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Module 6 – DAKEN

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
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Disclaimer

Het cursusmateriaal maakt geen onderdeel uit van de 
officiële publicaties van het WTCB en mag dus niet als 
referentie gebruikt worden. 

Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van het 
cursusmateriaal is slechts toegelaten na voorafgaand 
schriftelijk akkoord van het WTCB.
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◘ Inleiding

◘ Thermische renovatie van hellende daken

◘ Thermische renovatie van platte daken

◘ Thermische renovatie van metalen daken

INHOUDSTAFEL MODULE 6

14-11-18
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◘ Het dak is verantwoordelijk 
voor een groot deel van de 
warmteverliezen en kan 
gemiddeld ongeveer 26 % 
van de totale 
transmissieverliezen bij 
individuele woningen 
veroorzaken. 

Inleiding
Belang van de thermische isolatie van daken

Resultaten van een WTCB-analyse uit 2008 op basis van 5.640 energetische audits 
(uitgevoerd in het kader van de Energieadviesprocedure) van woningen gebouwd 
vóór 1996.

14-11-18
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Definities

◘ Hellend dak:
 Een « hellend dak » is een dak dat

regendicht gemaakt wordt door het 
aanbrengen van een bedekking
bestaande uit harde materialen die 
schubsgewijs over elkaar liggen.

◘ Plat dak:
 Een « plat dak » is een dak dat

waterdicht gemaakt wordt door het 
aanbrengen van een afdichting
bestaande uit soepele materialen met 
waterdichte overlappen.

Beide dakopbouwen gedragen zich op bouwfysisch vlak total verschillend.

Uit deze definities volgt rechtstreeks de te volgen strategie om 
condensatieproblemen te vermijden.

5



14-11-18 - Pagina 6

Definities

◘ Metalen dakbedekking:
 Daken met niet-zelfdragende metalen

dakbedekkingen worden opgebouwd
met bladen of lange metalen banen
(koper, zink, alu,…) op een
ononderbroken ondergrond, die 
samengesteld kan zijn uit houten
planken, sandwichpanelen of 
halfstijve isolatie. 

 De assemblage van de metalen banen
gebeurt door aanhaking, solderen of 
soms door lassen

Een metalen dakbedekking zit qua bouwfysische aspecten zowat tussen de principes
van een plat en een hellend dak (zie verder).
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Platte daken vs. hellende daken

◘ Plat dak:
 Afdichtingsmembraan  water-, lucht- en 

dampdicht

 dampdichtheid warme zijde isolatie 

 TV 215

◘ Hellend dak:
 Dakbedekking regendicht, damp- en 

luchtopen

 luchtdichtheid warme zijde isolatie                        
in combinatie met dampopenheid onderdak

 TV 251

Belangrijk bouwfysisch verschil tussen plat en hellend dak

Beide dakopbouwen gedragen zich op bouwfysisch vlak total verschillend.

14
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Platte daken vs. hellende daken

Voorbeeld:

◘ Het dak ligt onder helling 

◘ Het dak is afgedicht met een 
afdichtingsmembraan

men moet de bouwfysische 
regels voor een plat dak volgen

dampscherm op continue 
ondergrond aan warme zijde 
isolatie

opbouw warm dak

Belangrijk bouwfysisch verschil tussen plat en hellend dak

14
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Bouwfysica van metalen daken
Afhankelijk van de dakhelling en evt. ventilatie

◘ Helling ≥ 14° (met geventileerde spouw) :

onderdak evacueert condensaat

=> principes hellend dak

◘ Helling ≥ 14° (zonder geventileerde spouw) :

=> principes plat dak

◘ Helling tot 14° : 

=> geen bewuste ventilatie meer

toegelaten (gecoat zink of andere metalen)

=> principes plat dak

De te volgen principes bij metalen daken zijn afhankelijk van de dakhelling en of er
ventilatie onder dakbedekking noodzakelijk is om corrosie te vermijden (in prinipe
enkel bij ongecoat zink).

