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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-Passief. 
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 energiezuinige Multi-woningen van groot belang is dat er vee I 
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 uitgel'egd 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. 
Bij 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-0.6. 

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

Remco Riemens 
februari 2012 

2. Uitvoeringsplannen 

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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Plattegrond van de begane grond van de Presto, met de poslties van de doorsneden 
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Doorsnede A-A, over de kopgevels, met detailnummering 

Doorsnede 8-8, over de langsgevels, met detailnummering 

Detailnummering: 
1A: Fundering, begane 
grondvloer en kozijn 
18: lie 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: lie doorsnede A-A 
1B: 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 

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 
u itgevoerd. 

- Benodigheden/hulpmiddelen: 
De benodigde materialen en hulpmiddelen worden aangegeven, waarmee de te treffen 
maatregelen uitgevoerd kunnen worden, dit zijn niet aile benodigde materialen en hulpmiddelen 
om het hele 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 problemen veroorzaakt. 

Detail met aanduiding 
kritische punt 

Geldende voorwaarden 
Benodigdheden/hulpmiddelen 
Voorkomende problemen 
en oorzaken 

Opbouw van het handboek 

Afbeeldingen van 
·u· te/onjuiste uitvoerin 

• 

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-Passief 

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

Voorwaarden: 
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. 

Kruiplulkrand met cementresten, waardoor geen luchtdichte aansJui ting kan gerea/iseerd worden. 
Door vervuiling op de vloer kan di t ook na het plaatsen van het kruipluik nog plaatsvinden. 
Kruipluikrand voo r de op/everlng dus nogmaals controleren. 
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lA.2: Aansluiting ge'isoleerde kantplank op stelkozijn 

MAKEN 

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

8enodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Achter de kantplank is een luchtlaag aanwezig. Doordat het isolatiemateriaal onvoldoende 
tegen de kantplank aansluit kan luchtspoeling plaatsvinden, er is een valse spouw achter 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. 
Dicht de naad tussen de kantplank en de begane grondvloer af met PUR-schuim. 
Breng ongeveer lDcm PUR-schuim aan in de naad, zodat een valse spouw achter de 
kantplank wordt voorkomen. 
Zorg ervoor dat het PUR-schuim niet voorbij de kantplank komt, snijd het PUR-schuim 
anders na verharding af. 
Houdt tussen de spouwisolatie en de kantplank een naad over van lDmm. 
Dicht deze naad vervolgens tot op het binnenblad en de begane grondvloer af met PUR
schuim, zodat er een doorlopende isolatielaag ontstaat . 

• 

Tussen de kantplank en de begane grondv/oer is een grote naad aanwezig. Door de spouwiso/atie 
10mm vrij te houden en de naad vervo/gens af te dic;hten met PUR-schuim, wordt een koudebrug 
voorkomen. Blj de Presto- Passief wordt er eerst een /aag /solatieplaten aangebracht tegen de 
v/oerrand. 
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Detail 18 Presto-Passief 

18.1: De aansluiting van de isolatie op de begane grondvloer en het binnenblad 
18.2: De aansluiting van de isolatieplaten onderling 

NADEN ONDERLING GOED AANSLUITEN 
LAGEN VERSPRINGEND AANBRENGENI_. 

ISOLATIEMATERIAAL VERJONGEN OF 
RANDEN AFDICHTEN MET PUR-SCHUl 
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lB.l: Aansluiting isolatie Op begane grondvloer en binnenblad 

NADEN ONDERLING GOED AANSLUITEN 
LAGEN VERSPRINGEND AANBRENGEN. 

ISOLATIEMATERIAAL VERJONGEN OF 
RANDEN AFDICHTEN ME"T PUR-8CHUIM. 

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

Benodigdheden/ h u Ipmiddel: 
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 binnenblad 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 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 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. Hierdoor 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 p'laat 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 ribcassette-elementen verspringen onderling, door extra aandacht bij het plaatsen van de 
begane grondvloer kan dit wellicht worden vermindert. Bij verspringingen de spouwmuurlsolatie 
verjongen en de naden afdichten met PUR-schlIim zoals op de foto. De vo/gende laag iso/atieplaten 
bij de Presto-Passief kan nu ook vlak worden aangebracht. 
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1B.2: Aansluiting isolatieplaten onderling 

