK 
~====.:...=a.:=..:......::=:..:.:o;q...:..:;::....&.~ 0,130 W /mK 
t-':::""~'-:""-~~--.............. -------I 0,130 W /mK 

~:;:;~~;tt;~.;;;;;~Inii~1 0,250 W /mK 
/-" c~;;.;...;..;;:~~;;;.=.;~-=~~~_::__--i 0,037 W /mK 
~~--...~~~""':"'~~;.;.;..,;;;;..;.;;;~---I 0,032 W /mK 
~~~=~~'-':"iiK=~~----I 0,140 W/mK 

17000 W/mK 

(LSGI, 2011) 
(KIWA, 2010a) 
(LSGI, 2011) 
(Xella, 2011) 
(INTRON, 2009) 
(INTRON, 2009) 
(rNTRON, 2009) 
(NEN, 2000) 
(DIBt, 2009) 
(NEN, 2000) 
(Finnforest Holland, 2009) 
(Finnforest Holland, 2009) 
(KIWA, 2010b) 
(KIWA, 2010b) 
(NEN, 2000) 
NEN 2000 

Ter plaatse van de scheiding van een constructie met de omgeving, moet gerekend 
worden met een warmte-overgangsweerstand. Paragraaf 12.1 van NEN 1068 geeft 
verschillende waarden voor verschillende constructies. Daarbij moet onderschei gemaakt 
worden voor ingaande en uitgaande warmtestromen en tevens is de warmte
overgangsweerstand afhankelijk van de plaats in de schil waar zich de constructie 
bevindt. V~~r de Presto zijn de verschillende warmte-overgangsweerstand als voigt: 

• Vloerconstructie: 
• Gevelconstructie: 
• Dakconstructie: 

Rsi : 0,17 m2K/W 
RSi : 0,13 m2K/W 
Rsi : 0,10 m2K/W 

Rse: 0,17 m2K/W 
Rse: 0,04 m2K/W 
Rse: 0,04 m2K/W 

V~~r verschillende constructie-elementen geeft de norm de warmteweerstand aan: 
• De spouw is een niet-geventileerde luchtlaag. De warmteweerstand van de spouw 

wordt gegeven in paragraaf 6.4.1 van NPR 2068 (NEN, 2002). De spouwbreedte ter 
plaatse van de topgevels ligt tussen 40 en 43mm. V~~r deze beide breedte geldt een 
warmteweerstand van 0,18 m2K/W. 
Bij de begane grond wordt isolatiemateriaal toegepast wat voorzien is van een 
aluminium folie. Deze folie zorgt ervoor dat het warmteverlies door convectie 
afneemt. Hierdoor heeft een spouw met reflecterende folie een hogere 
warmteweerstand. Deze warmteweerstand wordt gegeven in bijlage B van NEN-EN
ISO 6946 en bedraagt voor de Presto-0.6 en de Presto-Passief 0,57 m2K/W (NEN, 
2008). 

• Voor een dakafwerking van dakpannen geeft paragraaf 7.1.1.4 van NPR 2068 de 
warmteweerstand: 0,06 m2K/W (NEN, 2002). 
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Begane grondvloer Presto-O.6: 
Bij de Presto-O.6 wordt dezelfde begane grondvloer toegepast als bij de huidige Presto. 
De berekende warmteweerstand van de ribcassettevloer is 3,01 m 2KjW, zie hoofdstuk II. 

Spouwmuurconstructie Presto-O.6: 

1 I 

2 

3 

4 

~------------------------------'~~----------------------------~ 
TV.t. Doorsnede spouwmuurconstructie Presto-O.6, met bijbehorende maatvoering 

De spouwmuu rconstructie is opgebouwd uit de volgende materialen: 

~ 

1 100 hlm Baksteen metselwerk 
2 48 mm Luchtspouw 
3 82 mm P1R-isolatie Ecotherm Slim line 
4 120 mm Kalkzandsteen elementen 
5 5 mm Stuclaag 

Tabe/IV.2. Opbouw spouwmuurconstructie 

De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie wordt berekend met formule 1 . 

Deze formule Iluidt: 

I R = L Rm+Rs;+Rse -R ,-R 
c 1+0 SI se 

:LRm wordt berekend met formule 1: 

Met de warmtegeleidingscoefficienten van de materialen uit tabel IV.1, worden de 
formules 1 en 1 uitgerekend. De }.-waarde van het isolatiemateriaal mag niet een op een 
worden overgenomen. Door het isolatiemateriaal steken namelijk spouwankers. Deze zijn 
van roestvast staal en hebben een vee I grotere }.-waarde dan het isolatiemateriaal. 
Daarom moet eerst formule ~ worden toegepast om de effectieve }.-waarde van het 
isolatiemateriaal uit te rekenen. 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige MLilti-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 117 van 175 

En FRAAHJE .. nnemlngsbedrlJI ---------------------_______ _ 



Formule ~ luidt: 

I A' = ' .. , ~ A, ,,.,,,~A,, 
Aiso+Afa 

De effectieve warmtegeleidingscoefficient van het isolatiemateriaal wordt bepaald per m2 

van de gevel. Volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6791, moeten er, bi,j een 
spouwbreedte tot 150mm, 4 spouwankers per m2 metselwerk worden opgenomen (NEN, 
2009). De toegepaste spouwankers hebben een diameter van 4mm (Gebr. Bodegraven, 
2011b). De oppervlakte van de spouwankers bedraagt dan: 

A=4x (n Xd 2) =4x (O,25X nx -0,0042) =4x 0,0000126=0,0000503 m2. 

De oppervlakte van het isolatiemateriaal wordt dan: 1 - 0,0000503 = 0,9999497 m2. 

Met de gegevens uit tabel 11.1 wordt de effectieve warmtegeleidingscoefficient van het 
isolatiemateriaal: 

A' = "iSoxAiso+Afa XAfa = 0,023 xO,9999497+17,000xO,0000503 = 0,022999+0,000855 =0,02385 W/mK 
Aiso+Afa 0,9999497+0,0000503 1 

V~~r de spouwmuurconstructie gelden dan de volgende R-waarden: 

Baksteen 100 m m 0,700 W/mK 0, 143 m2K/W 
SpoUW 48 mm 0,57 m2K/W 
PIR-lsolatie SUmUne 82 mm 0,02385 W/mK 3,438 m2K/W 
Klakzand$teen 120 mm 0,860 W/mK 0,140 m2K/W 
Stuclaaa 5 mm 0 700 W/J11K 0007 m2K/W 

Tabef IV.3. R- waardes van de verschl/lende materta/en In de spouwmuur 

Met de R-waardes uit tabel IV.2 kan vervolgens de warmteweerstand van de 
spouwmuurconstructie worden bepaald: 

R = ~Rm+Rsi+Rse -R ·-R = (0,143+0,57+3,483+0,140+0,007)+0,13+0,04 -0 13-0 04 
c 1+0 SI se 1+0,05 " 

== 4,467 -017= 4084 2K/W 1,05' , m 

De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie bedraagt 4,08 m2K/W. 

Ter plaatse van de betonlatei boven de kozijnen, wordt nu ook PIR~ isolatie toegepast. 
Hierdoor wordt het verschil in warmteweerstand tussen de gevel en ter plaatse van de 
betonlatei kleiner. Ter plaatse van de betonlatei is de constructie als voigt opgebouwd: 

~ 

BuitensDOuwblad Baksteen 0,7 00 W/ mK 100 mm 0,143 m2K/W 
Luchtsoouw Reflecterende folie 48 mm 0,57 m2K/W 
IsoJatlemateriaa' PIR-isolatie Slimline 0,02385 W/mK 8 2 mm 3,483 m2K/W 
Verankerina RVS slagspouwankers 17,000 W/mK Meegerekend in isolatie 
Binnetl$~ouwblad Gewapend beton 1,900 W/mK 120 mm 0,063 m2K/W 
Stuclaag Kalkmortel 0,700 W/mK 5 mm 0,007 m2K/W 

I ~ 0, 13 m2K/W 
RSII . 0,04 m2K/W 
a = 0,05 
Tabe/IV.4 . Opbouw en gegevens spouwmuurconstruct,e Presto -O.6 ter p laatse van betonlateJ 
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Door de waarden uit tabel IVA in te vulilen in de formule kan de warmteweerstand Rc van 
de spouwmuurconstructie berekend worden. 

R = I Rm+Rsi +Rse -R ·-R = (0 ,143+0,57+ 3,483+0,063+0,007)+0, 13+0,04 -0 13-0 04 
c 1+0 SI se 1+0,05 " 

= 4,436 -0 17= 4 055 m2K/W 
1,05' , 

De warmteweerstand van de gevel, ter plaatse van de betonlatei is 4,055 m2K/W. 

Topgevelconstructie Presto-O.6: 
De topgevelconstructie is een constructie die bestaat uit meerdere secties en lagen, 
daardoor moeten eerst de hulpgrootheden R' en R" en de factor a' worden bepaald. 
In afbeelding IV.2 wordt de doorsnede van de topgevelconstructie met de secties en 
lagen aangegeven . 

1 I 

3 I 

4 It=~===t~==========~=======+=t~==========~====~~==~ 

A B c o E F G 
IV.2. Doorsnede topgevelconstructie Presto-O.6, met secties en lagen en bljbehorende maatvoerlng 

De topgevelconstructie bestaat uit verschillende materialen: 

1 F1~ -- ~ 
~ 

1 100 mm Baksteen metselwerk 
12 55 mm Luchtspouw 
3 195 mm Vurenhou ten stijlen en g lasowlisolatie System roll 400 
4 13 mm Gipsvezelplaat 
Tabe/lV.S. Opbouw topgevelconstructie 

Eerst worden de dik tes van de materialen in iedere secties bepaald. 

A 77 100 mm 130 mm O mm 195 m m 13 mm 
8 30 100 mm 130 mm 195 mm o mm 13 mm 
C 378 100 mm 130 mm Omm 195 mm 13 mm 
D 30 100 mm 130mm 195 mm o mm 13 mm 
E 378 100 mm 130 mm Omm 195 mm 13 mm 
F 30 100 mm 130mm 195 mm o mm 13 mm 
G 77 100 mm 130 mm o mm 195 mm 13 mm 
TabellV.6. Geprojecteerde oppervlakte en dikte van de verschillende secties 
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Vervolgens kan, met de gegevens uit tabel IV.5 en de formules 1, 1 en §" de 
warmteweerstand per sectie worden uitgerekend. 

A 0,000 m2K/W 5,270 m2K/W 5,520 m2K/W 0,176 W/m2K 
B 3: 3: 

1,500 m2K/W 0,000 m2K/W 3: 1,824 m2K/W 0,502 W/m2K 
C - 0,000 m2K/W 5,270 m2K/W - 5,520 m2K/W 0,176 W/m2K ~ - ~ 

N ~ 
1,500 m2K/W 0,000 m2K/W 

N 

1,824 m2K/W 0,502 W/m2K 0 E N E 
E M E 0,000 m2K/W 5,270 m2K/W ~ 5,520 m2K/W 0,176 W/m2K v 00 v 
F ~ ~ 1,500 m2K/W 0,000 m2K/W 0 1,824 m2K/W 0,502 W/m2K 

~ 

G 0 0 0000 m2K/W 5270 m2K W 0 5520 m2K/W o 176 W m 2K 
Tabe/ IV.7. R-waarden, Rc·waarden en U-waarden van de verschillende secties 

Nu kan R' worden berekend: 

R' = Aeon = (2xO,077)+(3 xO,030)+(2 xO,378) = 1,000 =4 876 m2K/W 
(AaUa+Abub + .. . ) (2x 0,077 x 0, 176 )+(3x 0,030x 0,502)+(2xO,378xO, 176) 0,205 ' 

Voordat hulpgrootheid R" berekend kan worden moet eerst de gemiddelde 
warmtegeleidingscoefficient van laag 3 worden berekend. De houten stijlen van de 
topgevel hebben een hart-op-hart maat van 408 mm. Dit betekent dat er per meter 

gevellengte ~00080 =2,45 stijlen aanwezig zijn. Er is ook 2,45 keer de lengte van het 

isolatiemateriaal aanwezig per meter gevellengte. De lengte van de stijlen is 

2,45x30=73,53 mm, de lengte van het isolatiemateriaal is 2,45x(408-30)=936,47 mm. 

Met bovenstaande gegevens kan de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 3 
berekend worden. 

'A" = (~a;jAa+~b;jAb) = 0,13x73,53+0,037x936,47 =0 044 W/mK 
] l:A 1,00 ' 

Deze waarde wordt, samen met de andere 'A-waardes en de R-waarde van de spouw, 
ingevuld in formule Z: 

(0.100 0,195 0.013) 0700+0,18+0044+0320 +0,13+0,04 4817 2 
, '1+0,0'2 -0,13-0,04 = ;,02 -0,17=4,714 m K/W 

Met de hulpgrootheden R' en R" kan formule ! worden uitgerekend, waarna de 
warmteweerstand van de topgevelconstructie bekend is. Daarvoor moet eerst nog de 
factor a' worden 'bepaald: 

R' :5 1,05 X (R"+Rsi+Rse) 
4,876 :5 1,05 x (4,714 + 0,13 + 0,04) 
4,876 :51,05 x 4,884 = 5,128 
R' is kleiner dan 1,05 x (R"+Rsi+Rse), dus a'=O 
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De warmteweerstand wordt dan: 

R = a'xR'+Rs;+Rse+ R" -R ·-R = ox4,876+0,13+0,04+4,714 -0 13-0 04= 4,884 -0 17=4 714 m2K/W 
c l+l,OSxa' SI se l+l,OSxO " 1 ' , 

De Rc-waarde van de topgevelconstructie is dus 4,71 m2K/W. 

Dakconstructie Presto-O.6: 
De dakconstructie van de Presto bestaat eveneens uit meerdere secties en lagen, 
waardoor eerst de hulpgrootheden R' en R" en de factor a' bepaald moeten worden, 
voordat de Rc-waarde kan worden berekend, 

1 7 (J 

2 1Jt=~==~=====+~============~============~==~~=========+== 

A B c D E 
IV.3. Doorsnede dakconstructle Presto met secties en lagen en bijbehorende maatvoering 

De dakconstructie van de Presto bestaat uit de volgende materialen: 

I:~ 

I-el~_--f1220 mm 
~ 113 mm 

Vurenhouten stijlen en glasowlisolatie Systemroll 400 
Spaanplaat 

Tabel IV.S. Opbouw dakconstructie Presto-O.6 

De dikte van de materialen in de beide secties wordt eerst bepaald. 

A 185 mm 13 mm Omm 
B 30 mm 13 mm 220 mm 
C 570 mm 13 mm Omm 
0 30 mm 13 mm 220 mm 
E 185 mm 13 mm Omm 

Tabel IV.9. Geprojecteerde oppervlakte en dikte van de verschiJIende secties 
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Vervolgens wordt de warmteweerstand per sectie berekend. 

r. ',,~ 101-!'~I-''' ":J.&.!m r · •• n 111:~ ....... , l. ~ t.illB 

A 0,06 m2K/W 0,000 m2K/W 5,946 m2K/W 0,093 m2K/W 5,976 m2K/W 0,1 63 W/m2K 

B 0,06 m2K/W 1,692 m2K/W 0,000 m2K/W 0,093 m2K/W 1,806 m2K/W 0,514 W/m 2K 

C 0,06 m2K/W 0,000 m2K/W 5,946 m].K/W 0,093 m2K/W 5,976 m2K/W 0,163 W/m2K 

D 0,06 m2K/W 1,692 m2K/W 0,000 m2K/W 0,093 m2K/W 1,806 m2K/W 0,514 W/m 2K 

E 0,06 m2K/W 0,000 m2K/W 5,946 m2K/W 0,093 m2K/W 5,976 m2K/W 0,163 W/rn2K 
Tabe/ IV.lO. R-waarden, Rc-waarden en U-waarden van de lI'erscl"lIende sectles 

Nu kan R' worden berekend: 

R' = Aeon = . (2xO,185)+(2xO,030)+0,570 = 1,000 = 5 299 m2K/W 
(AaUa+AbUb+ .,,) (2 x 0, 185x 0, 163)+(2 x 0,030 x 0,514 )+(0,570x 0, 163) 0,189 ' 

Voordat R" berekend kan worden moet eerst de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient 
van laag 1 worden berekend. De houten stijlen van de dakconstructie hebben een hart-

op-hart maat van 600 mm. Dit betekent dat er per meter gevellengte 16°0°0° =1,667 stijlen 

aanwezig zijn. Er is ook 1,667 keer de lengte van het isolatiemateriaal aanwezig per 
meter gevellengte. De lengte van de stijlen is 1,667x30=50,OO mm, de lengte van het 

isolatiemateriaal is 1,667x(600-30)=950,00 mm. 

Met bovenstaande gegevens kan de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient berekend 
worden. 

).." ,= (Aa;jAa+Ab; jAb) = 0,13 x50,00+0,037 x950,00 =0 042 W/mK 
] LA 1,00 ' 

Deze waarde wordt, samen met de andere )..-waardes en de R-waarde van de spouw, 
ingevuld in formule Z: 

(0 06+ 0,220 + 0,013)+0 10+0 04 
, 0,042 0,250 ' , -0 10-0 04 = 5,575 -0 14=5 326 m2K/W 

1+0,02 "1,02" 

Met de hulpgrootheden R' en R" kan formule ~ worden uitgerekend, waarna de 
warmteweerstand van de topgevelconstructie bekend is. Daarvoor moet eerst nog de 
factor a' worden bepaald: 

R' :5 1,05 x (R"+Rsi+Rse ) 
5,299 :5 1,05 x (5,326+ 0,10 + 0,04) 
5,299 :51,05 x 5,466 = 5,739 
R' is kleiner dan 1,05 x (R"+Rsi+Rse), dus a'=O 

Daarmee wordt formule ~: 

R =LRm+Rsi+Rse_R ,-R =ox 5,299+0,10+0,04+5,326_0 10-004=5,446-017 =5326 2K/W. 
C 1+0 SI se 1+1,05xO " 1 ' , m 

De Rc-waarde van de dakconstructie van de Presto-0.6 is 5,33 m2K/W. 
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Begane grondvloer Presto-Passief: 
In afbeelding IVA en IV.S worden doorsnedes van de begane grondvloer van de Presto
