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1. Inleiding 

Aan het Multi-team, 

Voor u ligt het handboek ten behoeve van de uitvoering van de energiezuinige Multi-woningen van 
het type Presto-0.6. 
Dit handboek is een handleiding om de uitvoering van de energiezuinige Presto's op de juiste wijze 
te laten plaatsvinden. Het handboek bevat een instructie voor het verbeteren van de huidige 
uitvoering. 

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. 

Om de gewenste energiebesparing te kunnen behalen is het ontwerp van de oorspronkelijke Multi
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 ener9iezuinige 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. 

De instructie voor de te volgen werkwijze is opgenomen in zogenoemde uitvoeringsplannen. Er is 
een uitvoeringsplan opgesteld voor de Presto-0.6 en de Presto-Passief. In het volgende hoofdstuk 
zal worden uitgelegd hoe de uitvoeringsplannen zijn opgesteld, daarna volgen de 
uitvoeringsplannen voor de Presto-Passief. De uitvoeringsplannen voor de Presto-0.6 zijn te vinden 
in het 'Handboek Uitvoering Presto-0.6'. 

Het 'Handboek Uitvoering' bevat de uitvoeringsplannen en de uitleg hoe hiermee gewerkt kan 
worden. Het handboek is als losstaand document te gebruiken. 
Bjj het handboek hoort ook een toelichting . De toelichting bevat achtergrondinformatie over de 
energiezuinige Presto woningen. Daarin wordt beschreven op welke plaatsen in de woning 
luchtlekkages en koudebruggen zijn geconstateerd en hoe deze problemen worden veroorzaakt . 
Verder wordt er in de toelichting een vergelijking gemaakt 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-O. 6. 

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

Remco Riemens 
februari 2012 

2. U itvoeri ng spl ann en 

In de details van de woningen zijn zogenoemde kritische punten aan te geven. De uitvoering van 
deze kritische punten is bij verschillende woningen geanalyseerd. Daarbij zijn problemen 
geconstateerd betreffende luchtlekkage en het optreden van koudebruggen. Tevens is de oorzaak 
van deze problemen vastgelegd. 
Deze kritische punten vereisen extra aandacht tijdens de uitvoering, zodat de energiezuinige Presto 
woningen voldoen aan de gestelde eisen. 

In onderstaande afbeelding is de plattegrond van de Presto weergegeven, waarin twee doorsneden 
zijn aangegeven. In deze doorsneden, op de volgende pagina, 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. 
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Doorsnede A-A, over de kopgeve/s, met detailnummering 

Doorsnede 8-8, over de langsgeve/s, met detailnummering 

Detailnummering: 
1A: Fundering, begane 
grondvloer en kozijn 
18: Zie doorsnede B-B 
2: Kozijndetail 
3: Zie doorsnede B-B 
4A: Zie doorsnede B-B 
48: Zie doorsnede B-B 
5: Topgevel en dak 
6: Zie doorsnede B-B 

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

De uitvoeringsplannen zijn als voigt opgebouwd, zie afbeelding hiernaast: 

- Detail met aanduiding kritisch punt: 
Ieder kritisch punt wordt in het uitvoeringsplan apart besproken. De positie van het kritische 
punt wordt in het betreffende detail aangegeven, alsmede de toe te passen maatregelen. 

- Geldende voorwaarden: 
De voor het kritische punt vereiste voorwaarden worden hier beschreven. Dit zijn de 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat met de uitvoering van het kritische punt 
wordt gestart, onder andere de uitvoeringsvolgorde. Door deze uitvoeringsvolgorde aan te 
houden kunnen de maatregelen bij de betreffende kritische punten op de juiste wijze worden 
uitgevoerd. 

- Benodigheden/hulpmiddelen: 
De benod\gde materialen en hulpmiddelen worden aangegeven, waarmee de te treffen 
maatregelen uitgevoerd kunnen worden, dit zijn niet aile benodigde materialen en hulpmiddelen 
om het he Ie detail te kunnen uitvoeren. 

- Voorkomende problemen en oorzaken: 
De geconstateerde problemen en hun oorzaken worden hier kort benoemd, zodat deze altijd 
duidelijk in beeld zijn voordat met de uitvoering van het kritische punt wordt begonnen. Hierdoor 
is het ook niet nodig om altijd de toelichting op het handboek beschikbaar te hebben. 

- Werkwijze en aandachtspunten: 
Onder dit punt wordt stap voor stap aangegeven welke werkwijze moet worden gevolgd. Op deze 
manier worden de energiebesparende maatregelen op de juiste manier toegepast. Tevens wordt 
aangegeven waarom de beschreven werkwijze juist de luchtdichtheid verhoogd en koudebruggen 
vermindert of voorkomt. Aileen de werkwijze voor de juiste uitvoering van het kritische punt 
wordt beschreven, de verdere uitvoering van het uitvoeringsonderdeel wordt verondersteld 
bekend te zijn bij de uitvoerende ploeg. 

- Afbeeldingen van juiste/onjuiste uitvoering: 
Tenslotte worden enkele afbeeldingen weergegeven, waarin het te behalen eindresultaat wordt 
weergegeven, of waarin wordt getoond welke werkwijze juist de problem en veroorzaakt. 

