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1. Inleiding 

Aan het Multi-team, 

V~~r u ligt de toelichting bij de 'Handboeken Uitvoering', wat achtergrondinformatie over de 
energiezuinige Presto woningen, Presto-0.6 en Presto-Passief, bevat. 
Deze toelichting geeft algemene informatie over de energiezuinige woningen, informatie over de 
voorkomende problemen bij de huidige uitvoering en toont aan dat de luchtdichtheid van de huidige 
Presto verhoogd wordt door het toepassen van de uitvoeringsplannen uit de handboeken. 

De Presto-0.6 is het nieuwe standaardmodel van de Presto, wat voldoet aan de eisen met 
betrekking tot energieverbruik zoals die vanaf 1 januari 2011 gelden. Hiervoor is de isolatiewaarde 
van de schil verhoogd en is onderzocht op welke plaatsen in de woning energieverlies plaatsvindt 
via koudebruggen of luchtlekkage. Van dit type zijn inmiddels al enkele woningen gebouwd. 
De Presto-Passief is de meest energiezuinige variant van de Presto. Deze woning heeft een extra 
hoge isolatiewaarde, door dikkere isolatiepakketten aan te brengen. De luchtdichtheid van deze 
woningen is verhoogd door extra luchtdichtingen aan te brengen . De aanwezige koudebruggen 
worden zoveel mogelijk voorkomen of hun 'invloed wordt verminderd door het aanbrengen van 
extra isolatie. 

In hoofdstuk 1 wordt beschreven waarom Fraanje de energiezuinige Presto's heeft ontwikkeld en 
wat dit voor de woningen inhoud. 
Daarna wordt in hoofdstuk 2 uitleg gegeven over de begrippen luchtdichtheid en koudebruggen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de geconstateerde luchtlekkages en koudebruggen en geeft aan hoe de 
optredende problemen worden veroorzaakt. 
De toelichting wordt afgesloten met een vergelijking tussen de huidige situatie en de situatie 
volgens de beschreven werkwijze in het uitvoeringsplan van de Presto-0.6, waarin wordt 
aangetoond dat de getroffen maatregelen een positief effect hebben op de luchtdichtheid van de 
Presto-0.6. 

Deze achtergrondinformatie hoort bij het 'Handboeken Uitvoering'. De handboeken zijn als 
losstaande documenten te gebruiken, de achtergrondinformatie moet worden gezien als een 
complementerend document bij de handboeken. De handboeken zijn daardoor geschikt om op de 
bouwplaats direct te kunnen gebruiken, de achtergrondinformatie is in de eerste plaats geschreven 
voor degenen die extra informatie willen hebben over de uitvoeringsplannen en kan daarnaast ook 
worden gebruikt als ondersteuning voor trainingen en cursussen. 

Veel leesplezier en veel succes gewenst met het bouwen van de energiezuinige woningen! 

Remco Riemens 
februari 2012 

2. Energiezuinige Presto's 

Door de groeiende aandacht voor energiezuinigheid, stellen steeds meer klanten de vraag om 
energiebesparende maatregelen toe te passen in hun woning . 
Om ook de klanten die energiezuinig willen bouwen door middel van het Multi-concept te kunnen 
bedienen, heeft Fraanje energiezuinige Multi-woningen ontwikkeld. Deze energiezuinige Multi
woningen zijn afgeleid van het oorspronkeUjke model Multi Presto. Het architectonisch ontwerp en 
de indeling van de energiezuinige Multi-woningen zijn hetzelfde als bij de Presto. 

1.1 . Multi-Presto, standaard woning II[1""r4E?Sr40, met standaard opties 

Om van de Presto energiezuinige varianten te ontwikkelen heeft Fraanje, in samenwerking met de 
vaste onderaannemers en TNO, een onderzoek uitgevoerd. 
Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende energiebesparende maatregelen onderzocht en op basis 
van deze uitkomsten zijn vervolgens twee energiezuinige varianten van de Presto ontwikkeld, de 
Presto-0.6 end e Presto-Passief. 

De variant Presto-0.6 is het nieuwe standaardmodel van de Presto. Woningen waarvoor na 1 
januari 2011 een bouwvergunning wordt aangevraagd moeten voldoen aan een aangescherpte eis 
met betrekking tot energieverbruik. Dit wordt weergegeven met de zogenaamde Energie Prestatie 
Coefficient CEPC). V~~r 1 januari 2011 was deze waarde 0.8, na 1 januari 2011 moet deze waarde 
minimaal 0.6 bedragen. Om aan deze voorwaarde te voldoen is het ontwerp van de Presto 
aangepast, de warmteweerstand van de schil is verhoogd, zodat de Presto nu een EPC-waarde heeft 
van 0.6. 
De Presto-Passief is de variant die, door een hogere isolatiewaarde van de schil een extra laag 
energiegebruik kent. Tevens worden er extra energiebesparende maatregelen toegepast met 
betrekking tot luchtdichtheid en koudebruggen. 

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten van de energiebesparende maatregelen 
weergegeven, zowel voor de oorsrponkelijke Presto, die nu niet meer gebouwd zal worden ; als voor 
de twee energiezuinige varianten. 

--

p 

W.a~~~! 3.5 m2.K/W 3.5 m2.K/W 6.0 m2.K/W 

.a8veJ: 2.75 m2.K/W 4.0 m2.K/W 10.0 m2.K/W 
ee~ ~an. dH. 3. 5 m2.K/W 5.0 m2.K/W 10.0 m2.K/W 

.L 0.625 dm3/s.m2 0.625 dm3/s.m2 0.2 dm 3/s.m2 

K~Wlebn;ggetf Geen speciale Grootste koude- Zo min mogelijk koude-
'1ermt~ maatregelen bruggen verm lj den bruggen door extra 

nemen tJjdens uitvoerlng maatre~elen te nemen 
Tabe/1.1. Ultgangspunten energlebesparende maatregeJen 
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Om de gewenste uitgangspunten te kunnen behalen is het ontwerp van de oorspronkelijke Presto 
aangepast, waaruit de energiezuinige varianten Presto-0.6 en Presto-Passief zijn ontstaan. Het is 
van groot belang, dat de verschillende energiebesparende maatregelen op een correcte en 
onderling samenhangende wijze worden uitgevoerd. Deze werkwijze wijkt af van de huidige 
werkwijze, omdat het voor de energiezuinige Multi-woningen van groot belang is dat er veel 
aandacht wordt geschonken aan een goede verwerking van isolatiematerialen, een goede 
kierdichting en vermindering van koudebruggen. 
In de details van de woningen zijn zogenoemde kritische punten aan te geven, deze punten 
vereisen extra aandacht tijdens de uitvoering, om de energiebesparende maatregelen effectief te 
laten zijn . 

3. Luchtdichtheid en koudebruggen 

In dit hoofdstuk worden de begrippen luchtdichtheid en koudebruggen uitgelegd. 