Passief weergegeven. Hierin zijn twee delen van ribcassete-elementen weergegeven, 
waartussen een passtrook is aangebracht . Dit is een representatief deel van de begane 
grondvloer die bij de Presto-Passief wordt toegepast, zodat aan de hand van deze 
doorsnede de warmteweerstand van de begane grondvloer kan worden berekend. 
Afbeelding IVA geeft de opdeling van de vloer in secties weer, met bijbehorende 
maatvoering. De oorspronkelijke laagverdeling per sectie is aangepast naar de 
gemiddelde dikte van de materialen per sectie. Afbeeld ing IV.S geeft de laagaanduiding 
weer, eveneens met bijbehorende maatvoering. 

\ 
\ 

/\ /. '\ 
\ / 

\/ 
.. Be . 

L~J£W~~ I :;, l .U~J 
4 • ~ • 

IV.4. Representatief dee/ begane grondvloer Presto-Passief, onderverdeeld in secties, met 
bijbehorende maatvoering 

, Q4 

2 ~2 

4 

1 

2 
3 
A' 
5 I 

'( 

8 

7 

IV.S. Representatief deel begane grondvloer Presto-Passier, onderverdeeld in lagen, met 
bijbehorende maatvoering 

De ribcassettevloer bestaat uit twee materialen, namel ijk gewapend verdicht beton en 
PS-isolatie. 

De warmteweerstand Rc van een constructie met meerdere secties en lagen wordt 
berekend met formule ! . 

R = L Rm+RSi+Rse -R ·-R 
c 1+0 SI se 
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• Eerst wordt de hulpgrootheid R' bepaald aan de hand van de volgende formule: 

De oppervlaktes van de verschillende secties worden gevonden in afbeelding IVA. de 
warmtedoorgangscoefficient U wordt bepaald met de formule: 

Om de warmteweerstanden van de verschillende secties te bepalen, moet eerst de 
gemiddelde dikte van de iedere sectie worden bepaald. In tabel IV.ll zijn deze diktes 
opgenomen. 

trn LH::!.n.!l.I:I Gl!nIH 
- ffi.!t 

IA 45mm 80 mm 265 mm 
B 4mm 119 mm 226 mm 
C 30 mm 188 mm 157 mm 

1

0 85 mm 250 mm 95 mm 
IE 30 mm 188 mm 157 mm 
F 4 mm 119mm 226 mm 
G 45 mm 80 mm 265 mm 
H 577 mm 50 mm 295 mm 
I 45 mm 80 mm 265 mm 
J 4 mm 119mm 226 mm 
K 30 mm 188 mm 157 mm 
L 87 mm 250 mm 95 mm 
M 16 mm 170 mm 175 mm 
N 41 mm 105 mm 240 mm . 

Tabe/ N.ll. Gepro)ecteerde oppervlakte en d,kte van de verschtllende secties 

Met de gegevens uit tabel IV.I0 kunnen de warmteweerstand en de U-waarden per 
sectie worden uitgerekend met behulp van de formules .1, 1 en 2. 

-

A 0,042 mLK/W 8,833 m2K/W 8,695 m2K/W 0,111 W/m2K 
B 0,063 m2K/W 7,533 m2K/W 7,440 m2K/W 0,129 W/m2K 
C 0,099 m2K/W 5,233 m2K/W 5,22 1 m2K/W 0,180 W/m1K 
0 0,132 m2K/W 3,167 m2K/W 3,227 m2K/W 0,280 W/m2K 
E 0,099 m2K/W 5,233 m2K/W 5,221 m2K/W 0,180 W/m2K 
F 0,063 m2K/W 7,533 m2K/W 7,440 m2K/W 0,129 W/m2K 
G 0,042 m2K/W 8,833 ml K/W 8,695 m2K/W 0,111 W/m2K 
H 0,026 m2K/W 9,833 m2K/W 9,660 m2K/W 0,100 W/m2K 
I 0,042 m2K/W 8,833 m "}.K/W 8,695 m2K/W 0,111 W/m2K 
J 0,063 m2K/W 7,533 m2K/W 7,440 m2K/W 0,129 W/m2K 
K 0,099 m2K/W 5,233 m2K/W 5,221 m2K/W 0,180 W/m "}.K 
L 0,132 m2K/W 3,167 m2K/W 3,227 m2K/W 0,280 W/m2K 
M 0,089 m2K/W 5,833 m2K/W 5,800 m2K/W 0, 163 W/m2K 
N 0055 m2K/W 8 000 m2K/W 7891 m2K/W ° 121 W/m2K 

Tabe/IV.12. R-waarden, Rc- waarcfen en U-waarden van de versch,lIende secties 
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Met behulp van de gegevens uit de tabellen IV.10 en IV.ll en formu'le ~, wordt R' 

berekend, op de volgende wijze: 

(3 x 0,045)+ (3 x 0,004) + (3 x 0,030) +0 ,085 +0, 577 +0,087 +0,0 16+0,041 

(3x 0,045x 0, 111)+(3xO,004 x 0, 129)+(3 x 0,030xO, 180)+0,085xO,280+0,577 x 0, 100+0,087 x 0,280+0,016 x 0, 163+0,041 x 0,121 

= 1,043 =7 135 m2K/W 
0,146 ' 

• Vervolgens wordt hulpgrootheid R" bepaald. De formule voor R" IUidt: 

Formule § geeft de berekening van de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient A"j: 

Met formule § wordt de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient berekend voor de lagen 
van de begane grondvloer, waarvan de geprojecteerde oppervlakte is weergegeven in 
tabel IVA. De laagverdeling is weergegeven in afbeelding IV.5. 

@ • ~ ~':J ' ~::.1 ~ rr:lliIil ~~;~.lh~ 

1 50 mm 1043 mm o mm 1,900 W/mk 
2 30 mm 577 mm 466 mm 1,065 W/mk 
3 25 mm 332 mm 712 mm 0,625 W/mk 
4 14 mm 291 mm 753 mm 0,552 W/mk 
'5 51 mm 277 mm 765 mm 0,527 W/mk 
6 18 mm 261 mm 782 mm 0,498 W/mk 
7 62 mm 172 mm 872 mm 0,338 W/mk 
8 95 mm o mm 1043 mm 0030 W/mk 

.. ... . 
Tabel IV.13. Gemlddelde warmtege/eidmgscoefficlent van de verschlllende lagen 

Met de gegevens uit tabel IV.13 wordt R" berekend: 

(
0,050+0,030 0,025+0.014+0,051 0,018 0,062 0,095) 0 17 0 17 - --+- - - --+-+--+- + + 
1,900 1,065 0,625 0,552 0,527 0,498 0,338 0,030 ' , -0 17-0 17 

1+0,02 ' , 

= 3,9427 -0 34==3 525 2K/W 
1,02' , m 
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Nu R' en R" bekend zijn, kan formule ~ worden berekend. 
Daarvoor moet eerst de weegfactor a' worden bepaald. Voor a'geldt: 

a' = 0, wanneer geldt: R':5 1,05 x (R"+Rsi+Rse ) 
7,135 :5 1,05 x (3,525 + 0,17 + 0,17) 
7,135 :51,05 x 3,865 = 4,059 

R' is grater dan 1,05 x (R"+Rsi+Rse), dus deze waarde voor a' mag niet 
worden ingevuld. 

a' = a of 0.5, wanneer de constructie een isolatielaag bevat die doorbroken wordt. 
Dit is ook niet van toepassing, dus deze waarde mag ook niet worden gehanteerd. 
a' = 1, voor aile overige situaties, deze waarde moet in dit geval worden ingevuld. 

Daarmee wordt formule ~: 

R =LRm+Rsi+Rse_R_R = 1X7,13S+0,17+0,17+4,042_0 17-0 17= 11,001_0 34=5 026 m2K/W. 
c 1+0 51 5e l+l,OSx 1 "2,05" 

De Rc-waarde van de begane grandvloer bedraagt 5,03 m2K/W. 

Spouwmuurconstructie Presto-Passief: 

1 f (7 // /// // /7 
2 40 

3 I 

4 I 

5 

6 I 

7 5~~~====~====~============~=;=========;~=;==~======~===r== 

~-------------------------------------------l~-------------------------------------------~ 
IV.6. Doorsnede spouwmuurconstructle Presto-Passief, met bijbehorende maatvoering 

De spouwmuurconstructie is opgebouwd uit de volgende materialen: 

rI.t~ ~ 

1 100 mm Baksteen metselwerk 
2 40 mm Luchtspouw 
3 100 mm PIR-isolatie Ecotherm Slimline 
4 100 mm PIR-isolatie Ecotherm Slimline+ 
5 20 mm Glaswolisolatie Ecotherm Slimline+ 
6 120 mm Kalkzandsteen elementen 
7 5 mm Stuclaa~ 
Tabe/IV.14. Opbouw spouwmuurconstructle 
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De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie wordt berekend met formule 1. 

Deze formule luidt: 

I R = IRm+Rs;+Rse -R ·-R 
c 1+0 51 5e 

LRm wordt berekend met formule ~: 

Met de warmtegeleidingscoefficienten uit tabel IV.1 worden de formules 1 en ~ 
uitgerekend. De A-waarde van het isolatiemateriaal mag niet een op een worden 
overgenomen. Door het isolatiemateriaal steken namelijk spouwankers. Deze zijn van 
roestvast staal en hebben een veel grotere A-waarde dan het isolatiemateriaal. Daarom 
moet eerst formule 1 worden toegepast om de effectieve A-waarde van het 
isolatiemateriaal uit te rekenen. 

Formule 1luidt: 

I " = ';""A",.',, "A" 
Also+Afa 

De effectieve warmtegeleidingscoefficient van het isolatiemateriaal wordt bepaald per m 2 

van de gevel. Volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6791, moeten er, bij een 
spouwbreedte tot 150mm, 4 spouwankers per m 2 metselwerk worden opgenomen (NEN, 
2009). De toegepaste spouwankers hebben een diameter van 4mm (Gebr. Bodegraven, 
2011b). De oppervlakte van de spouwankers bedraagt dan: 

A=4x (nxd2) =4x (o,25xnx-o,0042) =4xO,0000126=O,0000503 m 2
• 

De oppervlakte van het isolatiemateriaal wordt dan : 1 - 0,0000503 = 0,9999497 m 2
• 

Met de gegevens uit tabel IV.1 wordt de effectieve warmtegeleidingscoefficient van de 
drie lagen isolatiemateriaal: 

PIR-isolatie Ecotherm Slimline: 

A' = AISOxAiso+AfaxAfa = 0,023xO,9999497+17,000xO,0000503 = 0,022999+0,000855 =0 02385 W/mK 
Aiso+Afa 0,9999497+0,0000503 1 ' 

PIR-isolatie Ecotherm Slimline+: 

A' = AisoXA;so+AfaxAfa = 0,023xO,9999497+17,000xO,0000503 = 0,022999+0,000855 =0 02385 W/mK 
Aiso+Afa 0,9999497+0,0000503 1 ' 

Glaswolisolatie Ecotherm Slimline+: 

A' = A;soxAlso+AfaxAfa = 0,035xO,9999497+17,000xO,0000503 = 0,034998+0,000855 =0,03585 W/mK 
A;so+Afa 0,9999497+0,0000503 1 
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Voor de spouwmuurconstructie gelden dan de volgende R-waarden: 

Baksteen 100 mm 0,700 W/mK 0,143 m2K/W 
SpOUW 40 mm 0,57 m2K/W 
PIR-isolatle Slimline 100 mm 0,02385 W/mK 4, 192 m2K/W 
PIR-lsolatle Slimline+ 100 mm 0,02385 W/mK 4,192 m2K/W 
GJaswolJsolatie Sllmline+ 20 mm 0,035385 W/mK 0,558 m2K/W 
Kalkzandsteen 120 mm 0,860 W/mK 0,140 m2K/W 
Stucla~ 5 mm 0700 W/mK 0007 m2K/W 

. 
TabeJ IV.1S. R-waardes van de verschillende materia/en In de spouwmuur 

Met de R-waardes uit tabel IV.15 kan vervolgens de warmteweerstand van de 
spouwmuurconstructie worden bepaald: 

R = L Rm+Rs;+Rse -R ·-R = (0 , 143+0, 57+4,192+0,140+0,007) +0,13+0 ,04 -0 13-0 04 
c 1+0 51 5e 1+0,05 " 

= 9,972 -0 17=9 327 m2K/W 
1,05' , 

De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie bedraagt 9,33 m2K/W 

Topgevelconstructie Presto-Passief: 
De topgevelconstructie is een constructie die bestaat uit meerdere secties en lagen, 
daardoor moeten eerst de hulpgrootheden R' en R" en de factor a' worden bepaald. 
In afbeeld i,ng IV.8 wordt de doorsnede van de topgevelconstructie met de secties en 
lagen aangegeven. 

7 
8 
9 

~~'O~--------~l~----------~IO~----------3~----------~10~ 

17 ~ "~ '7~ 17 ~ 17.S f7 .~ 

A BCD E FGH J K L M 
IV.B. Doorsnede topgeve/construcfie Presto-Passier, met secties en iagen en bijbehorende 
maatvoering 
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De topgevelconstructie is opgebouwd uit de volgende materialen: 

-

1 100 mm Baksteen metselwerk 
2 40 mm Luchtspouw 
3 13 mm Spaanplaat 
3 360 mm Finnjoist I-liggers en glaswolisolatie Systemroll 1000 
4 13 mm Gipsvezelpla,at 

TabeIIV.16. Opbouw topgevelconstructie 

Eerst worden de diktes van de materialen in iedere secties bepaald. 

A 69,5 100 mm 40 mm 13 mm Omm Omm 360 mm 13 mm 
B 17,5 100 mm 40 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 13 mm 
C 10 100 mm 40 mm 13 mm 48mm 312 mm Omm 13 mm 
0 17,5 100 mm 40 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 13 mm 
E 363 100 mm 40 mm 13 mm Omm Omm 360 mm 13mm 
F 17,5 100 mm 40 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 13 mm 
G 10 100 mm 40 mm 13 mm 48mm 312 mm Omm 13 mm 
H 17,5 100 mm 40 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 13 mm 
I 363 100 mm 40 mm 13 mm Omm Omm 360 mm 13 mm 
J 17,5 100 mm 40 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 13 mm 
K 10 100 mm 40 mm 13 mm 48mm 312 mm Omm 13 mm 
L 17,5 100 mm 40 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 13 mm 
M 695 100 mm 40 mm 13 mm Omm Omm 360 mm 13 mm 

Tabel IV.17. Geprojecteerde oppervlakte en dlkte van de verschlllende secties 

Vervolgens kan, met de gegevens uit tabel IV.17 en de formules 1, Z en §., de 
warmteweerstand per sectie worden uitgerekend. 

0,000 0,000 11,250 11,473 0,086 
0,600 0,000 8,813 9,672 0,102 
0,369 1,248 0,000 2,030 0,455 

~ ~ 
0,600 0,000 8,813 

~ 
9,672 0,102 - ~ - 0,000 0,000 11,250 

~ 
11,473 0,086 

~ - ~ 0,600 N ~ N 0,000 8,813 N 9,672 0,102 
E N E E E 0,369 1,248 0,000 2,030 0,455 
M 00 M 

0,600 0,000 8,813 
.-I 

9,672 0,102 v .-I 0'1 V 
.-I 0 

0,000 0,000 11,250 
0 

11,473 0,086 0 0 0 0 
0,600 0,000 8,813 9,672 0,102 
0,369 1,248 0,000 2,030 0,455 
0,600 0,000 8,813 9,672 0,102 
0000 0000 11 250 11 473 0086 

Tabe/IV.IB. R-waarden, Rc-waarden en U-waarden van de verschillende secties 
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Nu kan R' worden berekend: 

R' = Aeon (2 x O,0695)+(6xO,0175)+ (3xO,010 )+(2xO,363) 

(AaUa+AbUb + .. ) (2 x 0 ,0695 x O,086) +(6 x 0 ,0175 x O, 102)+(3 x 0 ,010 x 0,455)+ (2 x 0,363 x 0,086) 

= 1,000 = 10 142 2K/W 
0,099 ' m 

Voordat R" berekend kan worden moet eerst de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient 
van 'Iaag 3 worden berekend, De houten stijlen van de topgevel hebben een ha rt-op-hart 

maat van 408 mm. Dit betekent dat er per meter gevellengte ~0008Q =2,45 stijlen aanwezig 

zijn. Er is ook 2,45 keer de lengte van het isolatiemateriaal aanwezig per meter 
gevellengte. 
De stijlen bestaan uit I-liggers, waardoor er verschillende lagen moeten worden 
berekend, namelijk de lagen 4, 5 en 6. De lagen 7 en 8 hebben dezelfde gemiddelde 
warmtegeleidingscoefficient als de lagen 4 en 5. 
Laag 4 bestaat uit het Kerto-deel van de I-liggers en uit glaswolisolat~ e. 

Laag 5 bestaat uit een Kerto-deel en een OSB-deel van de I-liggers en uit glaswolisolatie. 
Laag 6 bestaat uit het OSB-deel van de I-liggers en uit galswolisolatie. 

• De lengte van het Kerto-deel in laag 4 is 2,45x45=110,3 mm, de lengte van het 

isolatiemateriaal in laag 4 is 2,45x(408-45)=889,7 mm. 
De gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 4 wordt dan: 

'A" = (Aa;jAaHb;jAb) = 0,13xll0,3+0,032 x 889,7 =0043 W/ K 
J LA 1,00 ' m 

• De lengte van het Kerto-deel in laag 5 is 2,45x 35=85,8 mm, de lengte van het OSB
deel is 2,45x 10=24,5 mm, de I,engte van het isolatiemateriaal in laag 5 is 

2,45x(408-35-10)=889,7 mm. 

De gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 5 wordt dan: 

'A".= CAa;jAa+Ab;jAb) = 0,13 x 85,8+0,25 x 24,5+0,032 x 889,7 =0 046 W/ K 
J LA 1,00 ' m 

• De lengte van het OSB-deel in laag 6 is 2,45x 10=24,5 mm, de lengte van het 