Detail met aanduid ing 
krit ische punt 

Geldende voorwaarden 
Benodigdheden/hulpmiddelen 
'Voo Komende problemen 
en oorzaken 

Opbouw van het handboek 

Ieder detail wordt eerst in zijn geheel weergegeven. De daarop volgende pagina's bespreken per 
kritisch punt de te volgen werkwijze. Voor sommige kritische punten is de te volgen werkwijze bij 
beide varianten gelijk, voor andere kritische punten worden andere materialen toegepast, die 
passen bij de gestelde eisen aan de woningen. 
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Detail lA Presto-O.6 

lA.l: De aansluiting van het kruipluik op de begane grondvloer 

lA.2: De aansluiting van de ge"isoleerde kantplank op het stelkozijn 
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lA.l: Aansluiting kruipluik op begane grondvloer 

SCHOONMAKEN 

Voorwaa rden: 
Het kruipluik wordt in de afbouwfase geplaatst. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Handveger 
Beitel/plamuurmes 
Compriband 20/2 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Rondom het kruipluik is luchtlekkage geconstateerd doordat het rubber van het kruipluik 
onvoldoende aansluit op de matomranding. 
De stalen matomranding is een koudebrug, die wordt versterkt wanneer er luchtlekkage 
plaatsvindt. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Maak de matomranding vrij van cementresten en losse steentjes, zodat het rubber profiel 
een vlakke aansluiting heeft op de matomranding. 
Controleer of de rubber oplegstrook onderaan het kruipluik nog intact is, zo niet vervang 
deze dan door een stuk compriband, zodat een goede luchtdichting mogelijk is. 

Kruipluikrand met cementresten,waardoor geen luchtdichte aanslulting kan gerealiseerd worden. 
Door vervulling op de vloer kan dit oak na het plaatsen van het kruipluik nag plaatsvinden. 
Kruipluikrand voor de oplevering dus nogmaa/s contro/eren. 
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lA.2: Aa nsluiting ge'isoleerde kant plan k op stelkozijn 

SCHOONMAKEN 

PUR-8CHUIM 

Voorwaarden: 
De kantplank wordt geplaatst nadat het stelkozijn is aangebraeht. 
De kantplank moet geplaatst en afgedieht zijn, voordat het isolatiemateriaal wordt 
aangebraeht. 

8enodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-sehuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Aehter de kantplank is een luehtlaag aanwezig . Doordat het isolatiemateriaal onvoldoende 
tegen de kantplank aansluit kan luehtspoeling plaatsvinden, er is een valse spouw aehter de 
kantplank aanwezig. Daardoor wordt de warmteweerstand ter plaatse van de kantplank 
verlaagd, waardoor een koudebrug ontstaat. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plaats de kantplank onder het stelkozijn. 
Dieht de naad tussen de kantplank en de begane grondvloer af met PUR-sehuim. 
Breng ongeveer lDem PUR-sehuim aan in de naad, zodat een valse spouw aehter de 
kantplank wordt voorkomen. 
Zorg ervoor dat het PUR-sehuim niet voorbij de kantplank komt, snijd het PUR-sehuim 
anders na verharding af. 
Houdt tussen de spouwisolatie en de kantplank een naad over van lDmm. 
Dieht deze naad vervolgens tot op het binnenblad en de begane grondvloer af met PUR
sehuim, zodat er een doorlopende isolatielaag ontstaat. 

Tussen de kantpiank en de begane grondvloer Is een grote naad aanwezig. Door de spouwisolatle 
10mm vrij te houden en de naad vervolgens at te dichten met PUR-schuim, wordt een koudebrug 
voorkomen. 
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Detail lB Presto-O.6 

lB.l: De aansluiting van de isolatie op de begane grondvloer en het binnenblad 
18.2: De aansluiting van de isolatieplaten onderling 

NADEN ONDERLINiG GOED AANSLUITE ....-

ISOLATIEMATERIAAL VERJONGEN OF 
RANDEN AFDICHTENI MET PUR-SCHUI~ 

Handboek Uitvoering Presto-0.6 
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l B.l: Aansluiting isolatie Op begane grondvloer en binnenblad 

NADEN ONDERLING GOED AANSLUITEN 

ISOLA TIEMATERIAAL VERJONGEN OF 
RANDEN AFDICHTEN MET PUR-SCHUIM 

Voorwaarden: 
Spouwmuurisolatie moet vrij blijven van de funderingsbalk. 
Binnenblad moet vrij zijn van lijmresten. 
Isolatieplaten moeten naar buiten afwateren. 

Benodigdheden/hulpmiddel: 
Zaag/isolatiemes 
Rachels 
Klopboormachine en boor 
Isolatiepluggen en inslaghulp 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Ter plaatse van de overgang van de begane grondvloer op het binnenblad ontstaat een 
koudebrug, doordat het isolatiemateriaal niet voldoende aansluit op de beide vlakken. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Controleer of het binnenbrad vrij is van lijmresten, zo niet, verwijder deze dan. 
Leg een rachel op de funderingsbalk, zodat de isolatieplaten vrij blijven van de 
funderingsbalk en niet in het water komen staan. 
Plaats hierop de eerste rij isolatieplaten. 
Plaats de isolatieplaten staand, zodat de platen straks goed aan het binnenblad verankerd 
kunnen worden . 