Principes hellend dak = isolatie onder of tussen de structuur of op de structuur
(Sarking) met een dampopen onderdak (groene laag nr. 2 op bovenste tekening )

Principes plat dak = dampscherm en isolatie op de structuur (met scheidingslaag
tussen isolatie en metalen dakbedekking = rode laag 2 op onderste tekening)

Legende :

1. Metalen dakbedekking

2. Onderlaag :

3. Ondergrond voor de dakbedekking uit hout : 

4. Thermische isolatie

5. Dampscherm

6. Eventuele technische ruimte

7. Eventuele lat

8. Eventuele binnenafwerking

9. Ononderbroken dakvloer (betonplaat, staalplaat, houten paneel, ...)

10. Draagstructuur

11. Secundaire constructie of regelwerk.

14
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Hellende daken

De ruimte onder hellende daken wordt tegenwoordig anders ingevuld zodat er ook
veel meer eisen worden gesteld.

14-11-18
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Analyse bestaande toestand

14-11-18
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Checklist

 Ambitieniveau?

 Programma?

 Binnenklimaat?

 Timmerwerk

 Toestand

 Dimensies

 Draagkracht

 Onderdak?

 Dakbedekking?

 Isolatie?

 Dampscherm?

 Dakvorm?

 Ventilatie?

 Budget? 

 Erfgoedwaarde ?

Alvorens de renovatie te starten, moet men een studie maken waarbij een aantal
vragen zeer relevant zijn.

14-11-18
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Timmerwerk

gordingendak sporenspantendak

De draagconstructie is traditioneel opgebouwd uit op gordingen geplaatste kepers
(of zelfdragende dakpanelen) of uit geprefabriceerde spanten.

14-11-18
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Timmerwerk

◘ voldoende draagkrachtig?

 mechanische belastingen op daken:
 oorsprong:

• eigengewicht
• sneeuw
• wind
• personen (uitzonderlijk)

 richting
• horizontaal
• vertikaal

Na-isoleren  eigengewicht vergroot
- isolatie ca. 0,10 à 0,20 kN/m²
- daktimmerwerk + dakbedekking: 

ca. 0,75 kN/m²
 doorgaans geen problemen

Het na-isoleren van daken verhoogt het eigengewicht van het dak. Indien enkel 
isolatie, en een binnenafwerking toegevoegd wordt, is de bijkomende belasting 
(grootte-orde ca. 0.10 kN/m²)  relatief gering t.o.v. de bestaande belasting (vooral 
bepaald door het timmerwerk en de dakbedekking, grootte-orde ca. 0,75 kN/m²). 

Rekening houdend met de veiligheidsfactoren die bij de berekening in rekening 
gebracht worden (voor permanente belasting 1,35), leidt het na-isoleren van daken 
doorgaans niet tot problemen door de vergroting van de mechanische belasting op 
de onderstructuur. 

Opgelet: sneeuw smelt minder snel op thermisch geïsoleerde daken.

14
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Timmerwerk

◘ voldoende draagkrachtig?

 Opgelet met: 

 Relatief grote wijziging eigengewicht (bv. sandwichpanelen)

 Wijziging type draagstructuur  wijziging positie en grootte 
belastingen op onderliggende draagstructuur

 Grote geconcentreerde lasten op dak of zoldervloer 
(bv. door nieuwe technische installaties)

 In geval van twijfel/onzekerheid: 
studie door stabiliteitsingenieur

15
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Timmerwerk

◘ voldoende draagkrachtig?

gordingendak: 
bij rijwoningen lopen gordingen soms door 
over verschillende woningen  niet doorzagen!

14-11-18
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Timmerwerk

◘ voldoende draagkrachtig?

◘ Doorbuiging

De verwachte vervormingen moeten beperkt worden tot de waarden die vermeld 
staan in de NBN B 03-003.

Onder de term ‘vervorming’ verstaat men de doorbuiging of zeeg van een element 
van de hoofdconstructie (spant, gording, ...) of de secundaire constructie (kepers,...) 
dat op twee of meer steunpunten rust. 