isolatiemateriaal in laag 6 is 2,45x(408-10)=975,5 mm. 
De gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 6 wordt dan: 

'AU = (Aa;jAaHb;jAb) = 0,25 x 24,5+0,032x975,5 =0 037 W/mK 
J L A 1,00 ' 

Deze waarde wordt, samen met de andere 'A-waardes en de R-waarde van de spouw, 
ingevuld in formule Z: 

(
0,100 0,013 0,024 0,015 0,282 0,015 0,024 0 ,013) 
0700+ 0 ,18+ ° 14 +0043+0046+0037+0046+0543+0'32 +0,13+0,04 99138 2 
, " "'" -0 13-0 04 = -'--0 17=9 549 m K/W 

1+0,02 ' , 1,02' , 
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Met de hulpgrootheden R' en R" kan formule ~ worden uitgerekend, waarna de 
warmteweerstand van de topgevelconstructie bekend is. Daarvoor moet eerst nog de 
factor a' worden bepaald: 

R' ~ 1,05 x (R"+Rsi +Rse ) 
10,142 ~ 1,05 x (9,549 + 0,13 + 0,04) 
10,142 ~1,05 x 9,719 = 10,205 
R' is kleiner dan 1,05 x (R"+Rsi+Rse), dus a'=O 

Formule ~ wordt dan: 

R = a'x R'+Rs;+Rse +R" -R-R = Ox10,142+0,13+0,04+9,549 -0 13-0 04= 9,719 -0 17=9 549 m2K/W 
c 1+l,05xa' SI se 1+l,05xO " 1 ' , 

De Rc-waarde van de topgevelconstructie van de Presto-Passief is dus 9,55 m2K/W. 

Dakconstructie Presto-Passief: 
De dakconstructie van de Presto bestaat eveneens uit meerdere secties en lagen, 
waardoor eerst de hulpgrootheden R' en R" en de factor a' bepaald moeten worden, 
voordat de Rc-waarde kan worden berekend. 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

A BCD E FGH 

IV.9. Doorsnede dakconstructie Presto-Passief met secties en lagen en bijbehorende maatvoering 

De dakconstructie van de Presto bestaat uit de volgende material,en: 

r--- ---t 360 mm 
13 mm 

Finnjoist I - liggers en glasowlisolatie Systemroll 1000 
5 aan laat 
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De dikte van de materialen in de beide secties wordt eerst bepaald. 

A 177,5mm 13 mm a mm Omm 360 mm 
B 17,5 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 
C 10 mm 13 mm 48 mm 312 mm a mm 
0 17,5 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 
E 555 mm 13 mm a mm a mm 360 mm 
F 17,5 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 
G 10 mm 13 mm 48 mm 312 mm a mm 
H 17,5 mm 13 mm 78 mm a mm 282 mm 
I 177 5 mm 13 mm Omm a mm 360 mm 
TabellV,20. Geprojecteerde opperv/akte en dilde van de verschillende secties 

Vervolgens wordt de warmteweerstand per sectie berekend. 

0,000 m:lK/W 0,000 m2K/W 11,250 m:lK/W 11,177 m2K/W 0,088 W/m2K 
0,600 m2K/W 0,000 m2K/W 8,813 m2K/W 

~ 
9,375 m2K/W 0,105 W/m2K 

~ 0,369 m:lK/W 1,248 m2K/W 0,000 m2K/W - 1,733 m2K/W 0,534 W/m 2K - 0,600 m2K/W 0,000 m2K/W 8,813 m2K/W ~ 9,375 m2K/W 0,105 W/m2K ~ <"I 
N E E 0,000 mZK/W 0,000 m2K/W 11,250 m:lK/W 11,177 m2K/W 0,088 W/m2K 
\0 0,600 m2K/W 0,000 m2K/W 8,813 m2K/W 

M 
9,375 m2K/W 0,105 W/m2K 0 0'1 

0' 0,369 m2K/W 1,248 m:lK/W 0,000 m2K/W 
0 

1,733 m2K/W 0,534 W/rn2.K 0 
0,600 m2K/W 0,000 m2K/W 8,813 m2K/W 9,375 m2K/W 0,105 W/m2K 
0000 ml K/W 0000 mlK/W 11 250 m2K/W 11177 ml K W 0088 W/mlK 

Tabe/IV. 21 . R-waarden, Rc-waarden en U-waarden van de ve rschillende secties 

Nu kan R' worden berekend: 

R' = Aeon = (2 x O,1775)+(4xO,0175)+(2xO,010)+(0,555) 
(AaUa +AbUb + ... ) (2x 0, 1775xO,088)+(4 x 0,0175x 0, 105)+(2 x 0,0 10 xO,534 )+(0,555xO,088) 

= 1,000 = 12 357 m2K/W 
0,081 ' 

Voordat R" berekend kan worden moet eerst de gemiddelde warmtegeleidingscoefficient 
van laag 1 worden berekend. De houten stijlen van de dakconstructie hebben een hart-

op-hart maat van 600 mm. Dit betekent dat er per meter gevellengte 16°0°0° =1,667 stijlen 

aanwezig zijn. Er is ook 1,667 keer de lengte van het isolatiemateriaal aanwezig per 
meter gevellengte. 
De stijlen bestaan uit I-liggers, waardoor er verschillende lagen moeten worden 
berekend, namelijk de lag en 1, 2 en 3. De lagen 4 en 5 hebben dezelfde gemiddelde 
warmtegeleidingscoefficient als de lagen 1 en 2. 
Laag 4 bestaat uit het Kerto-deeI van de I-liggers en uit glaswolisolatie. 
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Laag 5 bestaat uit een Kerto-deel en een aSB-deel van de I-liggers en uit glaswolisolatie. 
Laag 6 bestaat uit het aSB-deel van de I-liggers en uit galswolisolatie. 

• De lengte van het Kerto-deel in laag 1 is 1,667x45=75,0 mm, de lengte van het 

isolatiemateriaal in laag 1 is 1,667x(600-45)=925,0 mm. 
De gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 1 wordt dan: 

A".= (Aa;jAaHb;jAb) = 0,13x75,0+0,032x925,0 =0 039 W/mK 
J LA 1,00 ' 

• De lengte van het Kerto-deel in laag 2 is 1,667x35=58,3 mm, de lengte van het 
aSB-deel is 1,667x10=16,7 mm, de lengte van het isolatiemateriaal in laag 2 is 

1,667x(600-35-10)=925,0 mm. 

De gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 2 wordt dan: 

A" ·= (Aa;jAa+Ab;jAb) = 0,13x58,3+0,25x16,7+0,032 x925,0 =0 041 W/ K 
J LA 1,00 ' m 

• De lengte van het aSB-deel in laag 3 is 1,667x10=16,7 mm, de lengte van het 

isolatiemateriaal in laag 3 is 1,667x(600-10)=983,3 mm. 
De gemiddelde warmtegeleidingscoefficient van laag 3 wordt dan: 

A" = (Aa;JAaHb;jAb) = 0,25x16,7+0,032x983,3 =0036 W/ K 
J LA 1,00 ' m 

Deze waarde wordt, samen met de andere A-waardes en de R-waarde van de spouw, 
ingevuld in formule Z: 

(~) LA". +Rs;+Rse 
R"= J -Rsi-Rse = 1+0 

( 0,024 0,015 0,282 0,015 0,024 0,013) 
0,06+0'039+0041 +0036+0041+0039+ 014 +0,13+0,04 10 1521 2 , , , , " -013-004 =-'-- -017=9813 m K/W 1+0,02 ' , 1,02' , 

Met de hulpgrootheden R' en R" kan formule ~ worden uitgerekend, waarna de 
warmteweerstand van de topgevelconstructie bekend is. Daarvoor moet eerst nog de 
factor a' worden bepaald: 

R' ::5 1,05 x (R"+Rs;+Rse) 
12,357 ::5 1,05 x (9,813 + 0,10 + 0,04) 
12,357 ::51,05 x 9,953 = 10,451 
R' is groter dan 1,05 x (R"+Rs;+Rse), dus deze waarde voor a' mag niet 
worden ingevuld, 

a' = 0 of 0,5, wanneer de constructie een isolatielaag bevat die doorbroken wordt. 
Dit is ook niet van toepassing, dus deze waarde mag ook niet worden gehanteerd. 
a' = 1, voor aile overige situaties, deze waarde moet in dit geval worden ingevuld. 

Daarmee wordt formule ~; 

R = a'xR'+Rs;+Rse+R" -R-R = 1x12,357+0,10+0,04+9,953 -0 10-0 04= 22,310 -0 14= 10 743 2K/W 
c 1+1,05xa' Sl se 1+1,05x 1 "2,05' , m 

De Rc-waarde van de dakconstructie van de Presto-Passief bedraagt 10,74 m2K/W. 
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VIII. Berekening bouwtijd en bouwkosten 
In dit hoofdstuk worden de berekeningen gegeven van de bouwtijd en de bouwkosten 
voor het toepassen van de extra maatregelen bij de kritische punten bij de Presto-0.6 en 
de Presto-Passief. 
Per kritisch punt wordt aangegeven welke maatregelen toegepast worden, waarna de 
berekening van de bijbehorende bouwtijd en bouwkosten wordt gegeven. De bouwtijd 
wordt bepaald aan de hand van de binnen Fraanje toegepaste manurennormen. Voor de 
bepaling van de bouwkosten wordt gebruik gemaakt van de voor Fraanje geldende 
bouwkosten met een prijspeil van november 2011. In onderstaande tabel zijn de 
materiaalkosten waarmee wordt gerekend opgenomen. 

Comprlband 20/2 ( 0,77 Per m 1 

Elastlsche kitvoeg ( 0,24 Per m 1 

Standaard PUR-schuim ( 0,10 Per dm3 

Elastisch PUR-SChufm ( 0,19 Per dm3 

l uchtdlc:t1te tape 60mm ( 0,60 Per m 1 

GlaswoUsolatte ( 3,00 Per m 2 

Rubber P;'Droftel ( 1,95 Per m 1 

Primer voor butvlband ( 1,63 Per m 2 

Butyl band J:OOmm ( 1,62 Per m 1 

BlJtylband lSOmm ( 2,28 Per m 1 

Butylband 200rtlm ( 2,91 Per m 1 

Separatlepiaten dal<doorvoer ( 6,83 Per set 
Luchtdicht doorvoermanchet ( 13,58 Per stuk 
snmltne PlR-IsolatJe 90mm ( 13,69 Per m2 

Stimtine PIR-isolatle 100mm ( 14,85 Per m 2 

Sffmfine PIR-isolatle lO7mm ( 15,69 Per m2 

SlimlIne+ PlR-lsoratfe 100 + 20mm ( 18,55 Per m 2 

K8 spouwisolatie 76mm ( 14,95 Per m2 

K8 Sl)Ouwlsolatle 87mm ( 16, 54 Per m2 

K8 spouwlsotatle 98mm ( 19,44 Per m 2 

K8 sl)Ouwlsolatfe 123mm € 20,3 1 Per m2 

luchtdlcht band ( 1,37 Per m 1 

Berner Seal tUm ( 2,38 Per m2 

Standaard kODfatten 4Smm ( 1,10 Per m 1 

Bredere ko~atten 72mm (2 10 Per m 1 

Tabel VIII.t. Matertaalkosten 
.. 

prl]spell november 201.1 

Extra maatregelen Presto-O.6 
1A.2. De aansluiting van de geisoleerde kantplank op het stelkozijn 
Rondom de ge'isoleerde kantpiank zijn koudebruggen geconstateerd, welke veroorzaakt 
worden door de naad die aanwezig is tussen de kantplank en het isolatiemateriaal. Bij de 
Presto-0.6 zal deze naad ook ontstaan. Door het harde isolatiemateriaal is wei een betere 
aansluiting van het isolatiemateriaal op de kantplank te realiseren, maar door de naad 
kan nog altijd lucht stromen. Deze lucht veroorzaakt vervolgens een valse spouw achter 
de kantplank, waardoor de warmteweerstand van de kantplank sterk afneemt en een 
koudebrug ontstaat. De koudebrug is te voorkomen door luchtstroming te voorkomen. 
Dit wordt bereikt door de kantplank aan de zijkant af te dichten met PUR-schuim. Het 
PUR-schuim wordt daarbij gespoten tussen de kantplank en de begane grondvloer. 
Hieraan zijn wei extra bouwtijd en bouwkosten verbonden, die in onderstaande tabel 
worden weergegeven. Onder zes stelkozijnen worden kantplanken aangebracht. De 
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kantplanken zijn gemiddeld 400mm hoog, afhankelijk van de hoogte van funderingsbalk. 
De inhoud van het toegepaste PUR-schuim bepaald aan de hand van de diepte en de 
breedte van de naad. Deze zijn respectievelijk 100mm en 6Smm, zodat de inhoud per m 1 

kantplank 6,Sdm3 is, waarmee de kosten van het PUR-schuim € 0,63 per m 1 bedragen. 

5 ndaard PUR-schutm 480 m 1 0030 o 14 € 0 63 € 3 00 
Tabel VIII.2. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting geisoleerde kantplank op stelkozijn 

2.5. De aansluitin van het kunststofkozijn op het stelkozijn 
Bij plaatsing van het kunststofkozijn bij de huidige Presto, worden op twee posities 
luchtdichtingen aangebracht. 
De eerste luchtdichting bevindt zich aan de buitenzijde. Deze dichting bestaat uit een 
rubberprofiel, dat tegen de voorkant van het stelkozijn aansluit. Op de voorzijde van het 
stelkozijn is een kunststof hoekprofiel aangebracht, zodat een goede aansluiting van het 
rubber mogelijk is. Aan de onderzijde van het kozijn sluit het rubber aan op de, later aan 
te brengen, waterslag. De waterslag bestaat uit aan elkaar gelijmde en gevoegde 
raamdorpelstenen. Doordat de waterslagen nooit helemaal vlak zijn, kan aan de 
onderzijde lucht tussen de waterslagen en het rubberprofiel stromen. De lucht komt dan 
tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn terecht en kan nu rondom het kozijn 
stromen. De eerste luchtdichting heeft dus onvoldoende werking. 
Aan de binnenzijde wordt de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn afgedicht 
met PUR-schuim, de tweede luchtdichting. Bij de Multi-Presto worden kunststofkozijnen 
van een leverancier toegepast, waarbij gebruik gemaakt wordt van speciale 
afstandschroeven om de kozijnen te stellen en vast te zetten. De naad tussen het 
kunststofkozijn en het stelkozijn bedraagt maar enkele millimeters, waardoor deze naad 
vaak te smal is om voldoende PUR-schuim aan te kunnen brengen. Voordat de 
afwerkstroken worden aangebracht, wordt het overtollige PUR-schuim weggesneden, 
waardoor er vaak helemaal geen PUR-schuim meer overblijft in de naad tussen het 
kunststofkozijn en het stelkozijn. 
Wanneer het PUR-schuim ontbreekt is er geen luchtdichting aanwezig en kan de lucht 
ongehinderd naar binnen stromen. De werking van de tweede luchtdichting is dus 
eveneens onvoldoende. 

Tijdens de luchtdichtheidsmetingen is luchtlekkage geconstateerd tussen de aansluiting 
van het kunststofkozijn op het stelkozijn, waarmee dus is bewezen dat de aangebrachte 
luchtdichtingen onvoldoende werking hebben. 
Om de luchtdichting van de aansluiting te vergroten dient de toegepaste luchtdichting 
verbeterd te worden of er moet een extra luchtdichting worden aangebracht. 

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is de branchevereniging van 
fabrikanten en leveranciers van kunststof ramen en deuren. De fabrikanten en 
leveranciers die bij de VKG zijn aangesloten verplichten zich tot het opvolgen van 
voorschriften en kwaliteitseisen die de VKG heeft opgesteld in het VKG
kwaliteitshandboek (VKG, 2011). In dit handboek worden verschillende 
afdichtingsoplossingen rondom kunststofkozijnen gegeven (VKG, 2009). 
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De oplossingen zijn: 
A. Afdichting van het kunststofkozijn op het stelkozijn aan de buitenzijde - deze 

afdichting wordt toegepast in de vorm van een rubberprofiel. 
B. Afdichting van het kunststofkozijn op het stelkozijn in de sponning van het 

kunststofkozijnprofiel - deze afdichting wordt nu niet toegepast. 
C. Afdichting van het stelkozijn op het binnenblad - deze afdichting wordt 

uitgevoerd met PUR-schuim. 
D. Afdichting onder de afwerkstrook of de vensterbank - deze afdichting wordt 

toegepast door de vensterbank en de afwerkstrook over de volledige lengte te 
verlijmen. 

E. Afdichting van het kunststofkozijn op het stelkozijn aan de binnenzijde - deze 
afdichting wordt uitgevoerd met PUR-schuim. 

/ J ~ 

C 

D 

VIII.l . A fdichtingsoplossingen 

Bij de verschillende afdichtingsoplossingen geeft het VKG-kwaliteitshandboek tevens 
mogelijke afdichtingsmaterialen (VKG): 