• 

Verjong de isolatieplaten aan de langszijde van de woning, zodat de verjonging over de 
isolatierand van de begane grondvloer valt en er geen valse spouw achter het 
isolatiemateriaal kan ontstaan. 
Verjong de isolatieplaten aan de kopzijde wanneer de begane grondvloer buiten het 
binnenblad steekt. 
Valt de begane grondvloer binnen het binnenblad, dicht de zijkant en de onderkant van de 
isolatieplaten dan af op dezelfde manier als bij de kantplanken, zodat ook hier een valse 
spouw wordt voorkomen. 
Zorg ervoor dat de sponning naar de buitenzijde afwatert, dit betekent dat de hoogste zijde 
van de sponning tegen het binnenblad komt. 
Begin op een hoek van de woning, zaag de sponning bij de hoek aft plaats de gelijk met de 
hoek van het binnenblad. 
Boor in het midden van de plaat een gat door het isolatiemateriaal in het binnenblad, plaats 
hierin een isolatieplug en sla deze vast met de inslaghulp. Hierdoor is de isolatieplaat tjjdelijk 
gefixeerd. 
Plaats de volgende plaat tegen de eerste, zorg ervoor dat de sponning goed aansluit, 
hierdoor worden koudebruggen ter plaatse van de naden voorkomen. 
Eindig op de hoek van de woning door de plaat haaks af te zagen. 
Isoleer de eerste wand tot op de hoek. De platen van de volgende wand voorbij de hoek 
laten steken en aansluiten op de zijkant van de eerste platen. Hierdoor worden naden, en 
daarmee koudebruggen, op de hoeken voorkomen. 
Sluiten de isolatieplaten op de hoek toch niet helemaal goed aan, dicht de naad dan volledig 
af met PUR-schuim, het PUR-schuim moet doorlopen tot op het binnenblad. Zo zijn de 
koudebruggen op de hoekpunten ook te voorkomen. 

De r;bcassette-e/ementen verspringen onder/ing, door extra aandacht bij het plaatsen van de 
begane grondvloer kan dit weJllcht worden vermindert. Bij verspringingen de spouwmuurlso/atie 
verjongen en de naden afdichten met PUR-schuim zoa/s op de foto. 
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1B.2: Aansluiting isolatieplaten onderling 

NADEN ONDERLING GOED AANSLUITEN 

ISOLATIEMATERIAAL VERJONGEN OF 
RANDEN AFDICHTEN MET PUR-SCHUIM 

Voorwaa rden: 
Binnenblad moet vrij zijn van lijmresten. 
Isolatieplaten moeten naar buiten afwateren. 
Er moeten vier spouwankers per vierkante meter worden geplaatst, dit betekent drie 
spouwankers per isolatieplaat. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Zaagjisolatiemes 
Klopboormachine en boor 
Isolatiepluggen en inslaghulp 
Smetkoord 
Siagspouwankers en slagpijp 
PURjschuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Koudebruggen komen voor door de naden tussen de isolatieplaten, wat wordt veroorzaakt 
door afwijkingen tijdens het plaatsen van de isolatieplaten over de spouwankers . 
De isolatieplaten sluiten op de hoeken niet voldoende op elkaar aan of niet voldoende op het 
binnenblad, waardoor koudebruggen ontstaan. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Controleer of het binnenblad vrij is van lijmresten, zo niet, verwijder deze dan. 
Plaats de isolatieplaten staand, zodat in hetzelfde patroon als bij de eerste rij gewerkt kan 
worden. 
Zorg ervoor dat de sponning naar de buitenzijde afwatert, dit betekent dat de hoogste zijde 
van de sponning tegen het binnenblad komt. 

Begin op een hoek van de woning, zaag de sponning bij de hoek af, plaats de gelijk met de 
hoek van het binnenblad. 
Boor in het midden van de plaat een gat door het isolatiemateriaal in het binnenblad, plaats 
hierin een isolatieplug en sla deze vast met de inslaghulp. Hiermee is de isolatieplaat tijdelijk 
gefixeerd. 
Plaats de volgende plaat tegen de eerste, zorg ervoor dat de sponning goed aansluit, 
hierdoor worden koudebruggen ter plaatse van de naden voorkomen. 
Eindig op de hoek van de woning door de plaat haaks af te zagen. 
Isoleer de eerste wand tot op de hoek. De platen van de volgende wand voorbij de hoek 
laten steken en aansluiten op de zijkant van de eerste platen. Hierdoor worden naden, en 
daarmee koudebruggen, op de hoeken voorkomen. 
Sluiten de isolatieplaten op de hoek toch niet helemaal goed aan, dicht de naad dan volledig 
af met PUR-schuim, het PUR-schuim moet doorlopen tot op het binnenblad. Zo zijn de 
koudebruggen op de hoekpunten ook te voorkomen. 
Plaats de volgende rij isolatieplaten verspringend ten opzichte van de eerste rij, begin 
bijvoorbeeld met het stuk isolatiemateriaal dat is overgebleven aan het eind van de wand. 
Zet vervolgens, met een smetkoord, twee lijnen op de isolatieplaten. Plaats de lijnen op 
ongeveer een vierde en drie vierde van de isolatieplaat, op een lagenmaat. Hierdoor vallen 
de spouwankers bij het metselen mooi in de voeg en hoeven de spouwankers niet verbogen 
te worden. 
Plaats op de smetlijnen drie extra pluggen per plaat, zodat er vier spouwankers per 
vierkante meter aanwezig zijn. 
Plaats de slagspouwankers tijdens het metselen in de pluggen en sla deze vast met de 
slagpijp. 