Luchtdichtheid 
De mate waarin de woningsch il lucht door laat wordt aangeduid met de term luchtdoorlatendheid. 
De waarde van de luchtdoorlatendheid wordt aangeduid in de eenheid [dm3/s.m 2

] , of wei : de 
hoeveel lucht in liters per seconde per m2 gebruiksoppervlakte van de woning. De 
luchtdoorlatendheid geeft dus aan hoe gemakkelijk buitenlucht de woning kan binnendringen, dan 
wei hoe gemakkelijk binnenlucht de woning uit kan, zonder dat er openingen in de woningschil, 
zoals roosters, ramen en deuren, opengezet zijn. Hoe groter de luchtdoorlatendheid hoe 
makkelijker lucht de woning kan in- of uitstromen. Luchtdichtheid is de omgekeerde benaming van 
luchtdoorlatendheid, het geeft aan in welke mate de woning 'gesloten' is voor luchtstroming, of wei : 
hoe groter de luchtdichtheid hoe moeilijker lucht de woning kan in- of uitstromen. 
Het effect van luchtlekkage op het energieverlies wordt groter bij een toename van de 
warmteweerstand van de constructie, doordat het percentage energieverlies ten gevolge van 
luchtlekkage dan groter wordt. 
De luchtdichtheid van een woning wordt aangegeven met de qV;lo-waarde, de luchtdoorlaat door de 
constructie bij een drukverschil van 10 Pascal. Standaard mag gerekend worden met een qv;10-
waarde van 0,625 dm3/s.m 2

. 

Koudebruggen 
Koudebruggen zijn plaatsen waar de warmtestroom door de constructie groter is dan de 
warmtestroom door de rest van de constructie. Koudebruggen zijn nooit helemaal te voorkomen, 
maar men kan de negatieve invloed wei bepe rken. 

Dit wordt op de volgende manier bewerkstelligd: 
Koudebruggen in het ontwerp worden zoveel mogelijk voorkomen. Voorbeelden van nog 
steeds voorkomende koudebruggen zijn: de stelkozijnen en de aansluiting van de 
funderingsbalk met de beg'ane grondvloer. Bij de begane grondvloer is deze koudebrug 
zoveel mogelijk beperkt, door de afgelegde weg van de warmtestroom zo lang mogelijk te 
maken. De koudebrug bij het stelkozijn kan worden beperkt door de gevelisolatie zo goed 
mogelijk op het stelkozijn aan te laten sluiten. 
De uitvoeringsfase speelt ook een rol in het voorkomen van koudebruggen. Door een 
nauwkeurige uitvoering van de gevelisolatie kan de koudebrug van het stelkozijn beperkt 
worden. Nieuwe koudebruggen kunnen optreden wanneer de gevelisolatie niet goed 
onderling wordt aangesloten. 

Om koudebruggen te voorkomen is het van belang om de werkzaamheden op de bouwplaats 
goed te controleren, zodat de invloed van de aanwezige koudebruggen zoveel mogelijk 
wordt verminderd en dat nieuwe koudebruggen worden voorkomen. 

4. Geconstateerde problemen en hun oorzaken 

Er zijn metingen en observaties verricht bij de huidige Multi-woningen. 
Door het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting is de luchtdichtheid van de woningen 
bepaald en is onderzocht op welke plaatsen zich luchtlekkage voordoet. 
Met een infraroodcamera zijn de woningen op de aanwezigheid van koudebruggen 
onderzocht. 
Door middel van de observaties is vastgesteld wat de oorzaken zijn van de aangetroffen 
luchtlekkages en koudebruggen. 

De metingen en observaties zijn verricht bij de typen Multi-Premium en Multi-Medium. Deze 
woningen zijn wat betreft oppervlaktes, bouwwijze en uitvoeringswijze gelijk aan die van de Presto, 
zodat de geconstateerde problemen en oorzaken ook gelden voor de Multi-Presto. 

Luchtd ichtheidsmeting: 
De eis voor de luchtdichtheid van de huidige woningen is 0,625 dm3/s.m2

• Bij drie Multi-woningen 
zijn luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de 
luchtdichtheidmeting weergegeven. 

131,5 dm3/ s 
123,0 dm3/s 
1060 dm3 5 

TabeI3.l. Luchtdoorlatendheid van de g emeten woningen 

0,986 dm3/s .m 2. 
0,811 dm3/s.m 2 

o 742 dm3 s.m2 

De woning met de laagste luchtdoorlatendheid, en dus de hoogste luchtdichtheid, heeft een 
luchtdichtheid van 0,742 dm3/s.m 2

. Ten opzichte van de eis van 0,625 dm 3/s.m 2 betekent dit dat er 
bij deze woning per uur 60m 3 teveel lucht uit de woning weglekt. De woningen voldoen dus wat 
betreft de luchtdichtheid niet aan de gestelde eisen. 

Koudebrugmeting: 
Met behulp van een infraroodcamera zijn de woningen onderzocht op koudebruggen. Hierdoor is 
vast komen te staan welke onderdelen van de constructie de meeste warmte doorlaten. 

Observaties: 
De uitvoering van de kritische punten, waar tijdens de metingen problemen zijn geconstateerd , is 
bij verschillende woningen geobserveerd . Daarmee is de oorzaak van de geconstateerde problemen 
vastgelegd. 
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Op de volgende pagina 's worden de geconstateerde problemen en hun oorzaken toegelicht. Voor 
een duidelijke weergave zijn de problemen aangeduid als kritische punten. 
In onderstaande afbeelding is de plattegrond van de Presto weergegeven, waarin twee doorsneden 
zijn aangegeven. In deze doorsneden zijn vervolgens de details aangegeven. De details bevatten 
verschillende kritische punten. De kritische punten worden bij ieder detail opnieuw genummerd. Het 
betreffende kritische punt wordt aangeduid met het detailnummer gevolgd door het volgnummer 
van het kritische punt. Hierdoor ontstaan de volgende kritische punten: 1A.1, 1A.2, 1B.1, 
enzovoorts. 

B 

10 1 ID 1WOO 

000 

WOONKAMER 

o 

GARAGE 

A 
Plattegrond an de begane grond van de Presto, m et de posities van de doorsneden 

B 

Doorsnede A-A, over de kopgevels, met detailnummering 

Doorsnede 8-8, over de langsgevefs, met detallnummering 

Achtergrondinformatie bij de Handboeken Uitvoering 

Detailnummering: 
lA: Fundering, begane 
grondvloer en kozijn 
18: Zie doorsnede B-B 
2: Kozijndetail 
3: lie doorsnede B-B 
4A: lie doorsnede B-B 
48: lie doorsnede B-B 
5: Topgevel en dak 
6: lie doorsnede B-B 

Detailnummering: 
lA: Zie doorsnede A-A 
18: Fundering, begane 
grondvloer en gevel 
2: lie doorsnede A-A 
3: Verdiepingsvloer, 
muurplaat en dak 
4A: Dakkapel 
48: Dakraam 
5: lie doorsnede A-A 
6: Dakdoorvoeren en nok 
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Detail lA: Begane grondvloer en kantplank 

LJ-------J"",,·>1r;>F ,-" 

4 .1 . Detail1A 

1. Aansluiting isolatie op doorvoeren begane grondvloer 
Geconstateerde problemen: 
Rondom het kruipluik is een koudebrug aanwezig en tevens 
vindt luchtlekkage plaats via de naad tussen het kruipluik en de 
vloer. 

4.2. en 4.3. Lucht/eJekag e rondom kruip/uik 

Uitvoering: 
In de begane grondvloer wordt een sparing opgenomen. 
Vervolgens wordt op de begane grondvloer een stalen 
matomranding geplaatst. Nadat de cement dekvloer is 
aangebracht wordt in de matomranding een ge'isoleerd kruipluik 
geplaatst, wat is voorzien van een rubber oplegstrook. 