~~~~~~ ______ ~~~ __ ~ __ ~ __ ~~A 

~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~A, B, C, D 
~~~~~~~~~~~~~~ ____________ ~B, C 
~~=-~-=-~=-~~~ __ ~ ______________ ~C 

E 
Tabel Vnl.3 . Toe te pas sen afdichtingsmaterialen 

Verder beveelt VKG aan om de volgende combinaties van afdichtingsoplossingen toe 
te passen: 

A, B, C en E 
A, B, Den E 
A, B, C, D en E 

Bij de huidige Presto wordt de afdichtingscombinatie A,B en C toegepast. De VKG beveelt 
daarnaast een afdichting aan van de naad tussen de afwerking en het kunststofkozijn, 
afdichtingsoplossing E. Deze naad wordt echter niet als hinderlijk ervaren, zodat deze 
afdichting ook niet zal worden aangebracht. V~~r oplossing B wordt standaard PUR
schuim toegepast in plaats van het voorgeschreven compriband of elastische PUR
schuim. 
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De luchtdichting aan de voorzijde van het kunststofkozijn wordt uitgevoerd volgens de 
aanbevelingen van de VKG. Door de detaillering vall de waterslagen kan de luchtdichting 
aan de onderzijde niet worden verbeterd. Een mogelijke verbetering is om het rubber 
tegen de waterslagen aan te laten sluiten, maar doordat de waterslagen bestaan uit aan 
elkaar gelijmde raamdorpelstenen met voegen, kan het rubberprofiel nooit volledige 
luchtdichting geven. Doordat de afdichting met het rubberprofiel niet voldoende 
luchtdichting geeft, is er maar een luchtdichting aanwezig. 
Deze luchtdichting bevindt zich aan de binnenzijde en wordt uitgevoerd met behulp van 
PUR-schuim. Zoals all is aangegeven is ook deze luchtdichting onvoldoende doordat het 
PUR-schuim vaak onvoldoende aangebracht kan worden. 
Een afdichting die naast elastische kit vaak wordt toegepast is het gebruik van elastisch 
PUR-schuim (M. Rijff Tremco illbruck, gespre'k 6 oktober 2011). Elastisch PUR-schuim 
heeft, in tegenstelling tot standaard PUR-schuim, weinig na-expansie. Dit betekent dat 
de hoeveelheid elastische PUR-schuim die wordt aangebracht achteraf ook aanwezig is. 
Standaard PUR-schuim expandeert bij aanbrengen direct heel sterk, waardoor niet goed 
zichtbaar is of er overal PUR-schuim aanwezig is. Door de grote expansie is het 
standaard PUR-schuim lastig te doseren en moet er vaak PUR-schuim worden 
weggesneden. Bij het wegsnijden wordt dan vaak al het PUR-schuim verwijdert, 
waardoor er geen afdichting meer aanwezig is. Door de geringe na-expansie heeft 
elastisch PUR-schuim een dichtere structuur dan standaard PUR-schuim. Door deze 
dichte structuur heeft elastisch PLiR-schuim een hoge luchtdichtheid (Tremco ill bruck, 
2010). 
Een derde mogelijkheid om afdichting B te realiseren is het toepassen van compriband. 
Oil moet worden aangebracht voordat het kunststofkozijn wordt geplaatst. Het 
afdichtingsmateriaal moet dus, voor het plaatsen, binnen de sponning van het 
kozijnprofiel vallen en daarna de ruimte tussen het kozijnprofiel en het stelkozijn 
opvullen. Compriband is een voorgecomprimeerd materiaal, dat onder invloed van de 
luchtvochtigheid langzaam uitzet. Het compriband is tot 20% van de oorspronkelijke 
dikte voorgecomprimeerd (Comprifalt B.V., 2011), zodat dit geheel binnen het 
kozijnprofiel valt en er dus geen problemen zijn te verwachten bij het plaatsen. De 
expansietijd tot 50% van de oorspronkelijke dikte bedraagt ongeveer veertig minuten 
(Comprifalt B.V.), zodat er voldoende tijd is om het kozijn te plaatsen. Wanneer gekozen 
wordt om de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn af te dichten met PUR
schuim, zorgt het compriband er tevens voor dat het PUR-schuim een aanslag heeft en er 
niet meer PUR-schuim dan nodig wordt aangebracht. 

In overleg met de kozijnleverancier is de aansluiting van kunststofkozijn op het stelkozijn 
aangepast. Afdichtingsoplossing B wordt uitgevoerd met compriband, dit is de eerste 
luchtdichting. Om de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn verder luchtdicht 
te maken wordt deze naad afgedicht met elastische kit. Het kit moet tijdens het plaatsen 
van de dagstukken worden aangebracht. Doordat de dagstukken haaks zijn, passen deze 
niet meer tegen het kozijn aan wanneer het kit al eerder aangebracht wordt. Het kit kan 
worden toegepast bij naden met een maximale voegbreedte van 24mm (Berner B.V., 
2011). Wanneer de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn groter is dan 
24mm, moet de naad worden gevuld met PUR-schuim. Het compriband dient dan als 
aanslag voor het PUR-schuim. 
De bouwtijd en bouwkosten voor het toepassen van de nieuwe afdichting en het 
verbeteren van de huidige afdichting zijn in tabel VIllA weergegeven. Voor de 
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berekening is de omtrekmaat van aile kozijnen opgeteld, totaal 68,99m ' . Voor de 
berekening van de materiaalkosten van het PUR-schuim is de inhoud van de naad 
bepaald. De naad heeft een diepte van 40mm en een breedte van 5mm, waarmee de 
inhoud per m 1 van de naad 0,20dm 3 wordt. 

68,99 m 1 0,01 5 1,03 € 0,77 
~~~~~~~~----------~ 

68,99 m 1 0,020 1,38 € 0,24 
~~~~~~----~~------~ 

68 99 m 1 0 015 1,03 € 0 02 
Tabel VIllA. Bouwtijd en bouwkosten aansluiting kunststoflcozijn op stelkozijn 

2.6. De aansluiting rondom het inbouwrolluik 

€ 53,12 
€ 16,35 
€ 1 31 

Bij toepassing van inbouwrolluiken worden de rolluikbakken vooraf op de 
kunststofkozijnen gemonteerd. Daarna worden de kozijnen van binnenuit in de 
stelkozijnen geplaatst. De geleiders van het rolluik komen daarbij tegen het metselwerk 
te staan. Om deze naad af te dichten wordt er vooraf compriband op de rolluikgeleider 
aangebracht. De kozijnen worden vervolgens aan de stelkozijnen vastgeschroefd en de 
naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn wordt afgedicht met PUR-schuim. 
Random de kunststofkozijnen met rolluiken zijn dezelfde luchtlekkages waargenomen als 
bij de gewone kunststofkozijnen, wat te verklaren is door het feit dat dezelfde 
luchtdichting wordt aangebracht. Afdichting A ontbreekt bij het toepassen van 
inbouwrolluiken, maar doordat deze afdichting niet voldoende werkt is er geen verschil te 
zien tussen de luchtlekkage bij de kunststofkozijnen en bij de kunststofkozijnen met 
rolluiken. 
De naad tussen de rolluikbak en het stelkozijn wordt gevuld met glaswolisolatie, wat 
gemakkelijk lucht doorlaat. De horizontale naad tussen de panelen van de rolluikbak lijkt 
behoorlijk luchtdicht, omdat de panelen in elkaar klikken. Aan de zijkanten van het 
paneel sluit het paneel echter zonder afdichting tegen het kopschot aan, zodat hier ook 
luchtlekkage wordt verwacht. 

De luchtdichting tussen de rolluikbak en het stelkozijn en de luchtdichting van de 
rolluikbak ze lf moeten dus worden verbeterd. De naden van de rolluikbak moeten worden 
afgedicht. De rolluikbak moet echter wei geopend kunnen worden. De naden kunnen 
worden afgedicht met elastische kit, wat een goede luchtdichtheid geeft, of de naden 
kunnen worden afgeplakt met luchtdichte tape. Het kit is lastig te verwijderen, wanneer 
de rolluikbak moet worden geopend, het tape kan snel worden verwijderd en oak weer 
gemakkelijk opnieuw worden aangebracht. Daarom wordt voor de afdichting van de 
rolluikbak gekozen voor het afdichten met behulp van luchtdichte tape. 
De naad tussen de roHuikbak en het stelkozijn is ruim 25mm breed. Deze naad is te 
breed voor het toepassen van kit. In het verleden is de naad wei opgevuld met PUR
schuim, maar doordat het standaard PUR-schuim veel expandeert, drukt het de 
rolluikbak naar beneden, wat een ongewenste vervorming tot gevolg heeft. Standaard 
PUR-schuim is daardoor niet geschikt als afdichtingsmateriaal. Elastisch PUR-schuim 
expandeert veel minder dan standaard PUR-schuim en geeft een luchtdichte aansluiting. 
Een andere manier am de naad tussen de rolluikbak en het stelkozijn luchtdicht te maken 
is om de naad af te plakken. Hier kan geen luchtdichte tape voor worden gebruikt, omdat 
dit niet hecht op de ruwe verdiepingsvloer. Een materiaal wat dit wei doet is butyl band, 
een band van butyl rubber wat luchtdicht is (Tremco-Illbruck, 2011). Nadat de 
verdi,epingsvloer en het binnenblad voorzien zijn van een primer kan het butylband 
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worden aangebracht, waarmee de naad tussen de rolluikbak en het stelkozijn luchtdicht 
is afgesloten. 

De bouwtijd en bouwkosten van de verschillende oplossingen zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Voor de afdichting met glaswolisolatie wordt een strook van 200mm breed 
gebruikt, die in de naad boven de rolluikbak wordt gestopt, er wordt daarbij gebruik 
gemaakt van de glaswolisolatie die ook in de spouwmuur wordt toegepast . De naad is 
25mm breed, het PUR-schuim zal tot ongeveer 100mm diepte worden aangebracht. 

0,14 
0,22 
0 29 

TabeJ VIII.S. Bouwtijd en bouwkosten aanslulting rondom inbouwrolluik 

3B.1. De aansluit ng van de muurplaat op de verdiepingsvloer 

( 0,60 
(0,46 
(3 00 

( 3,24 
( 6,81 
€ 880 

De naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer vertoont op enkele plaatsen 
luchtlekkage. Door meer aandacht te besteden aan het aanbrengen van het PUR-schuim, 
kunnen deze lekkages worden voorkomen. 
Luchtlekkage vindt ook plaats via de muurplaatankers. De muurplaatankers worden aan 
de ruwe verdiepingsvloer bevestigd, zonder dat een luchtdichting wordt aangebracht. 
Door de ruwe betonvloer sluit de muurplaatanker niet goed aan op de verdiepingsvloer, 
waardoor luchtlekkage ontstaat. Deze naad is te smal om te vullen met PUR-schuim. 
Door de muurplaatankers vooraf te voorzien van compriband kan echter wei een 
luchtdichte aansluiting worden verkregen. Het aanbrengen van het compriband is een 
extra handeling, die een verhoging van de bouwtijd en de bouwkosten oplevert . Voor een 
voldoende luchtdichting moeten twee stroken compriband op de muurplaatankers worden 
geplakt, zodat 40mm materiaal aanwezig is. 

Bij de twee muurplaten worden verschillende muurplaatankers toegepast. De ankers voor 
de platliggende muurplaat moeten de muurplaat op zijn p laats houden, de ondersteuning 
vindt plaats met wiggen en stelblokjes, een plaatsing om de 600mm is hierdoor 
voldoende. De ronde muurplaat wordt door de muurplaatankers op zijn plaats gehouden 
en ondersteund, deze muurplaatankers moeten daardoor om de 400mm worden 
geplaatst. De muurplaat heeft een lengte van 9330 mm. 

Bij de platliggende muurplaat zijn dan 9
4
3
0
3
0
0 =23,3, dus 25 muurplaatankers nodig. 

Bij de ronde muurplaat zijn dan 9
6
3
0
3
0
0 =15,5, dus 16 muurplaatankers nodig. 

De muurplaatankers hebben een breedte van 40mm, dus per muurplaatanker is er 
80mm compriband nodig. De lengte van het aan te brengen compriband is: 
41xO,08=3,28m 1

. 

De kosten voor het aanbrengen van het compriband worden dan: 

I Comprlband 2012 13,28 m1 0,010 0,41 ( 0,77 ( 2, 53 
Tabel VUI.6. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting muurplaat op verdiepings vloer 
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3B.3. De aansluiting van het dak op de muurplaat 
De aansluiting van het dak op de muurplaat heeft twee verschillende detailleringen. Bij 
de lage kant van het dak sluit het dakelement via een stellat direct aan op de ronde 
muurplaat. De stellat en de muurplaat sluiten daarbij over een strook van ongeveer 
25mm op elkaar aan. Dit is de enige vorm van luchtdichting die aan deze zijde van het 
dak aanwezig is. Aan de andere kant van de woning ligt de goot van het dak hoger. Het 
dak wordt hier uitgevoerd door middel van een zogeheten kreupele stijl. Het dak steunt 
ook aan deze zijde af op de muurplaat, waarbij de muurplaat wordt omsloten door het 
hout van het dak. Hierdoor zijn er twee aansluitvlakken waar luchtdichting kan 
plaatsvinden. Tevens wordt er tegen de voorzijde van de muurplaat nog een extra 
luchtdichting aangebracht in de vorm van een compriband. De houten regel van de 
kreupele stijl wordt tegen de voorzijde van de muurplaat bevestigd, zodat het 
compriband hier als luchtdichting fungeert. 
Uit de luchtdichtheidsmetingen is gebleken dat de aansluiting van het dak op de 
muurplaat bij de zijde met de kreupele stijl geen luchtlekkage vertoont, maar dat de 
luchtlekkage bij de aansluiting van de stellat op de ronde muurplaat groot is. Dit wordt 
verklaard door het ontbreken van een luchtdichtin9. 
De luchtdichting aan de andere zijde van de kap wordt gerealiseerd door het compriband, 
zodat het een logische stap lijkt om ook op de ronde muurplaat compriband toe te 
passen. Het compriband moet dan op de ronde muurplaat worden geplakt, waarna het 
dakelement kan worden geplaatst. Het compriband is echter nogal kwetsbaar, zodat het 
snel kapot gaat en oprolt, wanneer het dakelement na het plaatsen nog wordt 
verschoven. De luchtdichting is dan verloren gegaan en kan aUeen worden hersteld door 
het dakelement opnieuw te plaatsen. Voor een betere oplossing is contact gezocht met 
de dakleverancier. In de nok van de dakelementen wordt een rubberprofiel aangebracht, 
wat daar voor een goede luchtdichting zorgt. Wanneer dit rubberprofiel ook in de stellat 
aangebracht kan worden, kan ook rondom de muurplaat een goede luchtdichting 
plaatsvinden. De dakleverancier raadde echter het gebruik van een dergelijk profiel af, 
omdat dit rubberprofiel zorgt voor een stroeve ondergrond. Op deze manier is het 
plaatsen van de dakelementen moeilijker, doordat deze nauwelijks nog geschoven 
kunnen worden. In plaats daarvan werd geadviseerd om de naad tussen de stell at en de 
muurplaat achteraf af te dichten met tape. De dakleverancier heeft hier goede ervaringen 
en resultaten mee bereikt. De naad tussen de stellat en de muurplaat werd daarbij 
afgedicht met behulp van een I,uchtdichte tape (B. Lawant, telefoongesprek 22 augustus 
2011). 
Er zijn dus drie mogelijke oplossingen om de luchtdichtheid te vergroten. De eerste twee 
oplossingen blijken in de praktijk echter niet zo handig te werken, de ene afdichting is 
erg kwetsbaar, de andere afdichting bemoeilijkt het naderhand corrigeren van het 
dakelement. Daardoor blijft aileen de naderhand aan te brengen afdichting met 
luchtdichte tape als juiste oplossing over. Wanneer de kosten van het aanbrengen van dit 
tape echter heel hoog liggen, kan het alsnog goedkoper zijn om een van de andere 
oplossingen te kiezen, hoewel er dan wei meer bouwtijd benodigd is voor het secuur 
plaatsen van de dakelementen. Voor een juiste vergelijking zijn van de drie oplossingen 
de bouwtijd en de bouwkosten bepaald. Daar bij is aileen het daadwerkelijk aanbrengen 
van de afdichting bekeken, de extra bouwtijd voor het secuur plaatsen van de 
dakelementen wordt nog buiten beschouwing gelaten. 
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9,33 m' 
~~~~~~~~----------~ 