De foto 's laten een correcte uitvoerfng zien. De platen slu/ten onderling goed op elkaar aan. De nog 
aanwezig e naad op de hoek van de woning is afgedicht met PUR-schuim, zodat een koudebrug 
wordt voorkomen. 
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Detail 2 Presto-O.6 
2.1: De aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer 
2.2: De aansluiting van de isolatie op de topgevel 
2.3: De aansluiting van de isolatie op de stelkozijnen 
2.4: De aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad 
2.5: De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn 
2.6: De aansluiting rondom het inbouwrolluik 

__ PUR-8CHUIM 

PUR-SCHUIM 

R-8CHUIM 

UR-SCHUIM 

"-----_PUR-SCHUIM 

"---_lUCHTDICHTE TAPE 
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2.1: Aansluiting topgevel op verdiepingsvloer 

Voorwaarden: 

R-SCHUIM 

PUR-SCHUIM 

Het gevelmetselwerk mag niet hoger dan de verdiepingsvloer worden opgemetseld, anders 
kan de topgevel niet worden afgedicht. 
De spouwmuurisolatie mag al zijn aangebracht, maar dit is niet noodzakelijk. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Via de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer vindt luchtlekkage plaats, doordat op 
enkele plaatsen het PUR-schuim ontbreekt. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plaats de topgevel 
Vul de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer vanaf de buitenzijde tot de helft met 
PUR-schuim. 
Dicht de naad vervolgens vanaf de binnenzijde volledig af. 
Let er op dat het PUR-schuim de vulplaatjes en de verankeringsbeugels en hoekankers 
volledig omsluit. 
Door de volledige afdichting met PUR-schuim ontstaat een luchtdichte aansluiting . 

De naad tussen de topgeve/ en de verdiep;ngsvloer is correct afgedicht met PUR-schuim. Let vooral 
goed op bij de stelblo/<jes en de ankers, zorg ervoor dat het PUR-schu;m random aanw~;g ;5. 
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2.2: Aansluiting isolatie op topgevel 

/ 

PUR-SCHUIM 

Voorwaarden: 
Er zijn twee situaties mogelijk: de topgevel moet nog worden geplaatst of de topgevel is al 
geplaatst. 
De naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer moet afgedicht worden voordat de naad 
tussen het isolatiemateriaal en de topgevel wordt afgedicht. 

Benod igdheden/ h ulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Doordat het isolatiemateriaal niet voldoende aansluit op voorzijde van de topgevel of 
doordat er naden aanwezig zijn tussen de isolatieplaten, ontstaan er koudebruggen. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Door de verhoogde warmteweerstand van de topgevel steekt de topgevel ongeveer 80mm in 
de spouw. Het isolatiemateriaal loopt nu dus tot de onderzijde van de topgevel en niet meer 
voorlangs de topgevel. 

Topgevel nog niet geplaatst: 
Plaats de laatste rij isolatieplaten tot ongeveer 20mm boven de ruwe verdiepingsvloer, of 
wanneer de stelblokjes van de topgevel al aanwezig zijn, lOmm onder de bovenkant van 
deze stelblokjes. 

Plaats de topgevel en dicht de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer af volgens de 
werkwijze van kritisch punt 2.1. 

Dicht de naad tussen de onderzijde van de topgevel en de bovenzijde van het 
isolatiemateriaal volledig af met PUR-schuim . Door de naad af te dichten met PUR-schuim 
worden naden voorkomen. 

Topgevel geplaatst: 
Controleer of de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer is afgedicht, zo niet doe dit 
dan alsnog, zie voor de werkwijze kritisch punt 2.1. 
Dicht vervolgens de naad tussen de onderzijde van de topgevel en de bovenzijde van het 
isolatiemateriaal volledig af met PUR-schuim, zodat naden tussen het isolatiemateriaal en de 
topgevel worden voorkomen. 