4 .4. Spar;ngen in de begane 
grondvloer 

4 .5. Stalen matomranding op 
begane grondvloer 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De matomranding is gemaakt van staal, wat een grote 
warmtegeleiding heeft. Hierdoor ontstaat er rondom het 
kruipluik een koudebrug, de stalen matomranding voert de 
warmte vanuit de woning snel af naar de kruipruimte. 
In afbeelding 2.2 .6.5 is te zien dat de matomranding vervuild is 
met steentjes en stukjes cement. De rubber oplegstrook kan 
daardoor niet voldoende aansluiten op de matomranding. 
Hierdoor ontstaat luchtlekkage via de naad tussen het kruipluik 
en de matomranding. 

Bij de aansluiting op de andere doorvoeren door de begane 
grondvloer (riolering, gas, water en elektra) is geen 
luchtlekkage geconstateerd. Kritisch punt 14 wordt daarom 
vanaf nu als voigt aangeduid: Aans/uiting kruip/uik op begane 
grondv/oer. 

2. Aansluiting gei'soleerde kantplank op stelkozijn 
Geconstateerde problemen: 
Rondom de kantplanken zijn koudebruggen aanwezig. Aan de 
zijkanten van de kantplanken is de koudebrug groter dan in het 
midden, zie groene pijlen . 

4.6. en 4. 7 . Koudebruggen rondom kantplanken 

Uitvoering: 
Bij de kozijnen die doorlopen tot aan de begane grondvloer 
wordt in plaats van metselwerk een ge'isoleerde kantplank 
aangebracht. De kantplank bestaat uit een cementgebonden 
vezelplaat, die op een strook harde isolatie is gelijmd. 
De kantplank wordt onder of tegen het stelkozijn geschroefd, 
waarna de ruimte tussen de kantplank en de funderingsbalk 
wordt opgevuld met cementmortel. 
De kantplank is minder breed dan het stelkozijn, waardoor er 
tussen de kantplank en de begane grondvloer een luchtlaag 
ontstaat. 

De spouwisolatie wordt tegen de zijkant van de kantplank 
geplaatst, de naad tussen de spouwisolatie en de kantplank 
wordt echter niet afgedicht. 

4.8. KilntpJank tegen stelkozijn 
g eplaatst 

4.9. Luchtlaag tussen kantplank en 
begane grondvloer 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De luchtlaag achter de kantplank veroorzaakt een zogenoemde 
valse spouw. Hierdoor kan lucht circuleren, luchtspoeling 
genoemd, waardoor de warmteweerstand ter plaatse van de 
kantplank afneemt. Daardoor wordt de warmteweerstand ter 
plaatse van de kantplank lager dan ,in de rest van de gevel, wat 
een koudebrug tot gevolg heeft. 
Doordat er een naad aanwezig is tussen de spouwisolatie en de 
kantplank is de warmteweerstand hier nog kleiner. Dit is op de 
infraroodafbeelding zichtbaar als een extra grote koudebrug. 
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Detail 1B: Funderingsbalk, begane grondvloer en 
spouwmuur 

4 .10. Detai/1B 

1. Aansluiting isolatie op begane grondvloer en 
binnenblad 
Geconstateerde problemen: 
In onderstaande afbeeldingen is te zien dat er een koudebrug 
aanwezig is ter plaatse van de begane grondvloer. De groene 
lijn in afbeelding 2.2.6.11 geeft de hoek van de woning aan. 
Links van de groene lijn is de koudebrug beduidend lager dan 
recht van de lijn. In afbeelding 2.2.6.12 is tevens zichtbaar dat 
de koudebrug zich concentreert rondom het meetpunt. 

4.11. en 4. 12. Koudebrug gen ter pfaatse van de f underingsbalk 

Uitvoering: 
Nadat het binnenblad op de begane grondvloer is gelijmd, wordt 
de spouwisolatie aangebracht. 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. Het gevolg van deze wisseling is, dat het 
isolatiemateriaal niet op beide vlakken voldoende kan worden 
aangesloten. Aan de kopse zijde van de vloer is de wisseling per 
vloerelement verschillend, aan de langszijde steekt het 
isolatiemateriaal van de vloer altijd in de spouw. Aan de 
langszijde wordt het isolatiemateriaal dan verjongt, zodat het 
isolatiemateriaal verticaal staat. Aan de kopse zijde wordt het 
isolatiemateriaal tegen het uitstekende vloerelement geplaatst. 
Wanneer het vloerelement terugligt, ontstaat er een luchtlaag 
achter het isolatiemateriaal, steekt het vloerelement uit dan is 
de luchtlaag op de scheiding van de begane grondvloer en het 
binnenblad aanwezig. 

4.13. W;sseling t U5sen rfbcassette- 4.14. Verjonging van het 
elementen isolatiemater iaal 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Wanneer het isolatiemateriaal aan de langszijde van de begane 
grondvloer wordt verjongt, is de warmteweerstand ter plaatse 
van de verjonging iets lager dan in de rest van de gevel. 
Ontstaat er aan de kopse zijde een luchtlaag dan neemt hier 
ook de warmteweerstand van de gevel af. Het uitstekende deel 
aan de langszijde is over de hele lengte hetzelfde, zodat hier 
geen onderl inge verschillen in de koudebrug aanwezig zijn. Aan 
de kopse zijde wisselen de elementen onderling, zodat ook de 
koudebrug van plaats tot plaats verschilt. 

2. Aansluiting isolatieplaten onderling 
Geconstateerde problemen: 
Tijdens de koudebrugmetingen zijn koudebruggen 
geconstateerd in het gevelvlak, zie de groene pijlen in 
afbeelding 2.2.6.15. Deze koudebruggen zijn het gevolg van 
naden tussen de isolatieplaten . Ter plaatse van de naden is de 
warmteweerstand lager, waardoor een koudebrug aanwezig is. 
Ook op de hoeken van de woning zijn koudebruggen 
geconstateerd. De binnenhoek van de woning heeft altijd een 
hogere temperatuur, doordat de oppervlakte van het buitenblad 
kleiner is dan de oppervlakte van het binnenblad en het 
buitenblad dus meer warmtestraling per oppervlakte ontvangt. 
Bij een buitenhoek is het omgekeerde het geval, waardoor de 
buitenhoek een lagere temperatuur heeft dan de aansluitende 

gevels. Deze fenomenen zijn dus geen koudebruggen. In 
afbeelding 2.2.6.16 is echter aan de bovenzijde van de 
binnenhoek wei een koudebrug aanwezig, de temperatuur is 
hier hoger dan in de rest van de hoek. 

4 . 15 . en 4.16. Koudebruggen in het geve/oppervfak en in de binnenhoek 
van d e waning . 