9,33 m 1 

1-=:..::.:..:===-=.:=----------1
9 

33 m1 

0,010 
0,015 
0010 

0,09 
0,14 
009 

Tabel VIII.7. Bouwtijd en bouwkosten aans/Wang dak op mlJUrplaat 

4A.l. De aansluiting van de dakkape' op het dak 

€ 0,77 
€ 0,60 
€ 1 95 

€ 7,18 
€ 5,60 
€ 18 19 

De aansluiting van de dakkapel op het dak is niet onderzocht op luchtdichtheid, omdat er 
ten tijde van de metingen geen woningen met dakkapellen in aanbouw waren. Tijdens de 
uitvoering wordt er echter niet altijd een luchtdichting aangebracht tussen het dakkapel 
en het dak, aileen wanneer er een naad aanwezig is wordt deze gevuld met PUR-schuim. 
Wanneer de dakkapel direct op het dak wordt geplaatst, zonder dat vulblokjes nodig zijn, 
wordt een afdichting achterwege gelaten en kan dus luchtlekkage plaatsvinden. Dit geldt 
voor de zijwangen van de dakkapel, aan de onder en bovenkant wordt wei altijd een 
afdichting aangebracht van PUR-schuim. Om luchtlekkage bij de zijwangen te voorkomen 
moet er een luchtdichtin9 worden aangebracht. Zoals al eerder aan de orde gekomen is, 
geeft elastisch PUR-schuim een beter afdichting bij een kleine naad. De naad moet dan 
wei minimaal 5mm bedragen, wat bij de dakkapel niet altijd het geval is. Een andere 
afdichting zou kunnen worden gerealiseerd met behulp van compriband. Wanneer de 
naad minder dan 5mm is, geeft dit een goede afdichting. Wordt de naad echter grater 
dan 5mm, dan moet er alsnog PUR-schuim worden aangebracht, zodat er onnodige 
kosten worden gemaakt. Een afdichting van luchtdichte tape heeft deze nadelen niet, het 
tape geeft een luchtdichte afdichting voor zowel een kleine als een grotere naad. De 
dakkapel wordt dus luchtdicht op het dak aangesloten door de naad tussen de zijwangen 
en het dak af te plakken met luchtdichte tape. 
Daarnaast zijn er koudebruggen geconstateerd tijdens de koudebrugmetingen. De 
koudebruggen bevinden zich aan de bovenzijde en aan de onderzijde van de dakkapel. 
Op deze posities is in de huidige detailiering geen isolatiemateriaal voorzien, wat de 
aanwezige koudebruggen verklaard. Om koudebruggen bij de Presto-Passief te 
voorkomen worden deze posities voorzien van isolatiemateriaal. Het type 
isolatiemateriaal. dat wordt toegepast is PIR-isolatie. Hiervoor wordt gekozen, omdat dit 
isolatiemateriaal bestand is tegen weersinvloeden en het al aanwezig is op de 
bouwplaats, waar het gebruikt is voor de spouwmuur te isoleren. Aan de onderzijde van 
de dakkapel moet het isolatiemateriaal aan de buitenzijde worden aangebracht, aan de 
bovenzijde tussen de dakkapel en het dak aan de binnenzijde. Op deze manier worden 
de plaatsen waar het minste isol.atiemateriaal aanwezig is extra ge'isoleerd, om zo 
koudebruggen te voorkomen. Het isolatiemateriaal moet op maat worden gemaakt, zodat 
het goed in het schuine gedeelte past. De naden moeten daarna worden afgedicht met 
PUR-schuim, zoals dat ook al bij de huidige Presto plaatsvindt. Er wordt bewust voor 
gekozen om een stuk isolatiemateriaal toe te passen. Een andere mogelijkheid is 
namelijk om een dikke laag PUR-schuim aan te brengen. De warmtegeleidingscoefficient 
van PUR-schuim is echter grater dan de warmtegeleidingscoefficient van PIR-isolatie, 
respectievelijk 0,025-0,030 W/mK (Tremco illbruck, 2010) en 0,023 W/mK. Verder is het 
lastiger om aan te geven welke dikte PUR-schuim er dan moet worden aangebracht, 
zodat de warmteweerstand in de praktijk bij iedere woning zal verschillen. 
Aan de bovenzijde van de dakkapel kan een rechte strook va.n 150mm isolatiemateriaal 
worden aangebracht. De maximaal toe te passen breedte aan de onderzijde is 125mm. 
Het isolatiemateriaal moet in de dakschuinte worden afgezaagd. Er wordt gebruik 
gemaakt van de Slimline PIR-isolatie die ook in de spouwmuur wordt toegepast. De 
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platen zullen in de dikte wei moeten worden aangepast, maar de exacte dikte is aileen in 
het werk te bepalen. Omdat het overgebleven materiaal afval is, wordt met de standaard 
materiaalkosten van de PIR-isolatie gerekend. 
De extra bouwtijd en bouwkosten die met de oplossing voor de dakkapel zijn gemoeid, 
worden weergegeven in tabel VIII.8. 

en 

0,700 
0,700 
0025 

0,21 
0,18 
008 

Tabel VIII.B. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting dakkapel op dak 

4B.1. De aanslui ing van het dakraam op het dak 

(15,69 (4,78 
(15,69 (3,98 
( 060 (1 97 

Het dakraam wordt in de daksparing aangebracht. De daksparing wordt zowel in de 
lengte als in de breedte Smm groter gemaakt dan de afmetingen van het dakraam. Dit 
betekent in de praktijk dat het dakraam net in de sparing past of zelfs klem in de sparing 
komt te zitten. Door de geringe speling in de daksparing is er nauwelijks luchtdichting 
mogelijk. Wanneer er toch een naad overblijft, dan wordt deze afgedicht met PUR
schuim. 
De huidige uitvoering van het dakraam levert geen luchtdichte aansluiting op, doordat er 
te weinig PUR-schuim kan worden aangebracht. Om de luchtdichtheid te verhogen kan de 
naad tussen het dakraam en de daksparing worden afgeplakt met luchtdichte tape, 
waardoor er geen luchtlekkage meer plaats kan vinden. Een andere manier om een 
luchtdichte aansluiting te verkrijgen is het vergroten van de naad tussen het dakraam en 
de daksparing, zodat er een goede luchtdichting aangebracht kan worden. Door de 
daksparing tijdens de fabricage te vergroten, blijft er na het plaatsen van het dakraam 
een naad over tussen het dakraam en de daksparing. Deze naad kan dan vervolgens met 
PUR-schuim worden afgedicht. Voor een goede afdichting wordt een naad geadviseerd 
van minimaal Smm. Om deze naad, ook na plaatsring van het dakraam, te verkrijgen 
wordt de naad ontworpen op 10mm, zo kunnen eventuele maatafwijkingen worden 
opgevangen. De daksparing moet daarvoor in beide richtingen met lSmm vergroot 
worden. In plaats van het gebruik van standaard PUR-schuim, dient de naad te worden 
afgedicht met elastisch PUR-schuim. 

De naad tussen het dakraam en de daksparing in de huidige situatie is Smm breed, de 
naad bij de Presto-0.6 is 10mm breed, de diepte is in beide gevallen 2Smm, zodat bij de 
huidige Presto de inhoud van de naad 0,13dm 3jm 1 is en de inhoud van de naad bij de 
Presto-0.6 0,25dm 3jm 1 bedraagd. De bouwtijd en bouwkosten voor de beide opties zijn 
als voigt : 

Elastisch PUR-schuim 8,16 m 1 

Luchtdfchte ta 8,16 m1 

Vervalien standaard PUR-schulm 8 16 m1 

0,015 
0,025 
0015 

0,12 
0,21 
o 12 

Tabel VIII.9. Bouwtijd en bouwkosten aansluiting dakraam op dak 

5.1. De aansluitmg van het dak op de topgeveJ 

€ 0,05 
( 0,60 
( 0 01 

€ 0,38 
( 4,90 
(0 10 

De naad tussen het dak en de topgevel wordt, na het plaatsen van het dak, afgedicht 
met behulp van PUR-schuim. Deze afdichting wordt niet altijd voldoende aangebracht, 
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zodat luchtlekkage kan ontstaan. Soms is het niet mogelijk om de PUR-schuim afdichting 
voldoende aan te brengen. Dit is het geval wanneer de dakelementen te dicht tegen de 
topgevel aan staan. Dan kan er, net als bij de kunststofkozijnen bijna geen PUR-schuim 
worden aangebracht. Wanneer er, door maatafwijkingen, te weinig speling over is om de 
ontworpen naad toe te passen, worden de dakelementen bijna tegen de topgevel 
geplaatst. Zo blijft er nog wei voldoende ruimte over om de middelste dakelementen te 
kunnen plaatsen. 
Om de afdichting tussen de dakelementen en de topgevel te verbeteren kan er, net als 
bij de kunststofkozijnen gebruik gemaakt worden van elastisch PUR-schuim in plaats van 
standaard PUR-schuim. Daarmee is een beter afdichting te realiseren, doordat elastisch 
PUR-schuim beter gedoseerd kan worden en minder expandeert. 
Wanneer de naad erg sma I is geworden kan er geen PUR-schuim meer worden 
aangebracht. De afdichting moet dan vooraf worden aangebracht, of er moet achteraf 
een afdichting over de naad heen worden aangebracht. Voor de vooraf te plaatsen 
afdichting moet een indrukbaar materiaal toegepast worden, dat de naad kan afdichten 
wanneer het dakelement volledig tegen de topgevel staat, maar dat ook voor afdichting 
zorgt, wanneer een kleine naad aanwezig is. De achteraf te plaatsen afdichting mag niet 
zichtbaar zijn buiten de aan te brengen aftimmering en mag ook het plaatsen van de 
aftimmering niet belemmeren. 
Wanneer de naad wei de ontworpen maat heeft, zal de vooraf aangebrachte afdichting de 
naad niet kunnen afdichten. Dan moet er een afdichting over de naad heen aangebracht 
worden, of de naad moet worden gevuld met PUR-schuim, waar dan voldoende ruimte 
voor is. 

Materialen die verschillende naadbreedtes kunnen afdichten en indrukbaar zijn, zijn 
rubberen profielen en gecomprimeerde schuimbanden. 
Een achteraf aan te brengen afdichting die de montage van de aftimmering niet hindert 
is luchtdichte tape. Deze tape heeft echter wei een paar centimeter ruimte nodig om 
goed te kunnen plakken. De aftimmering bestaat uit een plint van 12mm dikte, de 
luchtdichte tape steekt dan dus voorbij de aftimmering. De achteraf aan te brengen 
luchtdichting over de naad valt dus af. 
Vooraf is niet te bepalen hoe groot de naad tussen het dakelement en de topgevel moet 
zijn, zodat de vooraf aan te brengen afdichting moet worden aangebracht en eventueel 
de naad achteraf nog moet worden gevuld met PUR-schuim. 

In het gunstigste geval is de vooraf aangebracht afdichting voldoende, anders zijn extra 
bouwtijd en bouwkosten nodig voor het aanbrengen van het PUR-schuim. In tabel VIII.7 
staan de gegevens van de verschillende mogelijkheden vermeld. Wanneer PUR-schuim 
wordt aangebracht is de naad maximaal 20mm breed en 100mm diep. 

~~~~--~~~-----------i 