Deze vervormingen moeten beperkt blijven tot :

• 1/250 van de overspanning indien er geen enkele afwerking voorzien werd

• 1/350 van de overspanning voor daken waarvan de dakschilden aan de binnenzijde 
afgewerkt zijn met een pleisterlaag (of gipsplaten).

De vervormingen die toelaatbaar zijn vanuit een esthetisch oogpunt moeten beperkt 
blijven tot 1/300 van de overspanning onder de frequente belastingscombinatie. 

Deze grenswaarde kan door de dakdekker gebruikt worden voor de controle van een 
traditioneel timmerwerk (gordingen en kepers) en kan beschouwd worden als de 
vervorming vanaf dewelke aanpassingen aan de vlakheid van het dak voorgesteld 
moeten worden (dergelijke werken moeten op voorhand duidelijk omschreven 
worden want ze worden niet als “normaal” werk beschouwd). 

De eventuele noodzaak om de belastingen op te vangen aan de voet van het dak 
moet door de ontwerper onderzocht worden.

14-11-18
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Timmerwerk

◘ Plaatselijke versterking van het onderliggend
metselwerk (opvangen spatkrachten)

Aan de voet van de draagconstructie van hellende daken worden spatkrachten
uitgeoefend.

Het niet in rekening brengen van het opnemen van deze spatkrachten veroorzaakt
problemen wanneer het timmerwerk steunt op metselwerk. 

Deze problemen komen meestal tot uiting door de vorming van horizontale scheuren 
in metselwerkvoegen, door de overhelling van het metselwerk naar buiten toe, door 
het ontstaan van verticale scheuren ter hoogte van de verbinding met de 
dwarsmuren of ook nog door schuine scheuren in de dwarsmuren.

Meer info: WTCB-tijdschrift winter 2002

14-11-18
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ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

- Aanbevolen werkwijze:

- controleer de natuurlijke duurzaamheid van het hout
- spintvrij Oregon Pine (naaldhout): duurzaamheidsklasse III
- spintvrij Europees Eiken: duurzaamheidsklasse II-III
- spint: steeds duurzaamheidsklasse V (niet duurzaam)

- indien onvoldoende duurzaam (of onzeker):
timmerwerk preventief verduurzamen (cf. STS 04.3)

- indien reeds aangetaste onderdelen 
curatief verduurzamen of vervangen

◘ voldoende duurzaam?

De norm NBN EN 335-2 definieert vijf gebruiksklassen voor massief hout naargelang 
van de bewaringsvoorwaarden van het hout en de biologische agentia (insecten, 
zwammen) die het materiaal zouden kunnen aantasten. Daktimmerwerk behoort in 
principe tot gebruiksklasse 2 (Hout dat niet in contact staat met de bodem en 
normaalgesproken ook niet blootgesteld is aan de weersinvloeden of uitloging. 
Tijdelijke bevochtiging is mogelijk). 

Houtsoorten tot en met natuurlijke duurzaamheidsklasse III hebben geen 
bijkomende verduurzaming nodig.

In de meeste gevallen stelt men vast dat een timmerhoutsoort die van nature niet-
duurzaam is (bv. door de aanwezigheid van spinthout) en niet bestendig is tegen een 
aantasting door insecten een behandeling van het type A2.1 (A2.2 voor gelijmd-
gelamelleerd hout) zou moeten krijgen. Indien het element zich volledig binnenin het 
beschermde volume van het gebouw bevindt (bv. timmerwerk dat geïsoleerd is 
volgens de sarkingtechniek) is een behandeling van het type A1 aangewezen.

Als alternatief voor de houtverduurzaming door impregnatie werden er eveneens 
een aantal andere technieken ontwikkeld waarmee het mogelijk is de duurzaamheid 
van het hout kunstmatig te verhogen (thermische behandelingen, chemische 
behandelingen, oleothermische behandelingen en behandelingen met 
furfurylalcohol of olie). We willen er echter wel op wijzen dat sommige van deze 
behandelingen de mechanische karakteristieken van het hout in het gedrang kunnen 
brengen
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Energetische renovatie

14-11-18
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Doel

A. Thermische weerstand verhogen
B. Luchtdichtheid verbeteren

1. Thermische prestatie verhogen

2. Problemen voorkomen

A. Vochtproblemen

B. Oververhitting

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de thermische isolatie en het comfort 
verbetert in de woning maar dat men hierdoor andere problemen krijgt.