J 

Zorg ervoor dat de er een naad van J.Omm overblijft tussen de spouwiso!atie en de onderzijde van 
de topgevel, zodat een goede afdichting kan plaatsv;nden. De afdichting van de topgevelop de 
verdiepingsvoer dient eerst piaats te vinden. 
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2.3: Aansluiting isolatie op stelkozijnen 

~~~-___ PUR-SCHUIM 

---__ PUR-SCHUIM 

Voorwaa rden: 
De stelkozijnen moeten geplaatst en verankerd zijn. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Doordat het isolatiemateriaal onvoldoende aansluit op de onderzijde van het stelkozijn, zijn 
hier koudebruggen geconstateerd. 
Aan de bovenzijde wordt de koudebrug veraorzaakt door het toepassen van PS-isolatie, wat 
samen met de betonnen latei tot een lagere warmteweerstand leidt. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Door random het stelkozijn PIR-isolatie toe te passen, wordt het verschil in 
warmteweerstand tussen de gevel en ter plaatse van de betonlatei verwaarloosbaar, zodat 
de koudebrug daarmee is voorkomen. 
Maak inkepingen in de isolatieplaten ter plaatse van de kozijnankers aan de onderzijde van 
het stelkozijn. Houdt tussen de isolatieplaten en het stelkozijn een naad van lOmm open. 
Dicht deze naad, en de inkepingen random de kozijnankers, vervolgens volledig af met PUR
schuim. Zorg er daarbij voor dat het PUR-schuim aanwezig is tot op het binnenblad. Op deze 
manier sluit het isolatiemateriaal goed aan op het stelkozijn en worden koudebruggen 
voorkomen. 
Houdt aan de zijkanten van het stelkozijn ook een naad over van lOmm en dicht ook deze 
over de hele dikte van het isolatiemateriaal af met PUR-schuim, zodat hier geen nieuwe 
koudebruggen ontstaan. 

Doe hetzelfde boven het stelkozijn. De EPDM-straok kan vervolgens tegen het 
isolatiemateriaal worden gelijmd en op deze manier zorgen voor een goede afwatering van 
eventueel aflopend water in de spouw. 

De spauwisalatie is random lOmm vrij gehouden van het stelkozijn, !lerva/gens;s de naad afgedicht 
met PUR-scIJUim, zodat koudebruggen worden voorkomen. Zorg ervoor dat het PUR-schuim 
doorloopt tot tegen het binnenblad, zodat voldoende materiaal aanwezig is. 
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2.4: Aansluiting stelkozijn op binnenblad 

Voorwaarden: 

- _ PUR-SCHUIM 

____ PUR-SCHUIM 

De stelkozijnen moeten worden aangebracht en afgedicht, voordat de spouwmuurisolatie 
rondom de stelkozijnen wordt geplaatst. 

8enodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Ter plaatse van de hoekankers zijn luchtlekkages geconstateerd, deze worden veroorzaakt 
door het ontbreken van het PUR-schuim achter de hoekankers. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plaats en bevestig het stelkozijn. 
Dicht de naad tussen het binnenblad en het stelkozijn af met PUR-schuim. Let er op dat het 
PUR-schuim ook goed achter de hoekankers aangebracht is. Daarmee wordt de aansluiting 
tussen het stelkozijn en het binnenblad luchtdicht afgesloten, zodat luchtlekkage wordt 
voorkomen. 
Dicht ook de naad tussen het stelkozijn en de topgevel volledig af met PUR-schuim. 

Zoals op de foto's;s te zien is de naad tussen het stelkozijn en het bfnnenblad volledig afgedlcht 
met PUR-schuim. Vooral achter de hoekankers heeft dit extra aandacht nodig, zodat hier geen 
luchtlekkage kan p laatsvinden. 
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2.5: Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 

Voorwaarden: 
Stelkozijnen, mestelwerk en voegwerk moeten gereed zijn . 
Bij het inmeten van de kunststofkozijnen random Smm speling aanhouden. 
De afdichting met elastische kit moet aangebracht worden tijdens het plaatsen 
van de dagstukken, bij vooraf kitten kunnen de dagstukken niet meer geplaatst worden. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Compriband 20/2 
Elastische kit 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
De draaiende delen van de kunststofkozijnen vertonen luchtlekkage, doordat de kozijnen 
niet voldoende in de rubbers worden gedrukt. 
Tussen het stelkozijn en het kunststofkozijn is luchtlekkage geconstateerd, doordat de 
afdichting onvoldoende is. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Voorzie de kunststofkozijnen random van compriband. Plak het band in de sponning van het 
kozijnprofiel. Plak het band op de ene zijde en begin vervolgens opnieuw aan de volgende 
zijde, plak het band niet random de hoeken. Hiermee wordt voorkomen dat er in de hoeken 
onvoldoende afsluiting plaatsvindt. 
Plaats de kunststofkozijnen in de stelkozijnen. 
Klem het kozijn tegen het stelkozijn aan en zet het kozijn vast met speciale 
afsta ndschroeven. 
Dicht de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn af met elastische kit. 
Plaats direct daarna de dagstukken, deze kunnen nu nog in de kit worden geduwd . 
Stel de draaiende delen goed af, zodat deze goed in de rubbers gedrukt worden en er geen 
I uchtlekkage ontstaat. 

Een afdichting met PUR-schuim g eeft geen luchtdichte aanslultfng (foto links en midden). Afdichten 
met elastische kit geeft wei een luchtdichte aansluitlng (foto rechts). 
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2.6: Aansluiting rondom inbouwrolluik 

UR-SCHUIM 

"--___ UCHTDICHTE TAPE 

Voorwaarden: 
De afdichting rondom het inbouwrolluik moet aangebracht worden voordat de aftimmering 
over de rolluikbak wordt geplaatst. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 
Luchtdichte tape 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
De naad boven de rolluikbak wordt dichtgezet met glaswol. Dit is niet luchtdicht, zodat via 
deze naad luchtlekkage ontstaat. Via de verticale naden aan de zijkant van de rolluikbak 