NADEN ONDERLING GOED AANSLUITEN 
LAGEN VERSPRINGEND AANBRENGEN 

ISOLA TIEMA TERIAAL VERJONGEN OF 
RANDEN AFDICHTEN MET PUIIH:iiCHUIIIi._--+-

Voorwaarden: 
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: 
Zaag/isolatiemes 
Klopboormachine en boor 
Isolatiepluggen en inslaghulp 
Smetkoord 
Siagspouwankers en slagpijp 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Koudebr'uggen 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. 
Plaats vervolgens de tweede laag isolatieplaten. 
Begin opnieuw met een rachel op de funderingsbalk om te voorkomen dat de isolatieplaten 
in het water komen te staan. 
Plaats de tweede laag isolatieplaten liggend, zodat niet aileen de verticale, maar ook de 
horizontale naden verspringen. Hierdoor wordt voorkomen dat er koudebruggen kunnen 
ontstaan ter plaatse van de naden. 
Plaats de volgende rij isolatieplaten weer verspringend met de eerste rij. 
Zet de isolatieplaten tijdelijk vast met een isolatieplug in het midden van de plaat. 
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 roto's laten een corracte uitlloering zien. De platen sluiten onderling goed op elkaar aan. De nog 
aanwezige naad op de hoek van de wonlng is afgedicht m et PUR-schu;m, zodat een koudebrug 
wordt voarkomen. Door de tweede laag isolatieplaten verspringend met de eerste laag aan te 
brengen worden aile eventueJe naden in de eerste laag a/snag afgedicht. 
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Detail 2 Presto-Passief 

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.S: De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn 
2.6: De aansluiting rondom het inbouwrolluik 

a __ PUR-SCHUIM 

"r ___ BUTYLBAND 

LUCHTDIGHT BAND 

BUTYLBAND 

PUR-SCHUIM 

PIR-ISOLATIE 
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2.1: Aansluiting topgevel op verdiepingsvloer 

( 

Voorwaarden: 
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. 

8enodigdheden/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 voHedige afdichting met PUR-schuim ontstaat een luchtdichte aansluiting. 

De naad tussBn de topgeveJ en de verdiepingsvloer is correct afgedicllt met PUR-schu im. Let vooral 
goed op bij de stelblo/ejes en de ankers, zorg ervoor dat het PUR-schulm rondom aanwezig is. 
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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. 

8enodigdheden/hulpmiddelen: 
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 bovenste rijen isolatieplaten tot ongeveer 20mm boven de ruwe verdiepingsvloer, 
of wanneer de stelblokjes van de topgevel al aanwezig zijn, 10mm onder de bovenkant van 
deze stelblokjes. 
Plaats de topgevel en dicht de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer af volgens de 
werkwijze van punt 4. 

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. 
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. 

) 

Zorg ervoor dat de er een naad van 10mm overblljft tussen de spouwisolatie en de onderzijde van 
de topgevei, zodat een goede afdichting kan piaatsvinden. De afdichting van de topgevel op de 
verdiepingsvoer dient eerst plaats te vinden. 

Versie: 
Handboek Uitvoering Presto-Passief 

10 februari 2012 
Pagina 13 van 31 

En FRAANJE 
•• "nemlngsbedrIJI --------------------__________________________________ -----------------------_ 



2.3: Aansluiting isolatie op stelkozijnen 

Voorwaarden: 
De stelkoz.ijnen moeten geplaatst en verankerd zijn . 

8enodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-sehuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Doordat het isolatiemateriaal onvoldoende aansluit op de onderzijde van het stelkozijn, zijn 
hier koudebruggen geeonstateerd. 
Aan de bovenzijde wordt de koudebrug veroorzaakt 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 versehll 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. 
Dieht deze naad, en de inkepingen rondom de kozijnankers, vervolgens volledig af met PLlR
sehuim. Zorg er daarbij voar dat het PUR-sehu im aanwezig is tot op het binnenblad. Op deze 
manier sluit het isolatiemateriaal gaed aan op het stelkozijn en worden koudebruggen 
voorkomen. 
Houdt aan de zijkanten van het stelkozijn oak een naad over van lOmm en dieht ook deze 
over de he Ie dikte van het isolatiemateriaal af met PUR-sehuim, 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 spouw isolatie ;5 rondom 10mm vrij gehouden van het stelkozijn, vervo/gens Is de naad afgedicht 
met PUR-schuim, zodat koudebruggen worden voorkomen. Zorg ervoor dat het PUR-schulm 
door/oopt tot tegen het binnenb/ad, zodat voldoende materiaa/ aanwezig is. 
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2.4: Aansluiting stelkozijn op binnenblad 