~~~~~~~~~---------i 

~~~~~~~-------------i 

24,40 m 1 0,010 
24,40 m 1 0,005 
24,40 m 1 0,010 
2440 m 1 0005 

0,24 
0,12 
0,24 
o 12 

Tabel VIU.tO. Bouwtijd en bouwkosten aansluiting dak op topgevel 
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6.1. e aansluiting van de dakelementen in de nok 
Doordat steeds meer aandacht wordt besteed aan energiezuinig bouwen, zijn ook 
fabrikanten steeds bezig om hun producten te verbeteren. 
De dakfabrikant heeft het nokdetail aangepast. In plaats van het kwetsbare 
schuimrubber wordt nu een rubberprofiel aangebracht, wat minder gevoelig is voor 
beschadigingen en dus een beter luchtdichting geeft. Tevens is de bevestiging van het 
scharnier aangepast, waarschijnlijk voor een makkelijkere fabricage. In afbeelding VIII.2 
en VIII.3 zijn zowel het oude als het nieuwe nokdetail weergegeven. 

VIlI.2 . en VIII. 3. Nokdetail in oude en nleuwe situatie 

Bij de huidige Presto wordt er PUR-schuim aangebracht tegen de binnenzijde van de nok. 
Het PUR-schuim wordt hierbij dus tegen de naad aangespoten. Dit geeft onvoldoende 
luchtdichtheid, waardoor ook luchtlekkage is geconstateerd. Ter plaatse van de 
onderlinge aansluiting van de elementen in de nok ontbreekt het afdichtingsprofiel. Hier 
wordt ook afgedicht met PUR-schuim. Doordat dit de enige afdichting is, is het belangrijk 
dat het PUR-schuim op de juiste wijze is aangebracht. Dit is niet altijd het geval, 
waardoor opnieuw luchtlekkage ontstaat. 
Het nieuwe nokdetail biedt echter de mogelijkheid om een goede luchtdichting aan te 
brengen. Door de andere detaillering van de scharnieren ontstaat er een naad tussen de 
twee houten regels, zie afbeelding VIllA. Deze naad kan nu worden opgevuld met PUR
schuim, evenals de ruimte die hierachter aanwezig is. Op deze manier is het mogelijk om 
meer PUR-schuim aan te brengen, zodat de luchtdichting wordt verbeterd, zie afbeeld,ing 
VIII.S. 

VIII.4. en VIII.S. Naad tussen houten rege/s; naad opgevuld met PUR-schuim 
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Ter plaatse van de onderlinge elementen moet het PUR-schuim over de hele dikte van 
het dak worden aangebracht, zodat ook deze naad luchtdicht is. Het aanbrengen van het 
PUR-schuim zal niet meer tijd in beslag nemen als bij de huidige Presto. Wei zal iets 
meer PUR-schuim worden verbru ikt. 

Standaard PUR-schulm 9, 33 m 1 nvt nvt 
Varvallen standaard PUR-sdlulm 9,33 m 1 nvt nvt 

Tabel VIII.1J. Extra bouwkosten aaoslu;ting dakelementen in de nak 

6.2. De aansluiting van de dakdoorvoer op het dak 

(: 0,37 
(: 0 06 

(: 3,46 
(: 056 

Voor het plaatsen van de dakdoorvoer wordt er een gat in het dakbeschot gezaagd . 
Vervolgens wordt het isolatiemateriaal ter plaatse van het gat verwijderd en wordt ook in 
het dakfolie een gat gemaakt. Daarna kan de dakdoorvoer geplaatst worden. 
De dakdoorvoer voor de aanvoer van ventilatielucht staat haaks op het dakbeschot, de 
afvoer voor de afvoer van de ventilatielucht staat verticaal en sluit schuin tegen het 
dakbeschot aan. 
De dakdoorvoer voor de invoer van de lucht bestaat uit een stuk. Dit wordt in het gat 
geplaatst en met de afdekplaat aan Iilet dakbeschot vastgeschroefd. De afdekplaat wordt 
niet voorzien van een luchtdichting. De afdekplaat sluit luchtdicht aan op de invoerbuis, 
de aansluiting op het dakbeschot vertoont luchtlekkage. 
De verticaal staande dakdoorvoer wordt afgewerkt met twee losse platen, die een 
halfrande uitsnijding hebben, separatieplaten genoemd. Deze platen worden over elkaar 
geplaatst, random de dakdoorvoer, waardoor de aansluiting op een nette manier wordt 
afgewerkt. De afdekplaten leveren geen bijdrage aan de luchtdichtheid van de aansluiting 
van de dakdoorvoer op het d.ak, zodat ook hier luchtlekkage is geconstateerd. 

VIII.6. en VIII. 7. Afdekplaat bij haakse aansluiting en separatieplaten bij verticale dakdoorvoer 

Om de luchtdichtheid van de afdekplaat random de invoer te vergraten, moet er een 
luchtdichting rand of achter deze plaat worden aangebracht. Dit kan worden bereikt door 
de afdekplaat aan de achterzijde te voorzien van compriband. Wanneer de afdekplaat 
vervolgens tegen het dakbeschot wordt geschroefd, wordt het compriband ingedrukt en 
sluit daarmee de afdekplaat op het dakbeschot luchtdicht af. 
Om de luchtdichtheid van de luchtafvoer te vergraten zijn speciale luchtdichte 
manchetten verkrijgbaar, deze worden over de buis geschoven. Deze manchetten geven, 
door middel van rubbers, een luchtdichte aansluiting op de afvoerbuis en het dakbeschot. 

EI 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige Multi-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 145 van 175 

FRAAlfJE 
•• nn a mlng.b e d riJ I ----------------___________ _ 



De luchtdichtheid random de afvoerbuis kan ook worden vergroot door de naad tussen 
het dakbeschot en de buis af te dichten met elastisch PUR-schuim . Hiervoor mag de naad 
echter niet te groot worden, omdat het PUR-schuim dan niet meer kan worden 
aangebracht. 
In overleg met de installateur heeft Fraanje ervoor gekozen om de dakdoorvoer af te 
dichten door middel van het luchtdichte manchet. 

De extra kosten die aan deze uitvoeringsoplossing zijn verbonden zijn berekend. Daarbij 
zijn de kosten in mindering gebracht die zouden gemaakt worden wanneer voor de 
afdichting met PUR-schuim zou zijn gekozen . 

:l:-:.lll!1J' .... I "' .. "... I "ilJ \: ('i"("; mu 'i 

ComDrlband 2012 0,80 m 1 0,050 0,04 
LuchtdlCht doorvoermanchet 1 stuk 0,100 0,10 
Vervallen separatM!praten 1 set 0,100 0,10 
Vervallen elastisch PUR-schulm 1 00 m 1 0020 002 - . Tabel VIII.12. Extra bouwkosten aans/ultmg dalcdoorvoeren op dak 

Extra maatregelen Presto-Passief 
Spouwisolatie 

[ ill 
€ 0,77 € 0,62 
€ 13,58 € 13,58 
€ 6,83 € 6,83 
€ 030 € 030 

Ook bij de Presto-Passief wordt PIR-isolatie toegepast in de spouw. Om de hogere 
warmteweerstand te bereiken worden twee lagen isolatiemateriaal aangebracht. In 
hoofdstuk 2 is aangegeven dat de eerste laag bestaat u'it 120mm Slimline+ isolatie en 
dat de tweede laag wordt gevormd door 100mm Slimline isolatie. Tevens is de 
bijbehorende warmteweerstand uitgerekend, waaruit is gebleken dat de ontworpen 
waarde van 10,0 m2K/W niet wordt 'bereikt. Doordat ervoor gekozen is om het ontwerp 
niet aan te passen, zal ook de warmteweerstand worden gehandhaafd. De 
warmteweerstand van de ontworpen Presto-Passief is 9,33 m2K/W. In het huidige 
leveringsprogramma van de fabrikant zij n de platen Slimline 100mm echter niet meer 
leverbaar. De isolatieplaten zijn nu 90mm of 107mm dik. Wanneer platen van 90mm 
worden toegepast, wordt de warmteweerstand van de gevel lager, bij toepassing van de 
platen van 107mm wordt het isolatiepakket dikker, waardoor de spouw te klein wordt. Er 
zijn nog enkele andere opties: 

Het toepassen van twee lagen Slimline isolatie, de Slimline+ platen (met een laag 
glaswolisolatie) worden dan niet meer toegepast. 
Het toepassen van een ander type isolatie. Isolatiemateriaal van Resol-harschuim, 
van fabrikant Kingspan, heeft een lagere lambda-waarde, wat resulteert in een 
hogere warmteweerstand bij dezelfde toegepaste dikte isolatiemateriaal. 

Wanneer de Slimline en de Slimline+ platen worden toegepast van respectievelijk 90mm 
en 120mm, bedraagt de warmteweerstand van gevel 8,93 m2K/W. Dit is nog lager dan 
de waarde die wordt behaald bij de ontworpen constructie en dus weer lager dan de 
oorspronke,ijk vereiste waarde van 10,0 m2K/W. 
De laag glaswolisolatie van de Slimline+ isolatieplaten heeft een hogere lambda-waarde 
dan het PIR isolatiemateriaal. Het toepassen van Slimline isolatieplaten levert dus een 
hogere warmteweerstand op. Omdat de Slimline platen van 100mm niet meer te leveren 
zijn, wordt er gekozen om twee platen van 107mm dikte toe te passen. Hierdoor blijft de 
totale dikte van het isolatiepakket binnen de 220mm van het ontwerp. In het ontwerp is 
gekozen voor de Slimline+ platen, omdat oneffenheden in het binnenblad dan makkelijk 
kunnen worden opgenomen . Doordat bij de Presto-0.6 ook S~imline isolatieplaten worden 
toegepast en de bijbehorende werkwijze dus bekend is en bij iedere woning wordt 
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toegepast, zal het geen probleem zijn om bij de Presto-Passief ook aileen Slimline platen 
toe te passen. De twee lagen Slimline platen van 107mm leveren een warmteweerstand 
van de gevel op van 9,36 m2K/W, wat dus iets hoger is dan de ontworpen waarde. 
Het isolatiemateriaal van Resol-hardschuim is van de fabrikant Kingspan en heeft de 
benaming K8. De K8 platen hebben een lagere lambda-waarde, waardoor de totale dikte 
van het isolatiepakket, en daarmee van de constructie, kan worden verkleind. Doordat 
het ontwerp van de Presto-Passief wordt gehandhaafd, heeft dit voor de Presto-Passief 
geen meerwaarde. Wat echter wei een meerwaarde op kan leveren is het verhogen van 
de warmteweerstand van de gevel door het toepassen van isolatiemateriaal met een 
lagere lambda-waarde. Bij het toepassen van een laag isolatiemateriaal van 98mm en 
een laag van 123mm wordt de totale dikte van het isolatiepakket 221mm, wat 1mm te 
dik is ten opzichte van het ontwerp. De warmteweerstand van de gevel wordt in dit geval 
10,44 m2K/W. Wordt een vergelijkbare dikte isolatiemateriaal aangebracht als bij het 
toepassen van Slimline isolatie, dan wordt een laag van 87mm en een laag van 123mm 
toegepast. De totale dikte wordt dan 210mm (bij Slimline 214mm) en de 
warmteweerstand 9,96 m2K/W. Door verschillende diktes van de isolatieplaten toe te 
passen zijn nog meer mogelijke constructies te maken. De kosten voor de oplossingen 
zijn verschillend. Om een juiste afweging te maken zijn daarom de kosten van de 
verschillende oplossingen berekend. 
In tabel VIII.13 zijn de verschillende mogelijkheden voor de spouwisolatie weergegeven 
met de daarbij behorende dikte en rc-waarde. Tevens is het oorspronkelijk ontworpen 
isolatiepakket opgenomen (in de donkergrijze balk), zodat een juist vergelijk gemaakt 
kan worden. Bij aile mogelijkheden worden twee lagen isolatiemateriaal op dezelfde wijze 
aangebracht, zodat er geen bouwtijd wordt berekend, deze is immers gelijk. 

9,35 m W 
9,48 mLK/ W 
9,96 m2K/W 
10 44 m.2 

2.4. De aansluiting "an het stefkozijn op het binnenblad 

( 2915,25 
( 2644, 50 
( 2764,50 
{; 2981 25 

Tijdens de luchtdichtheidsmetingen zijn enkele luchtlekkages geconstateerd random de 
stelkozijnen. Door het ontbreken van de PUR-schuim afdichting tussen het stelkozijn en 
het binnenblad, kan luchtlekkage plaatsvinden. Om de aansluiting tussen het stelkozijn 
en het binnenblad luchtdicht te maken moet een extra luchtdichting worden aangebracht. 
Dit kan worden gerealiseerd door de naad tussen het stelkozijn en het binnenblad 
luchtdicht af te plakken. Door de verschillende ondergronden, het kalkzandsteen 
binnenblad en het hout van het stelkozijn, moet de afdichting op beide ondergronden 
hechten. Het enige materiaal dat hiervoor in aanmerking komt is band van butylrubber, 
dit hecht, wanneer het kalkzandsteen vooraf wordt behandeld met een primer, op be ide 
ondergronden. Andere tapes of banden hechten wei op het hout, maar niet op het 
kalkzandsteen binnenblad. Het toepassen van butylband brengt extra bouwtijd en 
bouwkosten met zich mee, omdat er geen andere mogelijkheden zijn, zijn dit 
noodzakelijke extra bouwtijd en bouwkosten. 
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Butylband moet ongeveer SOmm op beide materialen hechten. Dit betekent dat het toe 
te passen butylband minimaal 100mm breed moet zijn. De stelkozijn worden bevestigd 
met stalen hoekankers van SOxSOmm. De hoekankers moeten ook afgeplakt worden met 
butylband, omdat anders via de hoekankers alsnog luchtlekkage ontstaat. Rondom de 
hoekankers dient de bevestigingsbreedte van het butylband ook SOmm te 'bedragen. Om 
een goede afdichting te verkrijgen met een smalle band, moeten de hoekankers apart 
worden afgeplakt. Met het butylband van 100mm breed kan dit worden uitgevoerd door 
aan beide kanten op het hoekanker een strook van lS0mm butyl band te plakken. 
Hiermee zijn de ankers rondom met SOmm overlap afgeplakt. In de hoek van het 
stelkozijn met het binnenblad komt vervolgens een strook van 100mm buty'lband, zodat 
de luchtdichting gegarandeerd is. De volgende breedte waarin butylband te verkrijgen is 
bedraagt lS0mm. Ook hiermee is er te weinig overlapping over de hoekankers. Door de 
breedte van lS0mm kunnen de hoekankers nu worden afgeplakt met een strook van 
200mm butylband die in de lengte over het hele hoekanker wordt geplakt. Vervolgens 
wordt het he Ie stelkozijn rondom afgeplakt met een strook van lS0mm breed butylband. 
Met een strook van 200mm breed butylband kan de afdichting in een keer worden 
gerealiseerd. Ook het aanbrengen van de primer is afhankelijk van de breedte van het 
butylband, bij de extra stroken moet extra primer worden aangebracht en bij een 
bredere band moet meer primer worden aangebracht. De bij de verschillende breedtes 
behorende bouwtijd en bouwkosten worden in tabel VIII. 14 weergegeven. 

0,025 
0,050 
0,025 
0,050 
0,025 
0050 

2,59 
0,26 
2,30 
0,35 
1,72 
034 

Tabel vrIl.14. Bouwtijd en bouwkosten aansluiting stelkozijn op binnenblad 

2.5. De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn 

( 1,62 
( 1,63 
( 2,28 
( 1,63 
( 2,91 
( 1 63 

( 168,43 
(8,46 
( 209,94 
( 11,27 
( 200,51 
( 11 25 

Bij de Presto-Passief wordt een ander type kunststofkozijn toegepast, met een lagere U
waarde en een extra luchtdichting, ook wei Passiefhuis kozijn genoemd. In het kozijn 
wordt drievoudig glas geplaatst, in plaats van het standaard dubbelglas bij de Presto-0.6. 
Het drievoudige glas heeft ook een lagere U-waarde. Hierdoor is de totale 
warmteweerstand van het kozijn van de Presto-Passief hoger dan de warmteweerstand 
van het kozijn dat wordt geplaatst bij de Presto-0.6. 
Het Passiefhuis kozijn moet achter het metselwerk geplaatst moet worden, dus altijd 
vanaf de binnenzijde. 
Hiermee lijkt de plaatsing op het plaatsen van een kunststofkozijn met i,nbouwrolluik, dit 
wordt ook vanaf de binnenzijde geplaatst. De afdichting hiervan vindt op dezelfde manier 
plaats als bij de andere kunststofkozijnen, compriband in de sponning en de naad 
afdichten met elastisch PUR-schuim. 
Om de aansluiting tussen het Passiefhuis kunststofkozijn en het stelkozijn gegarandeerd 
luchtdicht te maken, schrijft de fabrikant het gebruik van een luchtdichte band voor. 
Deze band bestaat uit een strook butyl band, met daaraan vast een strook gaas. Het 
butylband wordt in de sponning van het kunststofkozijn geplakt, de gaasstrook kan 
vervolgens in het stucwerk worden opgenomen. Hiermee wordt een luchtdichte 
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aansluiting verkregen. Het plakken van het compriband in de sponning komt hiermee te 

vervallen en is ook niet meer noodzakelijk voor de luchtdichting. 

Het aanbrengen van het luchtdichte band kost extra bouwtijd, voordat de kozijnen 
geplaatst kunnen worden moet het band in de sponning worden geplakt. Dit is te 
vergelijken met het plakken van het compriband bij de kozijnen bij de Presto-0.6. De 
extra bouwtijd die noodzakelijk is om het gaas in het stucwerk op te nemen zijn gering, 
doordat de stukadoor gewoon over het gaas heen kan stukadoren, zij het wei wat 
voorzichtiger. 

Luchtdicht stucband 68,99 m 1 0,020 
r~~e";;;;;rva:...=:::'lI=e=n~s=ta=n;';;d~a=af'i":';:d~P~U~R--s----:'---I 68 99 m 1 0015 

1,72 
1 03 

€ 1,37 
€ 002 

€ 94,17 
€ 1 31 

Tabel VIII. IS. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting kunststofkoz/jn op stelkozijn 

2.6. De aansluiting rondom het inbouwrolluik 
De aansluiting rondom het inbouwrolluik wordt luchtdicht gemaakt op dezelfde manier als 
bij de Presto-0.6. 
am ook de koudebrug rondom de rolluikbak te verminderen wordt de rolluikbak extra 
gefsoleerd. De spouwmuur van de Presto-Passief is 130mm breder dan de spouwmuur 
van de huidige Presto. De kozijnen van de Presto-Passief worden echter op dezelfde 

positie in de gevel geplaatst, met andere woorden: de negge aan de buitenzijde blijft 
even groot. Hierdoor ligt de voorzijde van de rolluikbak niet meer gelijk met de 
binnenzijde van het binnenblad. Tussen de aftimmering en de rolluikbak blijft nu een 
ruimte over van 115mm, waardoor de mogelijkheid ontstaat om tussen de aftimmering 
en de rotluikbak extra isolatie aan te brengen. Hierdoor wordt de koudebrug ter plaatse 
van de rolluikbak vermindert. Door het plaatsen van het extra isolatiemateriaal nemen de 