Uitvoering: 
De isolatieplaten worden over de spouwankers gedrukt, en 
vastgezet met isolatieclips. Tijdens de observaties is 
geconstateerd dat de isolatieplaten onderling meestal goed 
aansluiten. In de hoeken is de aansluiting vaak onvoldoende, 
doordat de ene plaat te ver doorsteekt en de andere plaat 
vervolgens niet op het binnenblad kan aansluiten. , 

4 .17. Onderlinge aansluiting 4.18. Aansluiting isolatieplaten op 
isolatieplaten, goede aansfuiting de hoek, onvoldoende 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Doordat de isolatieplaten over de spouwankers worden gedrukt, 
kunnen gemakkelijk plaatsingsafwijkingen ontstaan. Daardoor 
ontstaan onderlinge naden of naden op de hoeken, die 
vervolgens koudebruggen vormen. 
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Detail 2-1: Kozijndetail, verdieplngsvloer en topgevel 
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4. 19. Detail 2 

3. Aansluiting isolatie op stelkozijnen 
Dit kritische punt zal worden besproken bij detail 2-2. 

4. Aansluiting stelkozijn op binnenblad 
Geconstateerde problemen: 
Rondom het stelkozijn treden geconcentreerde luchtlekkages 
op, aangegeven met de g.roene pijlen in afbeelding 2.2.6.20. 

4.2 0 . en 4 . 21. Geconcentreerd e luch t lekkage r ondom stelkozijn 

Uitvoering: 
De kunststofkozijnen worden na het metselwerk geplaatst. Om 
dit mogelijk te maken wordt er een stelkozijn in de gevel 
opgenomen, waarin het kunststofkozijn kan worden 
gemonteerd. Het stelkozijn wordt door middel van hoekankers 
aan het binnenblad verankerd. Vervolgens wordt de naad 
tussen het stelkozijn en het binnenblad afgedicht met PUR
schuim. Achter de hoekankers is niet altijd PUR-schuim 
aanwezig. 

4 . 2 2. Bevestiging en afdichting 
stelko~ijn 

4. 23 . Geen PUR-sch uim aanw ez 9 
achter hoekanker 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Door het ontbreken van de afdichting met PUR-schuim, kan er 
luchtlekkage plaatsvinden via de naad tussen het stelkozijn en 
het binnenblad. Er zijn vooral geconcentreerde luchtlekkages 
geconstateerd, wat kan worden verklaard door het ontbreken 
van de PUR-schuim afdichting achter de hoekankers. Doordat 
het PUR-schuim pas na het bevestigen van de hoekankers wordt 
aangebracht, is het lastiger om ook achter de hoekankers PUR
schuim aan te brengen. 

5. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 
Geconstateerde problemen: 
De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn vertoont 
luchtlekkage. De luchtlekkage is zowel aanwezig bij 
kunststofkozijnen met een vast raam als ter plaatse van de 
draaiende delen van het kunststofkozijn. Daarnaast zijn er ook 
koudeb n geconstateerd rondom de kunststofkoz nen. 

.. ,.,hf-l,o" l~",,,.~ tussen 
kunststofkozijn en st elkozijn, b ij 
een vast raam. 

4.25. LuclJtlekkage tussen 
kunststofkozijn en stelkozijn, bij 
een d raa/end raam. 

Uitvoering: 
Nadat het metselwerk is gevoegd, worden de kunststofkozijnen 
geplaatst. De kozijnen worden in het stelkozijn geschoven, 
vervolgens in de juiste positie geplaatst met behulp van 
stelblokjes en daarna aan het stelkozijn vastgeschroefd. 
Vervolgens wordt de naad tussen het stelkozijn en het 
kunststofkozijn afgedicht met PUR-schuim. 

4 .26. Plaatsen k unststofkozijn in 4 .27. Afgedichte naad tussen 
stelkozijn stelkozijn en kunststofkozijn 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Aan de onderzijde sluit het rubber van het kunststofkozijn niet 
aan op de waterslag. Hierdoor kan er lucht stromen tussen het 
stelkozijn en het kunststofkozijn. Via de stelblokjes kan de lucht 
vervolgens naar binnen stromen, wat tijdens de 
ILlchtdichtheidsmetingen ook is geconstateerd. 
Door de sma lie naad tussen het stelkozijn en het 
kunststofkozijn kan er maar weinig PUR-schuim worden 
aangebracht, en het schuim komt niet diep in de naad te zitten. 
Voordat de afwerking rondom het kozijn wordt geplaatst, wordt 
het overtollige PUR-schuim weggesneden, waardoor er 
nauwelijks PUR-schuim overblijf en op sommige plekken de 
afdichting geheel ontbreekt. Dit zorgt vervolgen weer voor extra 
I uchtlekklage. 
De luchtlekkage rondom de draaiende delen van het 
kunststofkozijn wordt veroorzaakt doordat de draaiende delen 
onvoldoende in de rubbers worden gedrukt. Door de 
onderdruksituatie tijdens de meting worden de draaiende delen 
een beetje uit de rubbers getrokken, zodat luchtlekkage 
plaatsvindt. 
De koudebruggen worden veroorzaakt doordat het kozijnprofiel 
bij de aansluiting met het stelkozijn een lagere 
warmteweerstand heeft, er is maar een luchtkamer aanwezig . 
Het stelkozijn zelf loopt van buiten naar binnen door, zodat dit 
ook een koudebrug vormt. 
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Detail 2-2: Kozijndetail, verdlepingsvloer en topgevel 
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4.28. Detail 2 

' Ole HII PI: M.(\.V. PtH 

1. Aanslulting topgevel op verdieplngsvloer 
Dit kritische punt zal worden besproken bij detail 2-3. 

2. Aanslulting isolatie op topgevel 
Geconstateerde problemen: 

IJ 

Ter plaatse van de aansluiting van het isolatiemateriaal op de 
topgevel zijn koudebruggen geconstateerd. In onderstaande 
afbeeldingen zijn deze koudebruggen zichtbaar als lichte 
vlekken ter plaatse van de meetpunten. 

4 .29. en 4.30. Koudebruggen onderaan topgevel 

Uitvoering: 
De topgevel bestaat uit een geprefabriceerd ge"lsoleerd 
houtskeletbouwelement. Doordat de topgevel al is ge'isoleerd, 
hoeft er in de spouw geen isolatiemateriaal meer aangebracht 
te worden. Om de warmteweerstand in de hele gevel gelijk te 
houden, wordt het isolatiemateriaal vanuit de spouw tegen de 
verdiepingsvloer en het onderste gedeelte van de topgevel 
geplaatst. 

• 

4.31. Isolatiemateriaal t egen 
onderzijde topgevel 

4.32. Boven de stelkozijnen 
ontbreekt het isolatiemateriaal nag 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De geconstateerde koudebruggen bevinden zich niet boven de 
kozijnen, dus is er alsnog isolatiemateriaal boven de kozijnen 
aangebracht. De koudebruggel1 worden dan veroorzaakt 
doordat de isolatieplaten niet voldoende op elkaar aansluiten, of 
doordat de isolatieplaten niet voldoende tegen het voorvlak van 
de topgevel aansluiten. 

3. Aansluiting isolatie op stelkozijnen 
Geconstateerde problemen: 
Zowel boven als onder de kozijnen zijn lichte plekken in het 
gevelvlak aangetroffen, wat duidt op de aanwezigheid van 
koudebrug 

4.33. en 4 .34. Koudebruggen boven en onder kozij nen 

Uitvoering: 
De isolatieplaten worden tegen het stelkozijn geplaatst, zodat 
de ontworpen warmteweerstand van de gevel wordt 
gerealiseerd. Aan de zijkanten van het stelkozijn is deze situatie 
ook aangetroffen, het isolatiemateriaal sluit strak tegen het 

stelkozijn aan. Aan de bovenzijde van het stelkozijn wordt een 
strook harde PS-isolatie geplaatst, om op die manier een goede 
afwatering boven het stelkozijn te garanderen. Boven het 
stelkozijn is tevens een betonlatei geplaatst. De harde isolatie 
en het beton hebben een hogere warmtegeleidingscoefficient 
dan de glaswolisolatie en het kalkzandsteen. 