__ .,PUR-SCHUIM 

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

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 
Butylband 200mm 
Butylprimer 
Aandrukrol 

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 stelkoz ijn. 
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. 
Breng op het bi'nnenblad rondom het stelkozijn butylprimer aan over een strook van ruim 
lOOmm breed. 
Breng vervolgens butylband aan om de naad tussen het stelkozijn en het binnenblad volledig 
luchtdicht te maken. 
Haal een strook schutpapier van de butylband af en plak de band op het stelkozijn. 
Rol het band goed aan op het stelkozijn met de aandrukrol, zorg ervoor dat zich geen 
bobbels vormen, maar dat de band volledig vlak wordt aangebracht. 
Haal vervolgens het schutpapier van de andere helft van de butyl band af en plak de band op 
het binnenblad. 
Zorg er ook hier voor dat de band volledig vlak, zonder rimpels, wordt aangebracht en druk 
de band goed aan met de aandrukrol . 

• 

Zoa/s op d fo to's is te zien;s de naad tussen het stelkozijn en het binnenblad volledig afgedieht 
m e t PUR-schulm. Voora/ aehter de hoekankers heeft dit extra aandaeht nodlg, zodat hier geen 
koudebruggen kunnen ontstaan. am /ueht/ekkage te voorkomen moet de naad vervo/gens worden 
afgedicht met buty/band. Het buty/band moet strak tegen h et s t e/kozijlJ en het binnenb/ad worden 
geplakt, over de hoekankers. De grote ankers onder het stelkozijn kunnen achteraf worden 
gep/aatst. Ook rondom h et ste/kozijn in de topgevel moet de afd iehting met buty/band worden 
aangebracht. 
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2.5: Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 

['-.1- UCHTDICHT BAND 

Voorwaa rden: 
Stelkozijnen, mestelwerk en voegwerk moeten gereed zijn. 
De draaiende delen moeten worden nagesteld, nadat de kunststofkozijnen zijn geplaatst, 
zodat luchtlekkage via de draaiende del en wordt voorkomen. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Luchtdicht band 

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 
afdichtlng onvoldoende is. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Voorzie het kunststofkozijn rondom van luchtdicht band. Plak het band met de kleefstrook in 
de sponning van het kozijnprofiel. Het band moet op de hoekpunten een paar centimeter 
over de hoek worden doorgeplakt en omgeslagen. Daarna kan op de andere zijde van het 
kozijn verder geplakt worden. Door het extra materiaal op de hoek kan de aansluiting in de 
hoek ook luchtdicht worden gemaakt. 
Plaats het kunststofkozijn in het stelkozijn. 
Klem het kazijn tegen het stelkozijn aan en zet het kozijn vast met speciale 
afstandschroeven. 
Plak de butylstrook van het luchtdichte band tegen de dagkant van het stelkozijn. Hiermee 
is de aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn luchtdicht afgesloten. 
Stel de draaiende delen van de kozijnen goed af, zodat deze bij het sluiten goed in de 
rubbers gedrukt worden en er geen luchtlekkage meer kan plaatsvinden. 

Op de hoek van het kozijn moat het band met overiengte worden gep/akt en vervolgens worden 
omgeslagen. Dan kan, na plaatsing een luchtdichte aansluiting op het stelkozijn worden 
gerealiseerd. 
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2.6: Aansluiting rondom inbouwrolluik 

Voorwaarden: 

"-_ BUTYLBAND 

PUR-SCHUIM 

__ PIR-ISOLATIE 

, ___ LUCHTDICHTE TAPE 

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

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
PUR-schuim 
Luchtdichte tape 
PIR- ~isolatie 

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. 
De rolluikbak is een koudebrug in de gevel, doordat de warmteweerstand van de rolluikbak 
lager is dan de warmteweerstand van de gevel. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Dicht de naad boven de rolluikbak af met PUR-schuim. Doordat elastisch PUR-schuim veel 
minder uitzet dan standaard PUR-schuim zal de rolluikbak niet worden weggedrukt en zal de 
naad luchtdicht worden afgesloten . 
Dicht de verticale naden van de roliuikbak 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. 
Plaats vervolgens een strook PIR-isolatie tegen de rolluikbak, hiermee wordt de 
warmteweerstand ter plaatse van de roliuikbak meer dan verdubbeld, zodat de koudebrug 
kleiner wordt . Doordat de rolluikbak helemaal in de spouw geplaatst kan worden, blijft de 
afwerking aan de binnenzijde gelijk. 
Plaats vervolgens de aftimmering. 