bouwtijd en de bouwkosten voor de aansluiting rondom het inbouwrolluik verder toe. Er 
wordt gebruik gemaakt van de spouwmuurisolatie, waarvan de gehele dikte geplaatst 
kan worden. De hoogte van de platen is 250mm, de gehele breedte van de rolluikbak 
wordt afgedekt. 

0,025 
0,015 
0, 100 
0100 

0,14 
0,22 
0,37 
029 

Tabel VIlI,16. Bouwtijd en bouwkosten aansluiting rondom inbouwrolluik 

48.1. De aansluiting van het dakraam op het dak 

€ 0,60 
€0,46 
€ 15,69 
€ 3 00 

€ 3 ,24 
€ 6,81 
€ 57,52 
€ 8 80 

Rondom het dakraam zijn koudebruggen aanwezig, die worden veroorzaakt doordat het 
hout van het dakraam en het hout van de daksparing van buiten naar binnen doorlopen. 
am deze koudebruggen te verminderen moet er extra isolatie aangebracht worden. Dit 
wordt al gedaan door de oplossing van de Presto-0.6 toe te passen. Het PUR-schuim 
tussen het dakraam en de daksparing zorgt voor een hogere warmteweerstand, am de 
koudebrug van de daksparing te verminderen moet de daksparing worden ge'isoleerd, 

zodat de doorlopende daksporen worden ingepakt met isolatie. Door het 
bevestigingssysteem van het dakraam, is de toe te passen isolatiedikte gelimiteerd tot 
40mm. Bij de Presto-0.6 is de ruimte tussen de daksparing en de aftimmering ongeveer 
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25mm. Door de panlat, waarop het dakraam wordt bevestigd, iets dichter bij de 
daksparing te plaatsen wordt de ruimte tussen de daksparing en de afwerking maximaal 
42mm, zodat er 40mm isolatiemateriaal kan worden aangebracht. Om een zo hoog 
mogelijke warmteweerstand te verkrijgen wordt PIR-isolatie toegepast. In de daksparing 
wordt rondom een laag PIR-isolatie van 40mm dikte gelijmd, waarna de afwerkstroken 
worden geplaatst. De daksparing moet daarvoor verder worden vergroot, ten opzichte 
van de huidige Presto moet de daksparing aan beide zijden met 45mm worden vergroot, 
zodat er een speling van 25mm over blijft. 
Het is wenselijk om de luchtdichting verder te vergroten, zodat de hoge mate van 
luchtdichtheid van de Presto-Passief kan worden behaald. De luchtdichting van de 
aansluiting van het dakraam op het dak wordt verder vergroot door de naad tussen het 
dakraam en het dak volledig luchtdicht af te sluiten door middel van luchtdichte tape. 
Hiermee is een betere luchtdichting te garanderen dan met elastisch PUR-schuim, 
doordat hierbij achteraf controle mogelijk is. Het luchtdichte tape wordt daarbij in de 
sponning van het dakraam en tegen de daksparing geplakt. Het tape wordt daarna uit 
het zicht genomen door de afwerking van het dakraam. 

De extra bouwtijd en bouwkosten worden bepaald door het verlijmen van de PIR-isolatie 
en het aanbrengen van de luchtdichte tape, het standaard PUR-schuim van de huidige 
Presto komt te vervallen. De kosten voor het luchtdichte tape en het standaard PUR
schuim zijn al voor de Presto-0.6 bepaald. 

0,15 
0,05 
0,05 
0015 

0,49 
0 .. 16 
0,41 
o 12 

Tabel VIII.lB. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluitlng dakraam op dak 

25. De onderlinge aansluiting van de dakelementen 

€ 15,69 
( 2,38 
( 0, 60 
(001 

( 51,20 
( 7,77 
( 4,90 
(0 10 

De naad tussen de dakelementen wordt volgespoten met PUR-schuim. Daarmee wordt 
een koudebrug ter plaatse van de onderlinge aansluiting van de dakelementen 
voorkomen. Door de hoge eisen van de Presto-Passief met betrekking tot de 
luchtdichtheid wordt over de naad tussen de dakelementen een extra luchtdichting 
aangebracht. Uit de luchtdichtheidsmetingen is namelijk gebleken dat op sommige 
plaatsen luchtlekkage ontstaat, doordat het PUR-schuim niet overal voldoende aanwezig 
is. Om een gegarandeerde luchtdichte aansluiting te verkrijgen wordt de naad afgeplakt 
met luchtdichte tape. Doordat het tape breder is dan de standaard afwerking van de 
naad tussen de dakelementen, moeten bredere koplatten worden toegepast, om het tape 
weg te werken. In plaats van de standaard koplatten van 45mm breedte worden nu 
koplatten toegepast van 72mm breedte. De bouwtijd neemt aileen toe door het 
aanbrengen van het tape, de bredere koplatten geven geen verhoging van de bouwtijd. 
De lengte van het aan te brengen luchtdichte tape is groter, doordat het luchtdichte tape 
over de gehele naad moet worden aangebracht, de koplatten worden aileen over het 
zichtbare deel van de naad aangebracht, dus niet achter de knieschotten. 
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latten 

0,37 
nvt 
nvt 

( 0,60 
( 2,10 
( 1 10 

( 21,98 
( 67,47 
(3534 

Tabel VIII.19. Extra bouwtijd en bouwlt.osten aansluiting da/Ce/ementen onderHng 

26. De aanslui ing van de dakelementen in de nok 
Ter plaatse van de onderlinge naad tussen de elementen ontbreekt het rubberprofiel, 
waardoor hier gemakkelijk luchtlekkage kan plaatsvinden. Bij de Presto-0.6 wordt deze 
naad afgedicht met behul,p van PUR-schuim, wat in deze naad wordt gespoten. Tevens 
wordt PUR-schuim gespoten in de naad tussen de houten regels. 
Om de nok volledig luchtdicht te maken wordt de naad bij de Presto-Passief afgeplakt 
door middel van luchtdichte tape. De afdichting door middel van het rubber profiel kan 
daarmee vervallen, doordat de luchtdichte tape een luchtdichte aansluiting garandeert. 
De dakleverancier plaatst het rubber profiel echter standaard bij aile dakelementen, 
zodat het weglaten van het profiel juist extra kosten met zich meebrengt, doordat de 
dakleverancier daarvoor zijn productieproces moet veranderen. De afdichting met PUR
schuim kan ook komen te vervallen, deze heeft voor de luchtdichting geen nut meer. 
Doordat het hout in de nok doorloopt van binnen naar buiten vormt de nok ook een 
koudebrug. Doordat niet bekend is in hoeverre het aanbrengen van het PUR-schuim bij 
de Presto-0.6 de koudeburg verkleint, wordt ervoor gekozen om in de nok extra isolatie 
aan te 'brengen. Dit kan door een laag isolatie boven de aftimmering in de nok aan te 
brengen. Ais isolatiemateriaal wordt gekozen voor PIR-isolatie. Doordat dit harde isolatie 
is wat kan worden gelijmd, kan dit in de nok worden aangebracht, voordat de 
aftimmering wordt geplaatst. Minerale wol isolatie is weliswaar makkelijker in de 
nokvorm te plaatsen, maar bemoeilijkt het aanbrengen van de aftimmering, doordat de 
minerale wol niet op zijn plaats blijft totdat de aftimmering is aangebracht. Om de 
uitvoering te vergemakkelijken wordt er een he Ie plaatdikte van de spouwmuurisolatie 
toegepast, welke aileen aan de zijkant afgeschuind moet worden. De toe te passen plaat 
is 300mm breed. De naden worden vervolgens afgedicht met PUR-schuim. V~~r het 
afdichten van de naden met PUR-schuim worden de bouwtijd en de bouwkosten van de 
huidige Presto genomen, zodat er geen verhoging plaatsvindt bij de Presto-Passief. 

De extra bouwtijd en bouwkosten die worden gemaakt voor de aansluiting van de 
dakelementen in de nok, zijn vermeld in tabel VIII.19. 

0,10 
0,05 
002 

0, 28 
0,14 
o 19 

( 15,69 (43,91 
( 2,38 ( 6,66 
( 060 ( 5 60 

Tabel VIII.20. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluitlng dakelementen onderling 
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IX. Uitvoeringsvolgorde Presto-O.6 en Presto-Passiet 

Er is tijdens het onderzoek geen aanleidingen gevonden om de gevolgde 
uitvoeringsvolgorde te veranderen. De huidige uitvoeringsvolgorde blijft dus 
gehandhaafd. Vanwege weersinvloeden of beschikbaarheid van personeel, materiaal en 
materieel, wordt de uitvoeringsvolgorde incidenteel wei eens gewijzigd. Dit hoeft geen 
problemen op te leveren voor de werkzaamheden, maar kan wei gevolgen hebben voor 
de uitvoering van de kritische punten. Verschillende kritische punten vereisen een 
bepaalde uitvoeringsvolgorde, zodat de toe te passen maatregelen ook op de juiste 
manier verwerkt kunnen worden en de eisen met betrekking tot luchtdichtheid en het 
voorkomen van koudebruggen worden gerealiseerd. Dit betekent dat de 
uitvoeringsvolgorde voor sommige kritische punten niet meer vrijblijvend is. 
Hieronder zal van ieder kritisch punt de consequenties voor de uitvoehngsvolgorde 
worden weergegeven: 
1A.1: Aansluiting kruipluik op begane grondvloer 

De geconstateerde luchtlekkage kan worden opgelost bij het plaatsen van het 
kruipluik, waardoor dit geen consequenties heeft voor de uitvoeringsvolgorde. 

1A.2: Aansluiting ge'isoleerde kantplank op stelkozijn 
De kantplank kan pas worden geplaatst nadat het stelkozijn is gemonteerd. De 
plaatsing dient echter wei plaats te vinden voordat de spouwmuurisolatie ter 
plaatse van de kantplanken geplaatst wordt, omdat anders de afdichting rondom 
de kantplank niet meer aan te brengen is. 

1B.1: Aansluiting isolatie op begane grondvloer en binnenblad 
Wanneer wordt gestart met het gevelmetselwerk, wordt de isolatie tegen de 
begane grondvloer en het binnenblad als eerste geplaatst. De uitvoeringsvolgorde 
hoeft niet gewijzigd te worden. Wei dienen de kantplanken geplaatst en afgedicht 
te zijn, zodat daarna het isolatiemateriaal tegen de kantplanken kan worden 
geplaatst. 

1B.2: Aansluiting isolatieplaten onderling 
Dit kritische punt heeft betrekking op de wijze van plaatsing van de isolatieplaten. 
Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoeringsvolgorde. Het tijdstip van plaatsen van 
de isolatie is wei gebonden aan een bepaalde uitvoeringsvolgorde. Het 
isolatiemateriaal kan pas geplaatst worden nadat de kantplanken en de stelkozijn 
zijn geplaatst. 

2.1: Aansluiting topgevel op verdiepingsvloer 
Voor een luchtdichte aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer, moet de 
naad zowel vanaf de binnenzijde als de buitenzijde worden afgedicht met PUR
schuim. De afdichting kan worden aangebracht nadat de spouwmuurisolatie is 
aangebracht. De spouwmuurisolatie moet minimaal 10mm vrij gehouden worden 
van de onderzijde van de topgevel. Door deze naad kan vervolgens eerst de naad 
tussen de topgevel en de verdiepingsvloer worden afgedicht en vervolgens de 
naad tussen de spouwmuurisol'atie en de topgevel. Doordat van te voren bekend 
is op welke hoogte de topgevel komt, kan de spouwmuurisolatie tot 10mm onder 
deze hoogte worden aangebracht. Voor kritisch punt 4 hoeft de 
uitvoeringsvolgorde niet aangepast te worden. 

2.2: Aansluiting isolatie op topgevel 
De spouwmuurisolatie dient minimaal 10mm vrij gehouden te worden van de 
onderzijde van de topgevel. Vervolgens moet deze naad worden opgevuld met 
PUR-schuim. Voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal is het echter niet 
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noodzakelijk dat de topgevel eerst wordt geplaatst. De afdichting van de naad 
tussen de topgevel en het isolatiemateriaal kan echter pas plaatsvinden nadat de 
naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer is afgedicht. 

2.3: Aansluiting isolatie op stelkozijnen 
Voordat het isolatiemateriaal op de stelkozijn aangesloten kan worden, dienen de 
stelkozijnen aangebracht te zijn, waarmee de uitvoeringsvolgorde is bepaald. 
Deze wijkt echter niet af van de uitvoeringsvolgorde van de huidige Presto. 

2.4: Aansluiting stelkozijn op binnenblad 
Dit kritische punt betreft de afwerking van de stelkozijnen. Dit dient uitgevoerd te 
worden voordat de spouwmuurisolatie rondom de stelkozijnen wordt aangebracht. 

2.5: Aansluiting kunststofkozijnen op stelkozijnen 
Omdat de kunststofkozijnen in de stelkozijnen geplaatst moeten worden, dienden 
de stelkozijnen eerst geplaatst te worden, wat bij de huidige uitvoeringsvolgorde 
ook het geval is. 

2.6: Aansluiting rondom inbouwrolluik 
De aansluiting rondom het inbouwrolluik betreft de afwerking van het 
inbouwrolluik, welke plaatsvindt na het plaatsen van het inbouwrolluik. 

3B.1: Aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 
De naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer moet zowel vanaf de 
binnenzijde als de buitenzijde worden afgedicht met PUR-schuim, zodat een 
luchtdichte aansluiting ontstaat. Het laatste stuk spouwmuurisolatie kan dus pas 
worden aangebracht nadat de muurplaat is geplaatst en afgedicht. De muurplaat 
moet geplaatst en afgedicht worden, voordat het gevelmetselwerk op 
verdiepingshoogte is. 

3B.2: Aansluiting isolatie op muurplaat 
Het isolatiemateriaal kan pas aangebracht worden nadat de muurplaat is 
geplaatst. Dit geldt echter niet voor het hele isolatievlak. De isolatieplaten worden 
in rijen aangebracht. De eerste twee lagen kunnen wei worden aangebracht, de 
laatste rij kan pas worden aangebracht nadat de muurplaat is geplaatst en 
afgedicht. 

3B.3: Aansluiting dak op muurplaat 
Het spreekt voor zich dat de afdichting met luchtdichte tape pas aangebracht kan 
worden wanneer het dak is geplaatst. 

4A.1: Aansluiting dakkapel op dak 
Ook de afdichting en het aanbrengen van isolatiemateriaal rondom de dakkapel 
kan pas plaatsvinden als de dakkapel op het dak is geplaatst. Het aanbrengen van 
het isolatiemateriaal aan de onderzijde moet plaatsvinden voor het leggen van de 
dakpannen, het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan de bovenzijde en de 
afdichting met luchtdichte tape moet uitgevoerd worden voordat de aftimmering 
aangebracht wordt. 

4B.1: Aansluiting dakraam op dak 
Het aanbrengen van elastisch PUR-schuim rondom het dakraam moet 
plaatsvinden voordat de aftimmering wordt aangebracht. Dit hoeft echter niet los 
van elkaar plaats te vinden, maar kan net voor het plaatsen van de aftimmering 
plaatshebben. 
Bij de Presto-Passief moet eerst de luchtdichte tape worden aangebracht, daarna 
het extra isolatiemateriaal en als laatste de aftimmering. 

5.1: Aansluiting dak op topgevel 
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Dit kritische punt moet op twee verschillende momenten worden uitgevoerd. Het 
compriband moet aangebracht worden voordat de eerste dakelementen worden 
geplaatst, daarna kan de eventuele afdichting van elastisch PUR-schuim worden 
aangebracht. 

5.2: Aansluiting dakelementen onderl ing 
De afdichting met PUR-schuim tussen de dakelementen bij de Presto-D.6 kan 
plaatsvinden nadat het dak is geplaatst en moet plaatsvinden vanaf de 
binnenzijde en de buitenzijde. Het aanbrengen moet daardoor plaatsvinden 
voordat de dakpannen worden gelegd en voordat de koplatten worden 
aangebracht. 
Bij de Presto-Passief moet eerst de afdichting met luchtdichte tape worden 
aangebracht, daarna kan de naad tussen de dakelementen vanaf de buitenzijde 
worden gevuld. Vervolgens kunnen aan de binnenzijde de koplatten aangebracht 
worden. 

6.1 : Aansluiting dakelementen in de nok 
Bij de Presto-D.6 vindt de afdichting plaats door middel van PUR-schuim ter 
plaatse van de onderlinge dakelementen, wat plaats moet vinden voordat de 
aftimmerstrook wordt aangebracht. 
De afdichti,ng bij de Presto-Passief bestaat uit het aanbrengen van luchtdichte 
tape en een strook extra isolatiemateriaal in de nok. De uitvoeringsvolgorde is als 
voigt: eerst het dak plaatsen, vervolgens de luchtdichte tape in de nok 
aanbrengen, daarna het isolatiemateriaal verlijmen en als laatste de 
aftimmerstrook aanbrengen. 

6.2: Aansluiting dakdoorvoeren op dak 
De afdichting rondom de dakdoorvoeren kunnen pas worden aangebracht nadat 
de dakdoorvoeren zelf zijn geplaatst. 
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X. Berekeningen luchtdichtheid Presto-O.6 woningen 

De luchtdichtheidsmetingen van de Presto-D.6 zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
luchtdichtheidsmetingen bij de Multi-woningen. 

Per woning zijn twee metingen uitgevoerd, een onderdruk en een overdruk meting. Door 
de ventilator steeds een beetje sneller te laten draaien zijn er verschillende 
luchtdrukniveaus in de woning aangebracht, waarbij van ieder niveau de luchtdruk en de 
bijbehorende luchtvolumestroom is opgenomen. 

De meetgegevens zijn vervolgens in tabellen gezet. Daarna zijn de meetpunten uitgezet 
in een grafiek met een dubbel-Iogaritmische schaal, op de ene as het drukverschil en op 
de andere as de bijbehorende luchtvolumestroom. Door vervolgens een lijn te trekken 
door de meetpunten, ontstaat de druk/luchtvolumestroomkarakteristiek. Daarna wordt 
de luchtvolumestroom afgelezen bij het punt waar de lijn door de meetpunten het 
drukverschil van 1D Pa snijdt. 

Op de volgende pagina's worden de meetgegevens van de vier woningen getoond. Eerst 
een tabel met de meetwaarden en vervolgens de grafieken met drukverschil en 
bijbehorende luchtvolumestroom. 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinig,e Multi-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 155 van 175 

m FRAARJE • • nnemlngsbedtljl --__________________________ _ 



I 

I 

Presto-l: 