I 

4.35. Iso/atie tegen zijkan t 
stelkozijn 

4 .36. Beton/atei en PS-iso/atfe 
boven stelkozijn 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Aan de zijkanten van de kozijnen zijn geen koudebruggen 
aanwezig, de aansluiting van het isolatiemateriaal op het 
stelkozijn is hier dus voldoende. Aan de onderzijde wordt de 
koudebrug veroorzaakt doordat het isolatiemateriaal 
onvoldoende aansluit op het stelkozijn . De koudebrug aan de 
bovenzijde is het gevolg van de lagere warmteweerstand ter 
plaatse van de betonlatei. De lagere warmteweerstand is het 
gevolg van de betonlatei en de harde isolatie, welke beiden een 
hogere warmtegeleidingscoefficient hebben dan de omliggende 
geveldelen en daardoor dus een lagere war,mteweerstand. Door 
de lagere warmteweerstand kan makkelijker warmte stromen, 
wat zichtbaar is op de infraroodafbeeldingen. 

4. Aansluiting stelkozijn op binnenblad 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 2-1. 

S. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 2-1. 
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Detail 2-3: Inbouwrolloik, verdiepingsvloer en topgeve' 
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4.37. Detail 2 

1. Aansluiting topgevel Op verdiepingsvloer 
Geconstateerde problemen: 
Het blauwe vlak in afbeelding 2.2.6.39 geeft de topgevel weer. 
Bij de pijlen in afbeelding 2.2.6.38 is luchtlekkage zichtbaar ter 
plaatse van de aansluiting van de topgevel op de 
verdiepingsvloer. 

4.38. en 4.39. LuchtJekkage onderaa n topgeveJ 

U itvoeri n 9 : 
De topgevel wordt in twee delen aangevoerd op de bouwplaats. 
Daar worden de beide delen aan elkaar verbonden en 
vervolgens op de verdiepingsvloer gehesen. De topgevel wordt 
op hoogte gesteld door middel van stelwiggen en vervolgens 
met stalen strippen aan de verdiepingsvloer verankerd. Daarna 
wordt de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer 
afgedicht met PUR-schuim. 

4.40. Stalen strippen onderaan 
topgevel 

4.41. De topgevel op hoogte 
g esteJd, verankerd en afgedicht 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De luchtlekkage is op geconcentreerde plaatsen geconstateerd. 
Deze plaatsen komen overeen met de posities van de 
stelwiggen en de stalen strippen. Ter plaatse van de stelwiggen 
en de verankeringsstrippen is het PUR-schuim niet altijd 
voldoende aanwezig, zodat luchtlekkage ontstaat. 

2. Aansluiting isolatle op topgevel 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 2-2. 

6. Aansluiting rondom inbouwrolluik 
Geconstateerde problemen: 
De rolluikbak zelf is een koudebrug in de gevel. Rondom de 
rolluikbak aan de binnenzijde is veel luchtlekkage 
geconstateerd. 

4.42. en 4.43. LuchtJekkage rondom inbouwrolluik 

Uitvoering: 
De rolluikbak wordt op het kunststofkozijn geplaatsts. De 
rolluikbak is aan de binnenzijde geOisoleerd. 
De rolluikbak loopt door tot bijna tegen het buitenblad, ter 
plaatse van de rolluikbak is geen spouwisolatie aanwezig. Aan 
de binnenzijde wordt de rolluikbak afgewerkt met een 
demontabele houten betimmering. De naad boven de rolluikbak 
wordt gevuld met glaswolisolatie. 

4.44. Binnenzijde stelkozijn en 
gevel bij inbouwrolluik 

4 .45. Aftimmering inbouwrolluik 
binnenzijde 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De rolluikbak heeft een lagere warmteweerstand dan de rest 
van de gevel, waardoor een koudebrug ontstaat. 
De luchtlekkage rondom het inbouwrolluik vindt hoofdzakelijk 
plaats via de naad boven de rolluikbak. Glaswolisolatie is niet 
luchtlicht, zodat luchtlekkage gemakkelijk plaatsvindt. De naden 
aan de zijkant van de rolluikbak vertonen ook luchtlekkage, 
doordat de kopplaten zonder afdichting tegen de rolluikbak 
aansluiten. Bij de horizontale naad aan de voorzijde van de 
rolluikbak vallen de twee delen in elkaar, zodat hier geen 
luchtlekkage optreedt. 
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Detail 3-1: Verdlepingsvloer, muurplaat en dak 

4 .46. Detail 3 

1. Aanslulting muurplaat op verdiepingsvloer 
Geconstateerde problemen: 
In afbeelding 2.2 .6.47 zijn de volgende problemen zichtbaar: 
1. Luchtlekkage via de naad tussen de muurplaat en de 
verdiepingsvloer. 
2. Luchtlekkage rondom de stelwig onder de muurplaat. 
3. Luchtlekkage tussen de muurplaat en het dak, dit komt aan 
de orde bij kritisch unt 22. 

4 .47. en 4 .48. Luchtlekkage bij de muurplaat 

Uitvoering: 
De krachten uit het dak worden via de muurplaten afgeleid naar 
de verdiepingsvloer en uiteindelijk naar de fundering. Aan de 
ene zijde van de Presto is dit een rechtopstaande ronde 
muurplaat, aan de andere zijde wordt een platliggende 
rechthoekige muurplaat geplaatst. De muurplaat wordt door 
middel van muurplaatankers aan de verdiepingsvloer 
verankerd, waarna de naad tussen de muurplaat en de 
verdiepingsvloer wordt afgedicht met PUR-schuim. 

4.49. PUR-schu;m rondom 
stelwiggen 

4. 5 0. Ontbreken van PUR-schuim 
rondom muurplaatanker 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Rondom de stelwiggen, rondom de muurplaatankers en onder 
de muurplaatankers is de PUR-schuim afdichting onvoldoende 
aanwezig. Hierdoor ontstaat luchtlekkage ter plaatse van de 
naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer. 

2. Aans luiting isolatie op muurplaat 
Geconstateerde problemen: 
Over de gehele lengte van de muurplaat is een koudebrug 
aanwezig. Op enkele plaatsen is deze koudebrug groter, 
zichtbaar aan de geconcentreerde koudebruggen in afbeelding 
2.2.6.52. 

4.51. en 4 .52. Koudebruggen bij de m uurp laat 

Uitvoering: 
Het isolatiemateriaal wordt tegen het binnenblad geplaatst, tot 
aan de bovenzijde van de muurplaat. Wanneer de muurplaat op 
de rand van de verdiepingsvloer staat sluit het isolatiemateriaal 
aan op de muurplaat, ligt de muurplaat iets verder naar binnen , 
dan blijft er een naad over tussen het isolatiemateriaal en de 
muurplaat. 

Isolat iemateriaal tegen 
muurplaat geplaatst 

4 .54. Valse SPOUW tussen 
isolatiemateriaal en m uurplaat 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Doordat het isolatiemateriaal niet goed aansluit op de 
muurplaat, is er een valse spouw achter de muurplaat 
aanwezig. Hierdoor neemt de warmteweerstand ter plaatse van 
de muurplaat af, waardoor een koudebrug ontstaat. De 
geconcentreerde koudebrug worden veroorzaakt doordat de 
isolatieplaten onderling onvoldoende aansluiten. 