\ . 

Door de naad t ussen de rolluikbak en de verdiep ingsvloer kan veel luchtlekkage p laatsvlnden. De 
n aad vullen m et glaswoliso/at ie en vervolgen s aftimmeren levert n ag steeds veel luchtlekkage op en 
is d us niet vo ldoende. Bij de Pr esto-Passief m oet voor de ro /luikbak nog een xtra laag isola t ie 
wor den aangebracht, zodat oak een k o udebrug door de ro/luikbak wordt voorkomen. 
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Detail 3 Presto-Passief 

3.1: De aansluiting van de muurplaat op de verdiepingsvloer 
3 .2: De aansluiting van de isolatie op de muu plaat 
3.3: De aansluiting van het dak op de muurplaat 

UCHTDICHTE TAP 

PUR-SCHUl Uo....-____ _ 

2 STROKEN COMPRIBAND 
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3.1: Aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 

LUCHTDICHTE TAPE __ __ 

PUR-SCHU 

28lROKEN COMPRIBAND 2012 

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 verd iepingsvloer 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 . 

Tel" plaatse van de stelwiggcn en de muurp laatankers vindt gemakkelij k Juchtlekkage p/aats, 
besteed dus extra aandacht aan de afdic/) ting met PUR- schuim. 
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3.2: Aansluiting isolatie op muurplaat 

Voorwaarden: 

PUR-5CHUIM 

VLAKKE AANSLUITING, VERJONGEN 
_OF OPVULLEN MET PUR-5CHUIM 

Muurplaat moet aangebracht en afgedicht zijn. 

8enodigdheden/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 isolatieplaten 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, gebru ik hiervoor twee schroeven 
per plaat, 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-schulim . Daardoor loopt de isolatielaag vanu it de gevel direct 
over in het dak en wordt warmteverlies zoveel mogelijk beperkt. 

De aanslui ting de iso latie op de muurplaat is correct uitgelloerd, de naad tussen de m u urp laat en de 
verdiepings vloer is opgevuld m et PUR-sc/Juim, zodat er geen luchtstroming kan plaatsvlnden en er 
geen k oudebr ug zal on tstaa n. De iso/atie moet wei vrij gehouden worden van het dak, zodat ook 
deze naad kan worden afgedicht met PUR-schuim en lIervolgens het buitenblad k an worden 
opgemetseld. 
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3.3: Aansluiting dak op muurplaat 

LUCHTDICHTE T 

PUR-SCHUI .. _____ _ _ ___ _ 

2 81ROKEN COMPRIBAND __ '--_._ 

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

Benodigdheden / h ulpmiddelen: 
Compriband 20/2 
Luchtdichte tape 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
De aansluiting van het dak op de platliggende muurplaat is luchtdicht. 
De aansluiting van het dal< 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. 

I 

De aanslul ting van h et dak op de muurplaat is correct ultgevoerd. Hier is nog compriband 
aangebrach t op de m uurplaat, dit i s oiet nod ig. De naad t ussen d e stellat en de muurplaat wordt 
afgedicht met luchtdi hfe tape. Dit i s gemakkefijker te verwerken dan /Jet hier aangebrachte 
buty/band en geeft een zelfde luchtdichting. 
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Detail 4A Presto-Passief 

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

~UR-8CHUIM_ 

PIR-ISOLAnE 

l..!UCHmICHTE TAPE 

5 
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4A.l: Aansluiting dakkapel Op dak 

LUCHTDICHTE T 

PIR-ISOLA nE 

Voorwaarden: 
De afdichting en het extra isolatiemateriaal aan de bovenzijde kunnen pas worden 
aangebracht nadat de dakkapel is geplaatst, maar moet wei geplaatst zijn voordat de 
beplating en aftimmering wordt aangebracht. 
Het extra isolatiemateriaal aan de onderzijde moet aangebracht worden voordat de 
dakpannen worden gelegd. 

8enodigdheden/hulpmiddelen: 
Luchtdichte tape 
PIR-siolatiemateriaal 
PUR-schuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
De naad tussen de zijwangen van de dakkapel en het dak moet goed worden afgedicht, 
anders zal luchtlekkage ontstaan. 
Doordat aan de onderzijde en de bovenzijde van de dakkapel geen isolatiemateriaal 
aanwezig is, zijn hier koudebruggen aanwezig. 