vindt eveneens luchtlekkage plaats, doordat hier geen afdichting aanwezig is. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Dicht de naad boven de rolluikbak af met PUR-schuim. Doordat elastisch PUR-schuim veel 
minder uitzet dan standaard PUIR-schuim zal de rolluikbak niet worden weggedrukt en zal de 
naad luchtdicht worden afgesloten. 
Dicht de verticale naden van de rolluikbak af met luchtdichte tape. Op die manier wordt ook 
hier luchtlekkage voorkomen. 
Bij onderhoud of reparaties is het luchtdichte tape gemakkelijk te verwijderen, vernieuw het 
tape na het uitvoeren van onderhoud of reparaties om de luchtdichtheid te waarborgen . 

• 

Door de naad tussen de rolluikbak en de verdiepingsv/oer kan veelluchtlekkage plaatsvlnden. De 
naad vullen met glaswolisolatie en vervolgens aftimmeren levert nag steeds veelluchtlekkage op en 
is dus niet voldoende. 
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Detail 3 Presto-O.6 

3.1: De aansluiting van de muurplaat op de verdiepingsvloer 
3.2: De aansluiting van de isolatie op de muurplaat 
3.3: De aansluiting van het dak op de muurplaat 

LUCHTDICHTE TAP ..... ____ _ 

PUR-SCHUl ~ _____ ___ 

2 STROKEN COMPRI'BAND 

VLAKKE AANSLUITING. VERJONGEN 
OF OPVULLEN MET PUR-SCHUIM 

5 

l.i
12 
I 

I 
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3.1: Aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 

LUCHTDICHTE "[ 

PUR-SCHUIM_~ ____ _ 

2 STROKEN COMPRIBAND 

Voorwaarden: 
De muurplaat moet geplaatst en afgewerkt worden voordat de laatste rij spouwmuurisolatie 
wordt aangebracht. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 
Compriband 20/2 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Via de naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer treedt luchtlekkage op, doordat het 
PUR-schuim niet overal voldoende aanwezig is. 
Rondom de stelwiggen treedt luchtlekkage op, doordat het PUR-schuim de stelwiggen 
onvoldoende omsluit. 
Onderlangs de muurplaatankers treedt eveneens luchtlekkage op, doordat de 
muurplaatankers onvoldoende op de ruwe verdiepingsvloer aansluiten . 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plak onderaan de muurplaatankers twee stroken compriband in de breedte, zodat een strook 
van 40mm compriband ontstaat. 
Plaats de muurplaat. 
Dicht de naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer vanaf de binnenzijde en 
buitenzijde af met PUR-schuim . 
Zorg ervoor dat de stelwiggen en de muurplaatankers volledig worden omsloten door het 
PUR-schuim. 
Door de volledige afdichting met PUR-schuim ontstaat een luchtdichte aansluiting. 

Ter plaatse van de ste/wiggen en de muurplaatankers vindt gemakkelijk luchtlel<kage plaats; 
besteed dus extra aandacht aan de afdlchting met PUR-schuim. 
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3.2: Aansluiting isolatie op muurplaat 

Voorwaarden: 

VLAKKE AANSLUITING. VERJONGEN 
'---_ OF OPVULLEN MET PUR-8CHUIM 

Muurplaat moet aangebracht en afgedicht zijn. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Schroeven met volgringen 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Doordat het isolatiemateriaal niet goed aansluit op de muurplaat is er een valse spouw 
achter de het isolatiemateriaal aanwezig. Door de stromende lucht neemt de 
warmteweerstand af, waardoor een koudeburg ontstaat. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Platliggende muurplaat: 

Plaats de muurplaat en werk deze af. 
Plaats vervolgens het dak. 
Plaats daarna de laatste rij isolatieplaten. 
Plaats de iso[atieplaten tegen het binnenblad, over de muurplaat heen en ongeveer tien 
centimeter tegen de kreupele stijl. Op deze manier loopt de isolatielaag vanuit de gevel goed 
over in het dak. 
Zorg ervoor dat de isolatieplaten vlak tegen het binnenblad aansluiten, waarmee een valse 
spouw wordt voorkomen. 
Steken de muurplaatankers, de muurplaat of de kreupele stijl in de spouw, verjong de 
isolatieplaten dan, zodat de isolatieplaten vlak tegen het binnenblad, de muurplaat en de 
kreupele stijl aansluiten . 
Schroef de isolatieplaten aan de muurplaat of de kreupele stijl vast, zorg dat de platen 
verticaal blijven staan. 

Ligt de kreupele stijl binnen de lijn van het binnenblad, dicht dan de naad tussen de 
isolatieplaten en de kreupele stijl aan de bovenzijde af met PUR-schuim. Daardoor wordt de 
lucht achter het isolatiemateriaal vastgehouden, stilstaande lucht isoleert goed. 

Rechtopstaande ronde muurplaat: 
Breng de laatste rij isolatieplaten aan nadat de muurplaat geplaatst en afgewerkt is. 
Zorg ervoor dat de isolatieplaten vlak tegen het binnenblad aansluiten, waarmee een valse 
spouw wordt voorkomen. 
Steken de muurplaatankers of de muurplaat in de spouw, verjong de isolatieplaten dan, 
zodat een vlakke aansluiting gemaakt kan worden. 
Zaag de isolatieplaten langs de bovenzijde van de muurplaat af. Doe dit iets schuiner dan de 
dakschuinte, zodat er straks een taps lopende naad tussen het isolatiemateriaal en het dak 
ontstaat. 
Zet de isolatieplaten aan de muurplaat vast met schroeven, gebruik hiervoor twee schroeven 
per pia at, zorg dat de platen verticaal blijven staan. 
Ligt de muurplaat binnen de lijn van het binnenblad, vul de overgebleven naad dan volledig 
op met PUR-schuim, dat wil zeggen: PUR-schuim vanaf de verdiepingsvloer tot de 
bovenzijde van de muurplaat. Hierdoor wordt een valse spouw en daarmee verlies van 
isolerende vermogen voorkomen. 
Plaats vervolgens het dak. 
Dicht, voordat de laatste lagen worden gemetseld, de naad tussen het dak en het 
isolatiemateriaal af met PUR-schuim. Daardoor loopt de isolatielaag vanuit de gevel direct 
over in het dak en wordt warmteverlies zoveel mogelijk beperkt. 

De aans/uitlng de iso /atie op de muurplaat is correct uitgevoerd, de naad tussen de muurplaat en de 