21
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Doel

A. Thermische weerstand verhogen

▪ Tot welk niveau?

▪ Bepalen van de isolatiebehoefte:

▫ Verlagen energieverbruik in de woning

▫ Verhogen comfortniveau in de woning

▫ Oplossen van een bouwfysisch probleem

▫ Wettelijke verplichtingen

Voor EPB sinds 01/01/2016 Udak ≤ 0,24 W/m²K of Rdak ≥ 4,17

1. Thermische prestatie verhogen

Enerzijds kunnen er overwegingen van de bouwheer of beheerder van het gebouw 
zijn, zoals:

- Een bouwheer wil het energieverbruik in zijn woning verlagen door 
energiebesparende maatregelen te nemen en overweegt daarom zijn dak te 
isoleren;

- Een bouwheer wil het comfortniveau in zijn gebouw verhogen. Hij wil bijvoorbeeld 
van de zolder een woonruimte maken, maar dan moet die ruimte geïsoleerd worden;

- Er is een bouwfysisch probleem dat door middel van bijkomende isolatie kan 
opgelost worden.

Anderzijds kunnen er wettelijke verplichtingen zijn zoals:

- De regelgeving over energieprestaties en Binnenklimaat (EPB) vastgelegd in het 
Energiebesluit van 19 november 20106 geeft aan in welke mate en wanneer nieuwe 
en bestaande gebouwen dienen geïsoleerd te worden. In bijlage VII7 van het 
Energiebesluit is de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt vastgelegd waaraan 
verbouwde of nageïsoleerde daken moeten voldoen op het ogenblik van de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning of melding. Bij renovaties van beschermde 
monumenten en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd 
cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht kan van die eisen worden 
afgeweken als de toepassing ervan het karakter of het aanzicht van het gebouw op 
onaanvaardbare wijze zou veranderen. Net daarom is het belangrijk om de 
erfgoedwaarden en de bijbehorende erfgoedelementen en –kenmerken van het dak 

22
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te bepalen, en de impact van het isoleren van het dak hierop te onderzoeken;

- Voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2016 bedraagt 
de Umaxeis voor daken en vloeren 0,24 W/m²K. Eventuele afwijkingen moeten 
aangevraagd worden

bij het Vlaams Energieagentschap voor de start van de werken en uiterlijk negen 
maanden nadat de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd of de melding is 
gedaan. Dergelijke

afwijking moet altijd voldoende onderbouwd en gemotiveerd worden;

- De Vlaamse Wooncode8 bepaalt de kwaliteitsnormen waar huurwoningen aan 
moeten voldoen. Indien de woning verhuurd zal worden, dient nagegaan te worden 
aan welke eisen van

dakisolatie de woning moet voldoen; 

Ga best na welke de juiste eis is en wat eventuele afwijkingsmogelijkheden zijn 
mocht deze isolatie-eis niet kunnen gehaald worden zonder aantasting van de 
erfgoedwaarden van het gebouw.

14-11-18
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Thermische isolatie
Welke U-waarde kiezen?     Reglementaire (r)evolutie…

 Grotere isolatiediktes
 Rekening houdend met de 

onderbreking van de thermische 
isolatie
 Houtfractie
 Mechanische bevestigingen

Jaar Isolatiedikte 
[cm]

Umax [W/m²K]

2000 ~10 0.4

2008 ~12 0.3

2010 ~15 0.3 + houtfractie

2012 ~17 0.27

2014 ~20 0.24

… ~30 0.10

NIEUWBOUW

2016

Thermische regelgeving wordt strenger.
Gevolgen: grotere isolatiediktes, impact koudebruggen, geen zin dikker te isoleren 
als luchtdichtheid niet gegarandeerd is