3 . Aansluiting dak op muurplaat 
Dit kritische punt zal besproken worden bij detail 38-2. 
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Detail 3-2: Verdiepingsvloer f muurplaat n dak 

4.55. Detail 3 

1. Aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 38-1. 

2. Aansluiting isolatie op muurplaat 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 38-1. 

3. Aansluiting dak op muurplaat 
Geconstateerde problemen: 
De aansluiting van de stellat op de ronde muurplaat vertoont 
veel luchtlekkage. Aan de andere zijde, waar de dakconstructie 
is uitgevoerd met een kreupele stijl, is geen luchtlekkage 
geconstateerd. 

4.56. en 4 .57. Luchtlekkage aansluiting dak op muurplaat 

En FRAANJE 

Uitvoering: 
De Presto heeft een dak met verschillende goothoogtes. Aan de 
ene zijde rust het dak, door middel van een ronde steliat, 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. Deze constructie wordt een kreupele stijl genoemd (De Mar 
Houtconstructies 8.V., 2011). Het dak rust aan deze zijde op 
een rechthoekige muurplaat . De rechthoekige muurplaat wordt, 
voordat het dak wordt geplaatsts, aan de rechtopstaande zijde 
voorzien van een compriband. Dit is een schuimband die na 
aanbrengen expandeert, waardoor hij gebruikt wordt om alierlei 
voegen dicht te maken en te houden. 

r-""""Wii~r.:-=:~~;;J 

4.58. Aansluiting stellat op ronde 4.59. Aansluiting kreupele stij/ op 
muurplaat muurplaat 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De zijde met de kreupele stijl vertoont geen luchtlekkage, waar 
de stei'lat op de ronde muurplaat aansluit is veel luchtlekkage 
geconstateerd. De luchtdichte aansluiting bij de kreupele stijl is 
het gevolg van het toepassen van het compriband en de 
uitgevoerde constructie. Door de platliggende, rechthoekige 
muurplaat zijn er twee aansluitvlakken tussen het dak en de 
muurplaat aanwezig en dus ook twee vlakken waar 
luchtdichbng kan plaatsvinden. Daarbij wordt een van de 
vlakken ook nog voorzien van een extra luchtdichting, wat 
resulteert in een luchtdichte aansluiting van het dak op de 
muurplaat. 
De aansluiting van de ronde steliat op de ronde muurplaat he eft 
maar een aansluitvlak. De luchtdichting moet dus op dit ene 
vlak plaatsvinden. Er is geen extra luchtdichting aangebracht, 
waardoor iedere oneffenheid in de muurplaat of de steliat 
resulteert in een luchtlekkage. 
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Detail 4A: Dakkapel 

EPDM DAKBEDEKKING.
DAKISOLA T'f 
PLYWOOD 
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/ / 

4 .60. Detail 4A 

Sl IJL- EN REGELWER 
ISOLA T'EMA TERIAAL 
ROCKPANE,-_---, 

REFAB SCf1ARNI£RKAP 
NIESCHOT 

1. Aansluiting dakkapel op dak 
Geconstateerde problemen: 
De aansluiting van de dakkapel op het dak is niet onderzocht op 
I uchtdichtheid. 
Wei zijn er koudebruggen geconstateerd rondom de dakkapel. 
De koudebruggen zijn zowel aanwezig in de constructie van de 
dakkapel, groene pijl in afbeelding 2.2.6.60, als bij de 

lop het dak. 

4.61 . en 4 .62. Koudebr uggen r ondo m dakkape/ 

Uitvoering: 
De dakkapel wordt in de werkplaats van Fraanje 
geprefabriceerd en vervolgens naar de bouwplaats 
getransporteerd. Daar wordt de dakkapel in een keer op het dak 
geplaatst. De dakkapel steunt af op de extra aangebrachte 
sporen in het dak. De naden rondom de dakkapel worden 
vervolgens afgedicht met PUR-schuim. Aan de zijkanten zijn dit 
smalle naden, aan de bovenzijde ontbreekt een stuk van de 
dakconstructie van de dakkapel om een goede plaatsing in het 

dak mogelijk te maken. Aan de onderzijde is geen 
isolatiemateriaal aanwezig in de dakkapel. 

4.63. Aans/u;ting dakkapel op dak, 4.64. Aansluiting dakkapei op dak, 
zijkan t en bovenzijde onderzijde 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Doordat het hout van de constructie van de dakkapel en van de 
dakconstructie van buiten naar binnen doorloopt, ontstaat hier 
een koudebrug. De koudebrug aan de onderzjjde van de 
dakkapel wordt veroorzaakt, doordat hier geen isolatiemateriaal 
in de dakkapel aanwezig is. 
De koudebrug die in afbeelding 2.2.6.60 is aangegeven met een 
pijl wordt veroorzaakt door het ontbreken van een gedeelte van 
de dakconstructie van de dakkapel. Daardoor is de 
warmteweerstand hier lager, wat zichtbaar wordt als een 
koudebrug. 

Detail 48: Dakraam 

PRE, AS SCliARNI;:RKJ\IL., 
VlI -"'<I~ 

4.65. Detail4B 

1. Aansluiting dakraam op dak 
Geconstateerde problemen: 
Rondom het dakraam is vee I luchtlekkage geconstateerd. De 
luchtlekkage vindt zowel plaats via de aansluiting van het 
dakraam op het dak als rondom de draaiende delen van het 
dakraam. De luchtlekkage concentreert zich in de hoeken 
rondom het dakraam. 
Tevens zijn er koudebruggen aanwezig rondom het dakraam. 

Uitvoering: 
Het prefab dakraam wordt in de daksparing geplaatst. De 
daksparing wordt met Smm speling ontworpen, waardoor het 
dakraam vaak klem in de sparing wordt geplaatst. IEventuele 
naden worden naderhand afgedicht met PUR-schuim. Daarna 
wordt een houten aftimmering aangebracht. 

4.68 . Niet-a fgewerkt dakraa m 4.69. Afget lmmer d dak r aam 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Doordat het dakraam vaak klem in de daksparing komt, is er 
geen mogelijkheid meer om een afdichting aan te brengen. 
Door kleine oneffenheden in de daksparing of het dakraam 
ontstaat vervolgens luchtlekkage. De luchtlekkage is het grootst 
in de hoeken. De hoeken van het dakraam zijn altijd iets 
afgerond, zodat hier maklkelijk luchtlekkage plaatsvindt 
wanneer er geen afdichting aanwezig is. De luchtlekkage 
rondom de draaiende delen van het dakraam zijn een gevolg 
van het niet voldoende afdichten van de rubbers van het 
dakraam. 
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Detail 5: Topgevel en dak 

4. 70. Detail 5 

1. Aansluiting dak op topgevel 
Geconstateerde problemen: 
Bij de aansluiting van het dak op de topgevel zijn zowel 
luchtlekkage als koudebru en aangetroffen. 

4 .71. en 4.72 . Luchtlekkage aansluiting dak op topgevel 

U'itvoering: 
Nadat de topgevel op de verdiepingsvloer is geplaatst wordt het 
dak aangebracht. De dakelementen zijn in de nok met elkaar 
verbonden door middel van scharnieren. Het dakelement wordt 
opengeklapt en vervolgens op de muurplaten geplaatst. Het dak 
draagt daarbij vanaf de muurplaat tot de nok en ligt vrij van de 
topgevel. Na het plaatsen van het dak wordt de naad tussen de 
topgevel en het dak afgedicht met PUR-schuim. 