verdiepingsvloer is opgevuld met PUR-schuim, zodat er geen luchtstroming kan plaatsvinden en er 
geen koudebrug zal ontstaan. De iso/a tie moet wei vrij gehouden worden van het dah, zodat oak 
deze naad kan worden afgedicht met PUR-schuim en vervolgens het buitenblad kan worden 
opgemetseld. 
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3.3: Aansluiting dak op muurplaat 

LUCHTDICHTE T.----- --___ 
c 

PUft-5GHI 

2 STROKEN COMPRIBAND 20/2 

Voorwaarden: 
Zowel de rechtopstaande ronde muurplaat als de platliggende muurplaat hebben hun eigen 
specifieke afdichting. 

Benodigd heden/ h u Ipmiddelen: 
Compriband 20/2 
Luchtdichte tape 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
De aansluiting van het dak op de platliggende muurplaat is luchtdicht. 
De aansluiting van het dak op de ronde muurplaat vertoont luchtlekkage, doordat hier geen 
luchtdichting aanwezig is en ieder oneffenheid in de muurplaat of de stellat luchtlekkage 
oplevert. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Platliggende muurplaat: 

Breng tegen de rechtopstaande zijde comrpiband aan. 
Plaats vervolgens het dak, ga voorzichtig te werk zodat het compriband niet verschuift of 
kapot gaat en er een goede luchtdichting aanwezig blijft. 

Rechtopstaande ronde muurplaat: 
Plaats het dak op de muurplaat. 
Dicht de naad tussen de muurplaat en het dak daarna af met luchtdichte tape. Zorg ervoor 
dat de tape gelijkmatig over de naad verdeeld wordt en dat het tape vlak aansluit op beide 
delen. Bij een vlakke aansluiting kan er geen luchtlekkage meer plaatsvinden. 

De aansluiting van het dak op d e muurplaat is correct uitgevoerd. Hier is nog compriband 
aangebracht op de muurplaat, dit is niet nodig. De naad tussen de stellat en de muurplaat wordt 
afgedicht met luchtdlcllte tape. Dlt;s gemakkelijker te verwerken dan het hier aangebrad,te 
buty/band en geeft een zelfde luchtdichting. 
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Det ail 4 A Presto-O.6 

4A. l: De aanslui ing van de dakkapel op het dak 

PUR-SCHUl 
PI R-I SOLA 

5 

.PIR-ISOLA TIE 
\ 2 

1 n 
I ~"''-'''' ·"lK':·'.oo=",,'· " ·"'·" ' ''lA~ ~ 
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4A.l: Aansluiting dakkapel op dak 

Voorwaarden: 
De afdichting kan pas worden aangebracht nadat de dakkapel is geplaatst, maar moet wei 
geplaatst zijn voordat de Ibeplating wordt aangebracht. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Luchtdichte tape 
PUR-schuim 

Voorkomendeproblemen en oorzaken: 
De naad tussen de zijwangen van de dakkapel en het dak moet goed worden afgedicht, 
anders zal luchtlekkage ontstaan. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plaats en veranker de dakkapel op het dak. 
Dicht vervolgens de naad tussen de zijwangen en de daksparing af met luchtdichte tape. 
Plak de tape voor de helft op de daksparing en voor de helft op de onderregel van de 
zijwang. 
Bij een erg brede naad, meer dan 10mm, kan eerst PUR-schuim worden aangebracht, zodat 
ook koudebruggen worden voorkomen. 
Dicht de naden aan de onderzijde en de bovenzijde af met PUR-schuim. 
Plaats daarna de beplating op de zijwangen. 

De zwakke plekken rondom de dakkapel aangegeven, door de naden van de z;jwangen af te plakken 
en aan de onder- en bovenzfjde extra isolatiemateriaal aan te brengen, worden luchtlekkage en 
koudebruggen voorkomen. 
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Detail 4B Presto-O.6 

48.1: De aansluiting van het dakraam op het dak 

'---~ UR-SCHUIM 
175 

( 
2 

-~ . ' . P .. "'" " ~ I.ll lA~ 
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48.1: Aansluiting dakraam op dak 

UR-SCHUIM 

Voorwaarden: 
De daksparing moet aan naar beide zijden 20mm groter zijn dan de ontwerpmaat van het 
dakraam, zodat in theorie rondom een naad van lOmm ontstaat. 
De afdichting kan direct na plaatsing van het dakraam worden aangebracht, of net voor het 
aanbrengen van de aftimmering. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Doordat de naad rondom het dakraam erg klein is of zelfs ontbreekt kan er geen goede 
afdichting aangebracht worden . Hierdoor ontstaat luchtlekkage rondom het dakraam. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plaats het dakraam. 
Dicht de naad tussen het dakraam en de daksparing af met elastisch PUR-schuim, zodat een 
luchtdichte aansluiting ontstaat. 
Breng vervolgens de aftimmering aan. 

DOor de bredere naad tussen dakraam en daksparing kan een goede afdichting met PUR-schulm 
worden gereallseerd, wat luchtlekkage voorkomt. 
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Detail 5 Presto-O.6 

5.1: De aansluiting van het dak op de topgevel 
5.2: De aansluiting van de dakelementen onderling 

PUR-SCHUIM __ _ 

COMPRIBAND 20/2 
ELASTISCH PUR-SC,HUIM LI 

5 

lA~V 
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5.1: Aansluiting dak op topgevel 

PUR-SCHUIM 

/ 

,---COMPRIBANID 20/2 
R-SCHUIM 

Voorwaa rden: 
De eerste afdichting moet aangebracht worden voordat het dak wordt gep laatst, de tweede 
afdichting nadat het dak geplaatst is. 
De afdichting met PUR-schuiim is aileen nodig wanneer de naad tussen de topgevel en het 
dak meer bedraagt dan Smm. 
Plaats het dak met de nodige voorzichtigheid, zodat het compriband niet beschadigd. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Comrpiband 20/2 
PUR-schuim 
Dunne spuitmond voor PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Wanneer de naad tussen de topgevel en het dak erg smal is, kan er geen goede afdichting 
worden aangebracht met het standaard PUR-schuim, zodat luchtlekkage ontstaat. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plak, voor het plaatsen van het dak, een strook compriband aan de binnenzijde tegen de 
bovenrand van de topgevel, zodat er altijd een luchtdichting aanwezig is. 