Bij platte daken : gevolgen voor de dakopbouw: evolutie koud dak – warm dak, 
opnieuw neiging om in de dakconstructie te isoleren

14-11-18
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Thermische isolatie

• R=d/λ
• U=λ/d

Aan de hand van de tabel kan men snel inschatten hoe dik de isolatielaag moet zijn. 
De dikte van deze laag zal in sterke mate beïnvloed worden door de vooropgestelde 
λ-waarden voor het isolatiemateriaal. De beschouwde waarden in deze tabellen 
variëren van de meest performante λ-waarden van de op de markt bestaande 
producten, tot de standaardwaarden (ongunstig) die in de regelgeving beschreven 
worden als alleen de aard van het product gekend is.

Grootte orde impact houtfracties: kepers 20% fractie en 50% meer isolatie nodig

Planken of sporen, 10% en 35% isolatie meer nodig

Deze percentages zijn benaderende waarden die berekend worden voor diverse 
isolatiematerialen en houten elementen, rekening houdend met de in de praktijk 
gebruikelijke afmetingen van kepers, op hun kant geplaatste planken. 

De exacte waarden zijn afhankelijk van de gekozen elementen en kunnen sterk 
variëren. 

Vb MW: sarking tss 21 en 27cm, spanten tss 20 en 29cm

14-11-18
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Thermische isolatie

 Spant 230mm + isolerend onderdak 60 mm

 I-ligger 250mm + isolerend onderdak 22mm

 I-ligger 350mm + isolerend onderdak 22mm

Udak < 0,2 W/m²K ?

U = 0.16 W/m²K 

U = 0.16 W/m²K 

U = 0.11 W/m²K 

De impact van de “koudebrugwerking” van het daktimmerwerk kan beperkt worden 
door de plaatsing van Ι-liggers. (nieuwbouw of zeer uitgebreide verbouwing)

14-11-18
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Thermische isolatie

◘ Ontdubbelen isolatielagen

◘ Verhogen beschikbare hoogte

Udak < 0,2 W/m²K , bij renovatie ?

Bij renovatie moet men “creatiever” zijn om de isolatiediktes te kunnen plaatsen in 
de bestaande dakopbouw.

14-11-18
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Doel

B. Luchtdichtheid verbeteren

▪ Tot welk niveau?

1. Thermische prestatie verhogen

 Minimum?     Klasse L1    (zie verder) (*)

 Streefwaarde? Klasse L2 (zie verder)

(*) - geen wettelijke eis
- sterk aangeraden om 

- een voldoende thermische prestatie te verzekeren
- vochtproblemen te vermijden (aansprakelijkheid!)

Een goede luchtdichtheid van het dak is onontbeerlijk om de gewenste thermische 
isolatiegraad te bereiken en om vochtproblemen te vermijden. De luchtdichtheid 
heeft eveneens 

een grote invloed op andere prestatiecriteria zoals de geluidsisolatie, de 
brandveiligheid en het zomercomfort. 

14-11-18
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De luchtdichtheid van de bouwschil maakt deel uit van een globale strategie voor het
realiseren van een kwalitatief, comfortabel en energiezuinig gebouw.

Waarom luchtdicht bouwen?

Thermische
isolatie

Thermische
isolatie

VentilatieVentilatieLucht-
dichtheid

Lucht-
dichtheid

Luchtdicht maken en ventileren: contradictorisch? 
 Neen, complementair !

Geen goede werking van de thermische isolatie wanneer de koude lucht er gewoon
doorheen kan “waaien”.

In tegenstelling tot wat men soms denkt is de luchtdichtheid niet contradictorisch
met de ventilatie.

Bij ventilatie wenst men immers een welbepaald debiet, via welbepaalde ruimtes en 
via een welbepaalde weg doorheen de woning te realiseren. 

Ongecontroleerde luchtlekken verstoren dit.

14-11-18
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Doel

A. Vochtproblemen

▪ Hoe kunnen vochtproblemen ontstaan?