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 lOmm, kan eerst PUR-schuim worden aangebracht, zodat 
ook koudebruggen worden voorkomen. 
Plaats aan de bovenzijde een strook isolatiemateriaal aan de binnenzijde tussen het dak en 
de dakkapel. Dicht de naden rondom het isolatiemateriaal af met PUR-schuim, zodat er geen 
warmtelekken meer plaats kunnen vinden . 
Plaats aan de onderzijde een driehoekige strook isolatiemateriaal vanaf de buitenzijde, tegen 
de onderzijde van de dakkapel. Dicht ook hier de naden af met PUR-schuim, zodat een valse 
spouw achter het isolatiemateriaal wordt voorkomen. 
Breng daarna de beplating en de aftimmering aan. 

De zwakke rondom de dakkapel aangegeven, door de naden van de zijwangen af te plakken 
en aan de onder- en bovenzijde extra ;solatiemateriaal aan te brengen, worden lucht/ekkage en 
koudebruggen voorkomen. 
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Detail 48 Presto-Passief 

4B.1: De aansluiting van het dakraam op het dak 
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4B.1: Aansluiting dakraam Op dak 

, 

... -....... 

Voorwaa rden: 

, , , , , 

... -- .... 

De daksparing moet aan naar beide zijden 85mm grater zijn dan de ontwerpmaat van het 
dakraam, zodat random een naad van 40mm overblijft na het plaatsen van het dakraam . 
De afdichting en isolatie kan direct na plaatsing van het dakraam worden aangebracht, of 
net voor het aanbrengen van de aftimmering. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Luchtdichte tape 
PIR-isolatie 
Bernerseal lijm 
Zaag/isolatiemes 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Doordat de naad random het dakraam erg klein is of zelfs ontbreekt kan er geen goede 
afdichting aangebracht worden. Hierdoor ontstaat luchtlekkage rondom het dakraam . 
Het hout van het dakraam en de daksparing lopen van buiten naar binnen door, zodat 
koudebruggen ontstaan. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Plaats het dakraam. 
Plak de naad tussen het dakraam en de daksparing af met luchtdichte tape, zodat een 
luchtdichte aansluiting ontstaat. 

Plak het tape in de sponning van het dakraam en op de daksparing. Het tape wordt straks 
aan het zicht ontnomen door de aftimmering. 
Lijm tegen de zijkanten van de daksparing een straok isolatiemateriaal van 40mm dikte. 
Dicht de anden random af met PUR-schuim. Hierdoor is het hout van het dakraam en de 
daksparing omringd met isolatiemateriaal, zodat de aanwezig koudebruggen verkleind zullen 
worden. 
Breng vervolgens de aftimmering aan. 

Door de daksparing te vergroten kan er extra iso/a t ie worden aangebracht, zodat koudebruggen 
w orden voorkom en . De aanslu lting w or dt /u ch tdicht gemaakt door de naad tussen het dakraam en 
de da ksparing at te dichten m et /uchtdich t e tape. 
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Detail 5 Presto-Passief 

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

PUR-SCHU 

-~ 

UCHTDICHTE TAPE 
REDERE KOPLAT 

COMPRIBA:ND 20/2 
ELASTISCH PUR-SCHUIM 
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5.1: Aansluiting dak op topgevel 

Voorwaa rden: 

~COMPRIBANID 20/2 
ELASTISCH PUR-8CHUIM 

De eerste afdichting moet aangebracht worden voordat het dak wordt geplaatst, 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. 

8enodigdheden/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 groter of kleiner. 
Is de naad tussen de topgevel en het dak groter 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 . 

• 

COl'recte uitvoer ing van de aans/uiting van het dak op de topgeve/. Het aangebrachte compriband 
zorgt arvoor dat er altijd een luchtdichting aanwezig is, door de naad vervolgens af t e dich t en m et 
PUR-sch uim wordt luchtlekkage voorkomen. Het compriband op de bovenzijde van de tapgeveJ is 
averbodig, s luit h ier aan op het folie van het dakelement, waar geen beplsting achter zit, zadat er 
geen goede afdichting gerea/iseerd kan warden . 
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5.2: Aansluiting dakelementen onderling 

PUR-SCHU ... ",--~ 

Voorwaarden: 

COMPRIBAND 20/2 
ELASTISCH PUR-SCHUIM 

... ... ... 
... ... ... 