drukverschll (pa) volumestroom (m3/h) drUkverschi l (pa) vo lumestroom (m3jh) 
1,5 95 5,4 
6,0 210 7,5 
9,8 355 14,2 

13,0 455 16,3 
18,5 555 30,3 
28,0 765 42,2 
45,0 885 63,S 
59,7 1005 73,4 
63,7 1145 
74,2 1375 
83 1 1515 

Tabe/IX.I . Gegevens meting Presto-l 

Druk en volumestroom bij overdruk Presto-! 

ii 
.!!: .. 
2 

100 

Q 10 

10 

,~ 

~ 

./ 
Ii·' 

• 
100 

VoIulllestroolll (m' /hl 

Grafiek IX.I. Grafiek meetgegevens Presto-I blj overdruk 
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Druk en volumestroom bij onderdruk Presto-! 
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Grafiek IX.2 . Grafie/c meetgegevens Presto- l bij onderdruk 
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Presto-2: 
1 

drukverschil (pa) volumestroom (m3/h) drukverschil (pa) volumestroom (m3/h) 
6,3 200 2,5 125 

10,0 300 5,3 275 
12,5 420 8,0 530 
18,3 820 15,5 715 
26,3 1110 22,2 825 
37,3 1470 27,8 1150 
41,6 1650 33,6 1350 
50,1 1740 48,4 1600 [ 

606 1780 
TabeIIX.2. Gegevens meting Presto-2 

Druk en volumestroom bij overdruk Presto-2 
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Grafie/( IX.3. Grafiek meetgegevens Presto-2 bij overdruk 

Druk en volumestroom bij onderdruk Presto-2 
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Grafiek IX.4. Grafiek meetgegevens Presto-2 blj onderdruk 
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Presto-3: 

drukverschil (pa) volumestroom (m3/h) drukverschil (pa) volumestroom (m3/h) 
2,7 220 1,7 60 
8,3 550 4,3 190 
13 640 6,2 350 

23,2 980 8,6 690 
26,4 1080 16,3 1020 
30,2 1530 20,8 1300 
41,2 1670 26,0 1650 
60,2 2130 31,5 1810 

502 1980 
Tabe/IX.3. Gegevens metmg Presto-3 

Druk en volumestroom bij overdruk Presto-3 
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Met de gegevens uit de grafieken is de luchtvolumestroom van de woning bepaald bij een 
drukverschil van 10 Pa, aangegeven met de gele pijlen in de grafieken . De gevonden 
luchtvolumestroom is vervolgens omgerekend van de eenheid [m 3/h] naar [dm 3/s], de 
eenheid die in de norm wordt gehanteerd . 
Daarna kan de luchtdichtheid van de woning worden berekend. De luchtdichtheid wordt 
opgegeven in de eenheid [dm3/s.m 2

], of wei een luchtdoorlatendheid in liters per seconde 
per m 2 gebruiksoppervlakte van de woning. De gebruiksoppervlakte van de woningen is 
overgenomen uit de, door Fraanje, gemaakt EPC-berekeningen. 
Met deze gegevens is voor iedere woning de luchtdichtheid bepaald bij zowel overdruk 
als onderdruk. Daarna is het gemiddelde van de luchtdichtheid per woning berekend . 

De luchtdichtheden, berekent uit de verschillende metingen, zijn als voigt : 

Presto-I: 

ilib11t..!l!J.J 

OverdrukSltuatie 83 dm3/s 
Onderdruksltuatle 94 dm3/s 
Gemlddelcl 89 dm3 /s 
Tabe/lX.4. Berekenlng luchtdlchtheld Presto-1. 

Presto-2: 
lL q.,:1!JLt .l!lJ 

Over.drukSituatJe 89 dm3/ s 
Onderdrut<sLty,_tle 106 dm3/s 
Glllm 97 dm3 /s 
Tabe/ IX.S. Berekenmg luchtdlchtheld Presto-2 

Presto-3: 

133 dm3/s 
~':"'::='=':~~=~-I 146 d m3/s 

1395 dm3 s 
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XI. Posities luchtlekkage Presto-O.6 woningen 

Van ieder kritisch punt zal een foto en een infraroodafbeelding worden opgenomen. Met 
een groene stip wordt aangegeven hoe de infraroodafbeelding gepositioneerd is ten 
opzichte van de foto. De groene stip op de foto komt overeen met het meetpunt, het 
midden van het kruis op de infraroodafbeelding. De afgebeelde zone van de 
infraroodafbeelding is een stuk kleiner dan de zone van de gewone foto, in onderstaande 
afbeelding is dit weergegeven. 
Daaronder wordt een infraroodafbeelding en een foto weergegeven uit bijlage IV, waarna 
een vergelijking kan worden gemaakt tussen de uitvoering bij de huidige Presto en bij de 
Presto-O.6 . 

Infraroodafbeeldlng ten opzichte van gelNone afbeelding 

lA.t. Aansluiting kruipluik op begane grondvloer 
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De kruipluikrand is voor het uitvoeren van de meting schoongemaakt. Het rubber van het 
kruipluik vertoonde geen beschadigingen. De kruipluikrand is nog steeds zichtbaar als 
een donkere streep, maar er is geen vlekkerig patroon meer zichtbaar, wat wijst op 
luchtlekkage. Door de kruipluikrand schoon te maken en te controleren of het rubber van 
het kruipluik intact is, kan luchtlekkage rondom het kruipluik worden voorkomen. De 
koudebrl1g, veroorzaakt door de stalen kruipluikrand, wordt niet weggenomen. 

2.1. Aanslultlng topgevel op verdleplngsvloer 
Situatie Presto-O.6 

Wanneer be ide infraroodafbeeldingen met elkaar worden vergeleken, valt op dat er bij de 
Presto-O.6 minder temperatuurverschillen aanwezig zijn. De aansluiting van de topgevel 
op de verdiepingsvloer is nog wei zichtbaar als een donkere lijn, maar er is geen 
geconcentreerde luchtlekkage aanwezig . Door meer aandacht te besteden aan het 
afdichten van de naad met PUR-schuim is de aanslu iting tussen de topgevel en de 
verdiepingsvloer luchtdicht uitgevoerd. 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige Multi-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 161 van 175 

m FRAARJE .. nneming'bedriJ'-----------------------------



2.4. Aansluiting stelkozijn op binnenblad 
De aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad is op twee man'ieren uitgevoerd. Bij 
Presto-l en Presto-3 is het uitvoeringsplan van de Presto-D.6 gevolgd, de afdichting met 
PUR-schuim heeft meer aandacht gekregen. Bij Presto-2 is de naad tussen het stelkozijn 
en het binnenblad afgedicht met butylband, volgens het uitvoeringsplan van de Presto
Passief. Beide situaties zijn onderzocht op luchtdichtheid en zullen worden toegelicht. 

Situatie Presto-O.6 
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In de afbeeldingen van de Presto-O.6 is een gedeelte van de aansluiting van het 
stelkozijn met het binnenblad te zien, aangegeven met de groene pijl. Op de 
infraroodafbeedling is hier een donkere Iijn te zien, maar er is geen sprake van 
luchtlekkage. Op de .infraroodafbeelding van de Presto-O.6 waar de aansluiting van het 
stelkozijn op het binnenblad is afgedicht met butylband is ook een donkere Iijn te zien, 
aangegeven met de groene pijl. Ook hier is echter geen sprake van luchtlekkage, het 
stelkozijn vormt aileen een koudebrug, doordat het hout van buiten naar binnen 
doorloopt. Uit de afbeeldingen kan worden geconcludeerd dat beide uitvoeringswjjzen 
van de aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad luchtdicht zijn uitgevoerd. Dit 
betekent dat de afdichting met het butylband geen hogere luchtdichtheid oplevert, dan 
een secure afdichting met PUR-schuim. Dit kan worden verklaart door het feit dat niet 
aileen de aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad, maar ook de aansluiting van 
de isolatie op het stelkozijn wordt afgedicht met PUR-schuim. Hierdoor is er een dubbele 
luchtdichting aanwezig, waarbij de afdichting tussen het isolatiemateriaal en het 
stelkozijn ook goed kan worden uitgevoerd, omdat deze naad bij de Presto-O.6 82mm 
diep is en er dus veel PUR-schuim kan worden aangebracht. 

2.5. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozljn 
De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn is bij de woningen op een 
verschillende wijze uitgevoerd. Bij Presto-l en Presto-2 is de naad tussen het 
kunststofkozijn en bet stelkozijn afgedicht met standaard PUR-schuim. Bij Presto-3 zijn 
de naden op de begane grond afgedicht met elastische kit. De naden tussen de 
kunststofkozijnen en de stelkozijnen in de topgevels zijn afgedicht met standaard PUR
schuim, maar hier is het PUR-schuim niet weggesneden, de dagstukken zijn in het nog 
natte PUR-schuim geplaatst. 
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Wanneer de verschillende uitvoeringsoplossingen met elkaar vergeleken worden, valt op 
dat er een groot verschil in luchtlekkage optreedt. Bij Presto-l en Presto-2 is het 
kritische punt op dezelfde wijze uitgevoerd als bij de huidige Presto. Er is daardoor ook 
veel luchtlekkage geconstateerd, wat wordt veroorzaakt doordat het PUR-schuim is 
afgesneden en er dus nauwelijks sprake is van een luchtdichting. 
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De afdichting met elastische kit levert geen luchtlekkage op . Doordat het kit echter voor 
een gedeelte op de naad zit, wordt het plaatsen van de dagstukken bemoeilijkt. Het is 
dus van belang om de dagstukken direct na het afkitten van de naad aan te brengen. 
De afdichting van de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn in de topgevel 
vertoont ook geen luchtlekkage. Deze naad is afgedicht met standaard PUR-schuim en 
direct daarna is het houten dagstuk geplaatst. Hierdoor is het PUR-schuim niet 
weggesneden en kan het PUR-schuim de naad goed afdichten. Op de begane grond 
worden kunststof dagstukken toegepast, die dunner zijn. Hierdoor is het op de begane 
grond niet mogelijk om de dagstukken in het natte PUR-schuim te plaatsen. Daarom is 
ervoor gekozen om aile naden af te dichten met elastische kit en direct daarna de 
dagstukken te plaatsen. 

2.6. Aansluiting rondom inbouwrolluik 
.6 

Situatie huidige Prest;.;;o;....... ____ _ 

De rolluikbak van de huidige Presto was al afgewerkt, bij de Presto-O.6 was aileen de 
naad tussen de rolluikbak en het stelkozijn opgevuld met glaswolisolatie. De luchtlekkage 
rondom het inbouwrolluik is duidelijk te zien. Luchtlekkage vindt plaats via de 
glaswolisolatie en door de verticale naad in de rolluikbak. De horizontale naad, 
aangegeven met de groene pijl, is wei luchtdicht. 
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38.1. Aanstuiting muurplaat op verdieplngsvloer 
Situatie Presto-O.6 

De aansluiting van de muurplaat op de verdiepingsvloer vertoont bij de Presto-O.6 geen 
luchtlekkage meer. Er vindt echter nog wei luchtlekkage plaats bij de aansluiting van de 
topgevel op de muurplaat. Deze positie is niet als een apart kritisch punt in het 
onderzoek opgenomen, maar moet onderdeel zijn van de afdichting tussen de topgevel 
en het dak, zoals beschreven in het uitvoeringsplan. Door de afdichting met PUR-schuim 
meer secuur uit te voeren is de aansluiting luchtdicht. De afdichting van de topgevel op 
het dak heeft nog wei extra aandacht nodig. 
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38.3 ansluiting dak op mu rplaa 
Bij Presto-l en Presto-3 is op beide muurplaten compriband aangebracht. Bij Presto-2 is 
de aansluiting van het dak op de muurplaat uitgevoerd volgens het uitvoeringsplan, dus 
is de naad tussen de ronde muurplaat en het dak afgedicht met luchtdichte tape en is de 
platliggende muurplaat voorzien van compriband. 

Situatie huidige Presto 

Wanneer de ronde muurplaat wordt voorzien van compriband is de naad tussen de 
muurplaat en het dak te zien als een donkere streep op de infraroodafbeelding. Daaruit 
moet worden afgeleid dat er nog minimale luchtlekkage plaatsvindt. 

Remco Riemens 
Rapport energiezuinige Multi-woningen bijlagen 

10 februari 2012 
Pagina 167 van 175 

m FRAANJE .. nnemlng.b.driJl----------------___________ _ 



De infraroodafbeelding van Presto-2 is geheel egaal van kleur, de naad is zelfs niet te 
zien. Dit betekent dat de naad tussen het dak en de muurplaat hier wei volledig 
luchtdicht is afgesloten. 
Bij Presto-l en Presto-3 is ervoor gekozen om de ronde muurplaat te voorzien van 
compriband, zoals ook bij de platliggende muurplaat wordt gedaan. Hierdoor moesten de 
dakelementen wei extra voorzichtig worde geplaatst en verplaatst. Het verplaatsen kon 
niet door het element over de muurplaat te schuiven, want dan zou het compriband 
oprollen en geen functie meer hebben. Om de elementen te verplaatsen moesten ze 
opnieuw gehesen en geplaatst worden, wat extra bouwtijd koste ten opzichte van de 
werkwijze in het uitvoeringsplan beschreven. 
Uitvoeren volgens het uitvoeringsplan gaat dus gemakkelijker, kost minder bouwti1d en 
levert een betere luchtdichting op. 

4B.1. Aansluiting dakraam op dak 
De aansluiting van het dakraam op het dak is bij Presto-2 volgens het uitvoeringsplan 
uitgevoerd. Bij de andere woningen is de standaard werkwijze aangehouden. 
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Worden de infraroodafbeeldingen van de standaard daksparing en de huidige Presto met 
elkaar vergeleken, dan is daarop hetzelfde beeld te zien. Er vindt luchtlekkage plaats 
tussen het dakraam en de daksparing en tussen het vaste en het draaiende deel van het 
dakraam. De uitvoering is in beide gevallen gelijk, zodat dit resultaat is te verwachten. 
Bij Presto-2 is de daksparing vergroot, zodat het mogelijk wordt om de naad tussen het 
dakraam en de daksparing af te dichten met PUR-schuim. Bij Presto-2 is dit gedaan met 
standaard PUR-schuim in plaats van elastisch PUR-schuim, maar desondanks is de 
geconstateerde luchtlekkage wei kleiner. De grootste luchtlekkage vindt plaats in de 
hoek, wat ook de meest kwetsbare positie is. Door elastisch PUR-schuim toe te passen in 
plaats van standaard PUR-schuim, kan de luchtdichtheid nog verder worden vergroot en 
luchtlekkage worden voorkomen . Tussen het vaste en draaiende deel van het dakraam 
blijft wei lucht 'Iekken, hiervoor dient een oplossing gevonden te worden met de fabrikant 
van de dakramen. 

5.1. Aansluitlng dak op topgevel 
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Bij de Presto-0.6 is geen luchtlekkage geconstateerd bij de aansluiting van het dak op de 
topgevel. Door de topgevel te voorzien van compriband en de naad, wanneer deze grater 
is dan Smm, op te vullen met elastisch PUR-schuim ontstaat een luchtdichte aansluit.ing. 

5.2. Aansluiting dakelementen onderling 
De onderlinge aansluiting van de dakelementen is gecontroleerd op luchtlekkages. 
Tijdens de onderzoeksfase zijn er posities geconstateerd waar een gedeelte van het PUR
schuim ontbrak, zodat luchtlekkage kon ontstaan. Deze posities zijn bij de drie Presto-
0.6 woningen niet aangetraffen. Door de naad tussen de dakelementen vanaf de 
binnenkant en de buitenkant af te dichten met PUR-schuim ontstaat een luchtdichte 
aansluiting. 

6.1. Aansluiting dakelementen in de nok 
Situatie Presto-O.6 
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De contouren van de afwerkstrook in de nok zijn zichtbaar in de infraroodafbeelding. Dit 
kan het gevolg zijn van de koudebrug die in de nok aanwezig is, of doordat er toch een 
kleine luchtlekkage plaatsvindt. 
Er zijn geen geconcentreerde luchtlekkages gevonden, zoals bij de huidige Presto, zodat 
kan worden geconcludeerd dat de I'uchtdichtheid van de aansluitlng van de dakelementen 
in de nok in vergroot door het kritische punt uit te voeren volgens de voorschriften van 
het uitvoeringsplan. 

6.2. Aansluiting dakdoorvoeren op dak 
Om de aansluiting van de dakdoorvoeren op het dak luchtdicht te maken zijn er twee 
verschillende uitvoeringen . De invoer voor de ventilatielucht staat haaks op het 
dakbeschot, de afdekplaat moet worden voorzien van compriband, zodat de afdekplaat 
luchtdicht aansluit op het dakbeschot. De verticale dakdoorvoer wordt afgedicht met een 
luchtdicht manchet. 
Bij Presto-l en Presto-2 is de verticale dakdoorvoer rondom voorzien van PUR-schuim, 
bij Presto-3 is een luchtdicht manchet toegepast. De invoer voor de ventilatielucht is bij 
aile woningen uitgevoerd zoals bij de huidige Presto, dus zonder luchtdichting aan te 
brengen. 
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Op de infraroodafbeeldingen van de invoer is te zien dat zich nog steeds luchtlekkage 
voordoet. Dit was ook te verwachten, er is immers geen luchtdichting aangebracht. 
De afdichting rondom de verticale dakdoorvoer levert echter wei een betere luchtdichting 
op. Het luchtdichte manchet voorkomt inderdaad luchtlekkage. Ook de afdichting met 
PUR-schuim laat geen luchtlekkage meer zien. Het blijft echter wei zaak om deze 
afdichting nauwkeurig aan te brengen, evenals dat het plaatsen van de dakdoorvoer 
extra aandacht verdient. Op de foto is te zien dat er een gedeelte PUR-schuim ontbreekt, 
doordat de dakdoorvoer tegen het dakbeschot zit. Bij de groene pijl is een donkere plek 
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zichtbaar, waar het PUR-schuim niet helemaal op elkaar aansluit, wat een kleine 
luchtlekkage oplevert. De keuze om een luchtdicht manchet toe t e passen is dus juist 
geweest, hiermee wordt een luchtdichte aansluiting verkregen. Wanneer de afdekplaat 
van de invoer wordt voorzien van compriband, zal ook deze aansluiting een hogere 
luchtdichtheid krijgen. 
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