▫ Infiltratie:

 dakbedekking en onderdak OK?
(aandacht voor aansluitingsdetails)

▫ Condensatie

 convectie  

 dampdiffusie 

 condensatiehoeveelheid beperken

binnenklimaat

 correcte dakopbouw

goede luchtdichtheid

2. Problemen voorkomen

14-11-18

29



14-11-18 - Pagina 30

Doel
2. Problemen voorkomen

A. Vochtproblemen

14-11-18
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Doel

B. Oververhitting

▪ Hoe kan oververhitting ontstaan?

▫ Dakbeglazing zonder zonwering (hoofdoorzaak) 

 Dakvlakvenster? Zonwering!

2. Problemen voorkomen

door na-isoleren van het dak
meestal beduidende verbetering

van het zomercomfort

Om zo snel mogelijk zo veel mogelijk warmte op te slaan, moet het materiaal:

een hoog warmtegeleidingsvermogen hebben (λ) … zodat de warmte 
makkelijk kan binnendringen in het geheel van het materiaal

een specifieke warmte (Cp) en een hoge volumieke massa hebben (ρ) … om 
de maximumwarmte te kunnen accumuleren zonder te veel te verwarmen

Voorbeelden:

Houtwol (WW) : λ=0.039 W/m.K; ρ =55 kg/m³; Cp2= 2000 J/kg.K

Minerale wol (MW): : λ=0.035 W/m.K; ρ =25 kg/m³; Cp2= 1030 J/kg.K

14-11-18
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Ref. : WTCB-Dossiers – Nr. 3/2010 – Katern nr. 6 – pagina 
4 

Uit deze studie kwam naar voren dat de aard van het isolatiemateriaal slechts 
een beperkte variatie van het zomercomfort kan teweegbrengen (zie tabel). 
De totale warmteweerstand (en dikte) van de isolatielaag vormt daarentegen 
wel een beslissende factor voor de beperking van de warmteoverdracht 
doorheen ondoorschijnende wanden. In geval van een hittegolf dient men de 
directe zonnetoetreding doorheen de glaspartijen zoveel mogelijk te 
vermijden door buitenzonneweringen of luiken aan te brengen en door een 
intensieve nachtelijke-ventilatiestrategie te voorzien met het oog op de 
afkoeling/ontlading van de thermische massa (zodanig dat deze laatste de 
volgende dag opnieuw probleemloos zijn bufferfunctie zou kunnen vervullen). 

Uit deze studie kwam ten slotte ook naar voren dat de theoretische 
berekeningen van de demping en de faseverschuiving van één materiaal of 
van één enkele wand waarbij enkel rekening gehouden wordt met de 
buitentemperatuurvariaties en niet met bezonning, helemaal niet 
overeenstemmen met de realiteit. De resultaten slaan immers volledig om bij 
een opstelling die blootgesteld wordt aan bezonning. 

32
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Hoe ?

◘ Bepalende factoren
 Lamba-waarde

 Plaatsingswijze

 Milieu-impact (WTCB-contact nr. 28)

 Geluidisolatie (WTCB-dossiers, 2010/2)

 Kostprijs

◘ Vergelijken?

Isolatielaag: welk materiaal?

www.epbd.be
www.butgb.be
www.wtcb.be > Techcom

WTCB-rapport nr9 
(2006)

Bemerkingen bij de werking van DRP : zie verder

14-11-18
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Keuze isolatiemateriaal
Isolatielaag: welk materiaal?

Gedeklareerde lambda-waarden zijn terug te vinden in de databank van het Butgb of 
de EPB.
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Isolatielaag: welk materiaal?