Plaats vervolgens de dakelementen, afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt de naad 
tussen de topgevel en het dak grater of kleiner. 
Is de naad tussen de topgevel en het dak grater dan Smm, dicht de naad dan af met PUR
schuim, breng het PUR-schuim aan tot tegen het compriband. De grotere naad wordt nu 
luchtdicht afgedicht door het PUR-schuim, het compriband dient nu aileen als aanslag voor 
het PUR-schuim. 
Vergeet ook de naad tussen de muurplaat en de topgevel niet af te dichten met PUR-schuim. 

Correcte uitvoering van de aans/ulting van het dak op de topgeve/. Het aangebrachte compriband 
zorgt ervoor dat er altijd een luchtdichting aanwezig is, door de naad vervolgens af te diehten met 
PUR-schuim wordt lucht/ekkage voorkomen. Het compriband op de bovenzijde van de topgeve/ is 
overbodig, s/uit hier aan op het folie van het dake/ement, waar geen bep/ating aehter zit, zodat er 
geen goede afdichting gerealiseerd kan worden. 
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5.2: Aansluiting dakelementen onderling 

PUR-SCHUIM 

Voorwaa rden: 

COMP,RIBAN'D 20/2 
UR-8CHUIM 

De afdichting moet aangebracht worden voordat de dakpannen worden gelegd en voordat de 
koplatten worden aangebracht. 
De afdichting moet zowel vanaf de binnenzijde als de buitenzijde worden aangebracht. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Via de naad tussen de dakelementen vindt luchtlekkage plaats, wanneer er een gedeelte van 
het PUR-schuim ontbreekt. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plaats de dakelementen. 
Dicht de naad tussen de dakelementen vanaf de binnenzijde voor de helft af met PUR
schuim. Zorg ervoor dat het PUR-schuim ook achter de eventueel aangebracht klampjes 
aanwezig is. 
Dicht de naad vervolgens van de buitenzijde verder af, zodat de naad over de volledige 
dakdikte is gevuld met PUR-schuim en luchtlekkage niet meer mogelijk is. 

Op deze wij ze zijn de dakelementen onderling goed op elkaar aanges/oten, zodat er geen 
luchtlel(kage kan plaatsvinden en koudebruggen via de naad worden voorkomen. 
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Detail 6 Presto-O.6 

6.1: De aansluiting van de dakelementen in de nok 
6.2: De aansluiting van de dakdoorvoeren op het dak 
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6.1: Aansluiting dakelementen in de nok 

Voorwaarden: 
De afdichting moet aangebracht worden voordat de aftimmerstrook wordt geplaatst. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
De aansluiting van de dakelementen in de nok vertoont luchtlekkage. Dit is het gevolg van 
het onvoldoende afsluiten van de schuimrubber afdichting, het niet kunnen aanbrengen van 
PUR-schuim tegen de naad en het onvoldoende aanbrengen van PUR-schuim tussen de 
elementen. 
Door de dakfabrikant is de schuimrubberen afdichting vervangen door een rubber profiel, 
wat een betere luchtdichting geeft doordat dit minder kwetsbaar is. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Door het andere nokdetail ontstaat er een naad tussen de houten regels in de nok en een 
ruimte achter deze regels. 
Controleer of het rubber profiel vrij is van gebreken, zo niet probeer dit dan te herstellen. 
Plaats de dakelementen. 
Dicht de naad tussen de onderlinge dakelementen af met PUR-schuim, zorg ervoor dat het 
PUR-schuim over de gehele dakdikte aangebracht is. Hierdoor is de onderlinge aansluiting 
van de elementen in de nok luchtdicht. 
Spuit de naad tussen de regels in de nok vol met PUR-schuim, zodat er over de gehele nok 
een luchtdichting aanwezig is. 

Het rubber in de nok zorgt voor een eerst afdichting. Door de naad tU5sen de twee latten kan het 
PUR-schoim tussen de latten worden gespoten, zodat er een goede afsluiting kan plaatsvinden. 
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6.2: Aansluiting dakdoorvoeren op dak 

COMPRIBAND 2012 

LUCHTDICHT MANCHET 

Voorwaarden: 
De dakdoorvoer voor de afvoer van de ventilatielucht moet aangebracht zijn. 
De invoerbuis voor de toevoer van de ventilatielucht mag nog niet zijn geplaatst. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Luchtdicht manchet 
Compriband 20/2 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Rondom de dakdoorvoeren wordt geen afdichting aangebracht. Het isolatiemateriaal in het 
dak is niet luchtdicht. De afdekplaten bij de verticale dakdoorvoeren bestaan uit twee platen, 
die niet luchtdicht op de dakdoorvoer aansluiten en dus luchtlekkage tot gevolg hebben. De 
afdekplaat bij een dakdoorvoer die haaks op het dakbeschot staat sluit wei luchtdicht aan op 
de dakdoorvoer, maar geeft luchtlekkage langs het dakbeschot, doordat hier geen 
luchtdichting aanwezig is. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plak op de achterzijde van de afdekplaat van de luchtinvoer compriband. 
Plak het compriband zoveel mogelijk naar de bUitenkant, zodat het op het dakbeschot 
terecht komt en niet in het gat van de doorvoer. 
Plak het compriband in vier losse stroken, tegen elkaar aan. 
Zorg dat de afdekplaat goed tegen het dakbeschot wordt aangedrukt bij het vastschroeven. 
Wanneer het compriband goed wordt ingedrukt zal het een luchtdichte afsluiting geven . 
Plaats over de afvoerbuis van de ventilatie een luchtdicht manchet. 
Controleer of de rubbers aan de achterzijde niet beschadigd zijn en controleer of het rubber 
goed rond de bUis aansluit. 
Schroef het manchet aan het dakbeschot, zodat de rubbers zorgen voor een luchtdichte 
aansluiting. 

De rubbers van het manchet zorgen voor een luchtdichte aansluiting op de dakdoorvoer en het 
dakbeschot. Achter de afdekplaat van de luchtinvoer moet compriband geplakt worden, zodat oak 
deze aansluiting luchtdicht is. 
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