• 

4.73. Aansluiting dak op topgevel 4. 74 . Naad tussen dak en topgevel 
afgedicht met PUR-schuim 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Het is niet altijd mogelijk om een goede PUR-schuim afdichting 
aan te brengen. Wanneer het dakelement bijna tegen de 
topgevel aankomt, is er geen ruimte meer om voldoende PUR
schuim aan te brengen . De afdichting is dan niet volledig 
aangebracht, waardoor luchtlekkage ontstaat. 

2 . AansJuiting dakelementen onderling 
Geconstateerde problemen: 
De onderlinge naden tussen de dakelementen vertonen 
nauwelijks luchtlekkage. Ook de aangetroffen koudebruggen 
vallen in de categorie geen/gering. 

4.75. en 4 .76. Luchtlekkage t ussen dakelementen 

Uitvoering: 
Nadat het complete dak is geplaatst, worden de onderlinge 
naden tussen de dakelementen afgedicht met PUR-schuim. Het 
PUR-schuim wordt daarbij aangebracht over de vol!edige dikte 
van het dakpakket. 

4 .77. Aansluiting da/<elementen 4 . 78. Aansluiting dake/ementen 
buitenzijde buitenzijde 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Wanneer het PUR-schuim over de volledige dikte van het 
dakpakket aanwezig is, wordt geen luchtlekkage waargenomen. 
Op enkele plaatsen ontbreekt echter een stukje PUR-schuim, 
daar is de naad dus volledig open en treedt luchtlekkage op. 
Ter plaatse van de sporen in het dak, dus ook rondom de 
onderlinge aansluiting van de dakelementen, zijn geringe 
koudebruggen geconstateerd. Deze worden veroorzaakt doordat 
de houten sporen van buiten naar binnen doorlopen. 
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Detail 6: Dakdoorvoeren en nok 
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4.79. Detail 6 

1. Aansluiting dakelementen in de nok 
Geconstateerde problemen: 
In de nok zijn enkele luchtlekkages en koudebruggen 
geconstateerd. 

4.80. en 4 .8 1. Luchtlekkage en koudeb r uggen in de nok van het dak 

Uitvoering: 
De elementen zijn in de nok aan elkaar verbonden met 
scharnieren. Nadat het dak is geplaatst wordt ook de naad in de 
nok afgedicht met PUR-sc'huim. Doordat de dakelementen bijna 
tegen elkaar aan zitten, wordt het PUR-schuim maar een stukje 
in de naad aangebracht, de rest van de afdichting vindt plaats 
door PUR-schuim tegen de naad aan te brengen. 
De dakelementen worden in de fabriek voorzien van een 
schuimrubberafdichting in de nok. 

4 .82. Afdichting in de nok met 
PUR-schuim 

4. 83 . Schuimafdich t ing tussen twee 
dakelemelJtelJ ilJ d e nok 

Oorzaken geconstateerde problemen:. 
De kleine luchtlekkages die zijn gevonden, doen zich voor op de 
naad in de nok van het dak. De afdichting van het schuimrubber 
is onvoldoende en ook de afdichting met PUR-schuim geeft geen 
luchtdichte afdichti ng. De meest waarschijnlijke oorzaak is een 
oneffenheid of beschadiging in het schuimrubber en het 
ontbreken van een gedeelte van het PUR-schuim, zoals in 
afbeelding 2.2.6.81 is te zien. 
Ter plaatse van de onderlinge aansluiting van de dakelementen 
ontbreekt de schuimrubber afdichting en moet de afdichting 
volledig worden opgevangen door het PUR-schuim. 
De geconstateerde koudebruggen worden veroorzaakt door de 
sporen van de dakconstructie, die doorlopen van buiten naar 
binnen. 

2. Aansluiting dakdoorvoeren op dak 
Geconstateerde problemen: 
De dakdoorvoeren zijn koudebruggen. 
Rondom de dakdoorvoeren is luchtle 

---~--

4 .84. en 4.85. Koudebruggen rondom kan tplanken 

Uitvoering: 
Ter plaatse van de dakdoorvoer wordt een gat in het 
dakbeschot gezaagd. Vervolgens wordt een deel van de 
achterliggende isolatie verwijderd, zodat de dakdoorvoer door 
het dak geplaatst kan worden. Daarna wordt de dakdoorvoer 
afgewerkt met een afdekplaat, die over de dakdoorvoer wordt 
geplaatst en wordt vastgezet op het dakbeschot. 

Niet-afgewerkte dakdoorvoer4.87. Dakdoorvoer voorz {en van 
a fdekplaat 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De dakdoorvoeren zijn van metaal, wat een goede 
warmtegeleider is. Hierdoor vormen de dakdoorvoeren 
koudebruggen. 
Het isolatiemateriaal en de dakfolie zijn niet luchtdicht, zodat er 
gemakkelijk luchtstroming plaatsvindt via de naad tussen het 
dakbeschot en de dakdoorvoer. De afdekplaat sluit luchtdicht 
aan op de dakdoorvoer. Doordat de afdekplaat met vier 
schroeven, zonder verdere luchtdichting, tegen het dakbeschot 
wordt geplaatst, vindt langs deze aansluiting veel luchtlekkage 
plaats. 
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5. Resultaten 

Luchtdichtheid Presto-O.6 
Er zijn inmiddels enkele Multi-woningen van het type Presto-0.6 gebouwd. Hier zijn maatregelen uit 
het uitvoeringsplan van de Presto-0.6 toegepast en enkele maatregelen van de Presto-Passief. 
Tevens is zijn er nog enkele alternatieven getest. 

Nadat de woningen voldoende afgewerkt waren, zijn bij drie Presto-0.6 woningen opnieuw 
luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. Koudebruggen zijn niet gemeten, omdat het daarvoor 
benodigde temperatuursverschil niet kon worden verkregen. 
De luchtdichtheid van de drie woningen is bepaald en ook is de luchtlekkage bij de kritische punten 
gemeten, zodat kan worden bepaald of de uitvoering volgens het uitvoeringsplan van de Presto-0.6 
daadwerkelijk een hogere luchtdichtheid geeft. 

De gemeten luchtdichtheid bij de drie woningen was als voigt: 

89,0 dm 15 
97 ,D dm3/ s 
139 5 dm 3 s 

TabeI5.1. LuchtdoorlatendlJeid van de gemeten won;ngen 

• • 

0,691 dm3js.m2 

0,734 dm 3/s.m L 

0989 dm3 5.m2 

Uit tabel 5.1 blijkt dat de luchtdichtheid van Presto-l en Presto-2 onder de waardes van de 
luchtdichtheid van de eerder gemeten Multi-woningen liggen, de luchtdichtheid is dus verbeterd. De 
luchtdichtheid van Presto-l is het grootst, maar ligt nog steeds boven de maximale waarde van 
0,625 dm3/s.m 2

. De hoeveelheid lucht die teveel weglekte bij Multi-woning 3 was 60 m 3 per uur, bij 
de Presto-l is dit nog maar ruim 30 m3 per uur. 