TAB. 9 & 10 



Als de lambda d-waarde niet gekend is, moet men de meest nadelige nemen uit de 
norm B62-002
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Dunne Reflecterende Producten ?
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◘ Wijze van warmte-uitwisseling in een opbouw waarbij het DRP gescheiden is door 2 
luchtspouwen:

Dunne Reflecterende Prodcuten
Principe

Lucht-
spouw

PMR

Lucht-
spouw

Warmte uitwisseling:

Conductie

• Doorheen een materiaal

• Omgekeerd evenredig met haar dikte en 
evenredig met haar thermische weerstand ()

Convectie

• Verplaatsing van mollecullen

• Recht evenredig met de overgangscoëfficiënt
voor convectie

Straling

• Electromagnetische straling

• Omgekeerd evenredig met de emissiviteit van 
het oppervlak (reflectie)
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◘ Door zijn geringe dikte beschikt een DRP 
over een lage intrinsieke
warmteweerstand;

◘ De lage emissiviteit van de reflecterende
oppervlaktelagen zorgt voor:
 een afname van de warmteoverdracht door

straling

 Toename van de warmteweerstand van de 
niet-geventileerde luchtspouw(en).

Dunne Reflecterende Producten
Principe

Lucht-
spouw

PMR

Lucht-
spouw
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◘ Conclusies:
 Optimaal geplaatst, tussen twee 

ongeventileerde luchtspouwen van 
2 cm breedte, bieden DRP volgens 
de metingen een totale 
warmteweerstand (intrinsieke 
warmteweerstand van DRP + 
warmteweerstand van de twee 
luchtspouwen) tussen 1,0 en 1,7 
m²K/W

→ equivalent met een minerale
wol van 4 tot 6 cm dik

Metingen in labo en buitenomstandigheden
Dunne Reflecterende Producten

Het bereiken van de voornoemde ideale omstandigheden is utopisch naar 
aanleiding van :

een degradatie met de tijd van de intrinsieke thermische eigenschappen van 
het product, in het bijzonder de emissiviteit van de buitenoppervlakken 
van het product (vuil, oxydatie, …)

de ideale plaatsing van een (of twee) ongeventileerde luchtspouw(en) met 
een constante dikte wordt niet (meer) toegepast: een ongeventileerde
luchtspouw is in de praktijk moeilijk te verwezenlijken !

Een DRP is dus enkel in AANVULLING op een bestaande opbouw te realiseren en dit, 
omwille van zijn dampdichtheid langs de onderzijde (met 2 ongeventileerde
spouwen).
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Toepassing van DRP in het dak

Het hellende dak werd na-geïsoleerd door het gebruik van DRP, geplaatst tussen de 
kepers.

Men werd in deze woning geconfronteerd met roetafzettingen, wat doorgaans op de 
koudste plaatsen optreedt.

Men verkrijgt aldus een mooi beeld van de isolerende eigenschappen van een DRP: 
de houten kepers isoleren beter.
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Toepassing van DRP in het dak
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Uitvoering isolatiemateriaal
Zorgvuldige plaatsing essentieel

dodo
not

Plaats de isolatie zorgvuldig.
De uitvoeringskwaliteit maakt het verschil.

Het is van fundamenteel belang dat er zo min mogelijk onderbrekingen zijn in de 
isolatielaag die de verwarmde ruimte omsluit om een goede thermische kwaliteit te 
verzekeren. 
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Uitvoering isolatiemateriaal
Isolatielaag: waar?

 in zoldervloer of in dak?

 programma bouwheer? 
 beschermd volume zo compact mogelijk
 mogelijkheden/beperkingen uitvoering?
 Impact erfgoedwaarde.

De positie van de isolatie in de dakopbouw van een hellend dak is afhankelijk van de 
bestemming van de onderliggende ruimten. Als ze bestemd zijn om bewoond te 
worden, moet de isolatie aangebracht worden in het dakvlak. Indien dit niet het 
geval is, bv. wanneer deze dakruimten enkel gebruikt worden als opslagplaats, is het 
meer aangewezen om de zoldervloer te isoleren. 

De afmetingen van het beschermde volume worden hierdoor beperkt (wat de 
compactheid van het gebouw zal vergroten), waardoor het warmteverliesoppervlak 
van het gebouw kleiner wordt.

Bij erfgoed zal vnl de impact op de erfgoedwaarde van belang zijn.
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Uitvoering isolatiemateriaal
Isolatielaag: waar?