HTDICHTE TAPE 
KOPLAT 

De afdichting moet aangebracht worden voordat de dakpannen worden gelegd en voordat de 
koplatten worden aangebracht. 
De afdichting moet eerst aan de binnenzijde en vervolgens aan de buitenzijde worden 
aangebracht. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Luchtdichte tape 
PUR-schuim 
Koplatten van 68mm breed 

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. 
Plak over de naad tussen de dakelementen luchtdichte tape. Zorg ervoor dat het tape vlak 
en strak wordt aangebracht, zodat geen luchtlekkage meer mogelijk is. Plak het tape zo 
recht mogelijk, zodat de koplatten het tape goed kunnen afdekken. 
Vul de naad tussen de elementen vervolgens vanaf de buitenzijde met PUR-schuim. Zorg 
ervoor dat de gehele dikte van het dakpakket wordt opgevuld, zodat koudebruggen worden 
voorkomen. 
Plaats vervolgens de koplatten, zorg ervoor dat het tape volledig wordt weggewerkt . 

• 

Op deze w ij ze zijn de dakelementen onderling goed op e lkaar aSlJges/ot en, zodat er geen 
ko udebruggen kunnen ontstaan. Door d e naad vervo/gens nog a f te p lakken wordt ook luchtlekkage 
voorkomen. 
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Detail 6 Presto-Passief 

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

COMPRIBAND 

L C CH 
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6.1: Aansluiting dakelementen in de nok 

f~ 
1 
I 

I I 
TDICHTE TAPE 

I 
I 

- IR-ISOLA TIE 

Voorwaarden: 
De afdiehting en het isolatiemateriaal moeten aangebraeht worden voordat de 
aftimmerstrook wordt geplaatst. 

Benodigdheden/hulpmiddelen: 
Luehtdiehte tape 
PIR-isolatie 
Bernerseal lijmkoker 
Zaag/isolatiemes 
PUR-sehuim 

Voorkomende problemen en oorzaken: 
Wanneer het rubberprofiel tijdens het plaatsen van het dak besehadigd raakt en er een 
gedeelte van het PUR/sehuim ontbreekt zal er alsnog luehtlekkage ontstaan. 
Doordat de houten delen van het dak in de nok doorlopen van buiten naar binnen, is er in de 
nok een koudebrug aanwezig. 

Werkwijze en aandachtspunten: 
Controleer of het rubber profiel vrij is van gebreken, zo niet probeer dit dan te herstellen. 
Plaats de dakelementen. 
Dieht de naad tussen de regels in de nok en tussen de onderlinge dakelementen af met PUR
sehuim, zorg ervoor dat het PUR-sehuim over de gehele dakdikte aangebraeht is. Hierdoor 
wordt de koudebrug in de nok vermindert. 
Plak over de naad tussen de regels in de nok luehtdiehte tape, zodat er over de gehele nok 
een luehtdiehting aanwezig is. Zorg ervoor dat het tape vlak en strak wordt aangebraeht, 
zodat de luehtdiehting gegarandeerd kan worden. 
Lijm in de nok een driehoekige strook isolatiemateriaal en dieht de naden af met 
PUR/sehuim. Hiermee wordt de koudebrug in de nok weggenomen. 
Plaats vervolgens de aftimmerstrook. 

Het r ubber in de nok zorgt voor e en eerst afdichting. Door de naad tussen d e t wee latten af t e 
pfakken ontstaat een lu ch tdichte aans/uiting. Koudebruggen in de nok w orden voorkomen door de 
extra isola t ie. 
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6.2: Aansluiting dakdoorvoeren op dak 

j 

~',-__ LUCHTDICHT MANCHET 

Voorwaarden: 

/ l 
/ 

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 / h ulpmiddelen: 
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 
1uchtdichting 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 IJet manchet zorgen vaor een luchtdlchte aanslulting op de dakdoorvoer en het 
dakbeschot. Achter de afdekplaat van de luchtlnvoer moet compriband geplakt worden, zodat ook 
deze aansluiting luchtdicht is. 

Versie: 10 februari 2012 
Handboek Uitvoering Presto-Passief Pagina 31 van 31 

Ell FRAAHJE •• nnemlngsbedrl,1 ____________ ------_________________________________________________________ _ 