Het verschil in luchtdichtheid tussen de drie gemeten woningen kan worden verklaard door het feit 
dat niet bij aile woningen dezelfde maatregelen uit het uitvoeringsplan zijn toegepast. Bij Presto-l 
zijn de meeste maatregelen toegepast, bij Presto-3 de minste, wat het verschil in luchtdichtheid 
verklaart . 

In tabel 5.2 wordt aangegeven op welke wijze de kritische punten bij de onderzochte Presto's zijn 
uitgevoerd, er wordt aileen gekeken naar de kritische punten die betrekking hebben op de 
luchtdichtheid, de koudebruggen zijn immers niet gemeten. 

I-==-=::..t kruipluik 
~~~ topgevel op verdiepingsvloer 
j,::.~~ stelkozijn op binnenblad 
10=;::":""-1 kunststofkozijn op stelkozijn 

inbouwrolllJik 
~:="-t 

~"""-t muurplaat op verdiepingsvloer 
~:::!O.:...-t dak op muurplaat 
~=::..t dakkapel op dak 
~:::":::..t dakraam op dak 
~;u... .... dak op topgevel 
~:::.:..~ dakelementen 

dakdoorvoeren 

Presto-D.6 
Presto-D.6 
IoIr"u::rl,\-Passief 

nvt. 
Presto-D.6 
Presto-0.6 
nvt. 
Presto-D. 6 
Presto-D. 6 
Presto-D.6 
Presto-0.6 
PUR-schui m 

Presto-D.6 
Presto-D.6 
Presto-D.6 
PUR-schuim 

TabeI 5.2. Uitvoering kritische punten blj gebouwde Presto-o.6 woningen 

Presto-0.6 
Presto-D.6 
Presto-0.6 
Presto-0.6 

Presto-O.6 
Presto-D.6 
Presto-D.6 
u .. ~'~r'''' - D.6 

Door de gekleurde vakken in tabel 5.2. wordt in een oogopslag duidelijk waar de verschillen in de 
luchtdichtheid tussen de drie Presto-0 .6 woningen door veroorzaakt wordt. Presto-l heeft maar een 
rood en een geel vlakje, waardoor hier de hoogste luchtdichtheid is gemeten. Presto-3 heeft 
weliswaar een geel vlakje minder dan Presto-2, maar tijdens de luchtdichtheidsmetingen is 
geconstateerd dat de afdichting met PUR-schuim rondom de dakdoorvoeren maar weinig 
luchtlekkage oplevert. 
De naad boven de inbouwrolluiken daarentegen vertoont veel luchtlekkage. IDeze luchtlekkage is 
groter dan de luchtlekkage rondom de kunststofkozijnen, omdat het oppervlak van de naad groter 
is en er dus meer lucht kan passeren. Daardoor is de luchtdoorlatendheid van Presto-3 een stuk 
groter dan de luchtdoorlatendheid van de Presto-l en Presto-2. 
Het verschil in luchtdichtheid tussen Presto-l en Presto-2 wordt verklaard door het toepassen van 
het compriband op de ronde muurplaat, wat voor een kleine luchtlekkage zorgt, en door de 
uitvoering van het kritische punt bij het dakraam. Bij Presto-2 is daarvoor de huidige 
uitvoeringsmethode aangehouden, wat meer luchtlekkage geeft dan de uitvoering volgens het 
uitvoeringsplan van de Presto-0.6 . 

Wanneer de werkwijze van het uitvoeringsplan ook toegepast wordt bij de uitvoering van de 
aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn, zal de luchtdichtheid van de Presto-0.6 nog 
groter worden en wordt waarschijnlijk de vereiste 0,625 dm 3/s.m 2 wei gehaald, waarmee er een 
energiezuinige woning is gebouwd. 
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Luchtlekkage Presto-O.6 
Op de volgende pagina's zullen enkele kritische punten worden weergegeven, waarbij een 
vergelijking is gemaakt tussen de luchtlekkage bij de gemeten Multi-woningen (situatie huidige 
Multi-woningen) en de luchtlekkage bij de gemeten Presto-O.6 woningen (situatie Presto-O.6). 

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. 
Vervolgens worden een infraroodafbeelding en een foto weergegeven van de situatie bij de huidige 
Multi-woningen, waarna een vergelijking kan worden gemaakt tussen de uitvoering bij de huidige 
Multi-woningen en bij de Presto-O.6. 

Infraroodafbeelding ten opzichte van gewone afbeelding 

lA.l. Aanslulting kruiplufk op begane grondvloer 

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 koudebrug, veroorzaakt door de stalen kruipluikrand, 
wordt niet weggenomen. 
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2.4. Aanslu ting 5 elkozijn op binnenblad 
De aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad is op twee manieren uitgevoerd. Bij Presto-l en 
Presto~3 is het uitvoeringsplan van de Presto-0.6 gevolgd, de afdichting met PUR-schuim heeft 
meer aandacht gekregen. Bij Presto-2 is de naad tussen het stelkozijn en het binnenblad afgedicht 
met butyl band, volgens het uitvoeringsplan van de Presto-Passief. Beide situaties zjjn onderzocht 
op luchtdichtheid en zullen worden toegelicht. 

Situatie Presto-O.6 

Situatie huidige Multi-woningen 

In de afbeeldingen van de Presto-0.6 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 
lijn te zien, maar er is geen sprake van luchtlekkage. Op de infraroodafbeelding van de Presto-0.6 
waar de aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad is afgedicht met butylband is ook een 
donkere lijn 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 uitvoeringswijzen 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 stelkozjjn ook goed kan worden uitgevoerd, omdat deze naad bij de Presto-
0.6 82mm diep is en er dus vee I PUR-schuim kan worden aangebracht. 
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2.5. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 
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 het 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-schu im geplaatst. 

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 
luchtdichti ng. 
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, waardoor er geen juiste 
afwerking meer te realiseren is. 
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 
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 lhet natte PUR-schuim te 
plaatsen. Daarom is ervoor gekozen om aile naden af te dichten met elastisch PUR-schuim. Dit 
hoeft niet afgesneden te worden, doordat elastisch PUR-schuim bijna niet expandeert. 
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3.3. Aansloitln9 dak op muurplaat 
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. 

e huidige Multi-woningen 

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. 

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 bouwtjjd en levert een 
betere luchtdichting op. 
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48.1. 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. 

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 gevalien 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 lekken, hiervoor dient een oplossing gevonden te 
worden met de fabrikant van de dakramen. 

5.1. Aanslulting dak op topgevel 
Si 

Bij de Presto-O.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 groter is dan 5mm, op te 
vulien met elastisch PUR-schuim ontstaat een luchtdichte aans!uiting. 
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6.2. Aansluiting dak oorvoeren 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 random 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. 

Op de infraraodafbeeldingen 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 random 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 
graene pijl is een donkere plek zichtbaar, waar het PUR-schuim niet helemaal op elkaar aansluit, 
wat een kleine luchtlekkage oplevert. De keuze om eelil luchtdicht manchet toe te 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 . 

Conclusie 
Uit de verge!ijking van de luchtlekkage bij de huidige Multi-woningen en de luchtlekkage bij de 
Presto-O.6 blijkt dat de kritische punten, die zijn uitgevoerd volgens het uitvoeringsplan van de 
Presto-O.6, aanzienlijk minder luchtlekkage vertonen. De betere luchtdichting is verkregen door 
meer aandacht aan de uitvoering te bested en en door het aanbrengen van extra luchtdichtingen. 
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