Na het onderzoek van de isolatiebehoefte, erfgoedwaarde, bestaande toestand en 
isolatiemogelijkheden, kunnen één of meerdere oplossingen worden onderzocht. 

Een afweging toetst deze verschillende criteria tegen elkaar af en vormt een 
antwoord op de behoefte naar isolatie.

De afweging gebeurt op basis van elf principes die een uitgangspunt vormen voor 
een positieve of neutrale impact op het beschermde erfgoed. De bedoeling is het 
gebouwd onroerend erfgoed zó te isoleren dat de erfgoedwaarden behouden blijven. 
Erfgoedwaarden zijn herkenbaar door erfgoedelementen en erfgoedkenmerken. 
Deze afwegingsprincipes zijn richtinggevend.

Dit zijn de criteria waaraan de plaatsing van dakisolatie in beschermd onroerend 
erfgoed moet voldoen of waartegen de verschillende mogelijkheden tot isolatie 
afgewogen worden. Op basis van de afweging wordt de keuze voor een 
isolatiemogelijkheid inhoudelijk en in tekst gemotiveerd (om te vermijden dat het 
een optelsommetje wordt van plussen en minnen).
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Uitvoering isolatiemateriaal
Afwegingsprincipes

I II

III IV V

I: De cottage l’Ermitage is beeldbepalend binnen het beschermd dorpsgezicht 
Concessie - tuinwijk in De Haan. Deze woning in Anglo-Normandische stijl heeft een 
onregelmatig pannen schilddak dat doorbroken wordt door dakkapellen en erkers. 
Het is aangewezen bij dit dak de verhoudingen tussen de verschillende dakvlakken te 
respecteren, de aansluitingen met boordplanken en goten ongewijzigd te laten en 
dus niet in opbouw te isoleren.

II: Op de foto zien we een zijtrapgevel, er is voldoende hoogte om een bijkomend 
isolatiepakket te voorzien. Wanneer er een zeer klein niveauverschil zou zijn tussen 
dak en opgaande muur, is er zonder aanpassing aan de opgaande muur te weinig 
hoogte om het dakpakket te verdikken, tenzij er met een verholen goot gewerkt 
wordt of wanneer de opgaande muur verhoogd wordt, als dat mogelijk is.

III: Dit dak maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. De bedaking is zeer 
gedetailleerd uitgewerkt, waardoor het plaatsen van isolatie aan de buitenzijde een 
moeilijke zaak wordt, om te beginnen zou men alle kroonlijsten moeten aanpassen.

IV: Bij het isoleren van daken zal men trachten ook dakkapellen mee te isoleren, 
aangezien ze anders een grote koudebrug vormen. Bij zeer in detail uitgewerkte 
dakkapellen streeft men ernaar de verhoudingen tot het dak te respecteren, maar 
ook de specifieke details van de dakkapellen te behouden. Foto: Houten dakvensters 
en stenen klimmende dakvensters in het Kasteel De Warande in Kemmel. Om het 
exterieurbeeld niet aan te tasten werden de dakkapellen aan de binnenzijde 
minimaal geïsoleerd. (foto architect D. Vanhove)

V: Vaak is het dakafwerkingsmateriaal een belangrijk aspect van een dak, de 
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zichtbaarheid en de vormgeving ervan eveneens, maar ook het feit dat het soms om 
authentieke materialen gaat is significant. Bij de keuze voor isolatie zal de 
mogelijkheid tot het hergebruiken van de oorspronkelijke materialen de voorkeur 
genieten, indien dit onmogelijk is, kan het hernemen ervan overwogen worden.

Foto: Het neobarokke voormalige hotel Métropole in Antwerpen, beschermd als 
monument, heeft naast een heleboel bijzondere details een zeer specifieke loden 
dakbedekking.

14-11-18

45



14-11-18 - Pagina 46

Uitvoering isolatiemateriaal
Afwegingsprincipes

VI VII

VIII

VI: Een waardevolle dakconstructie dient behouden te worden, ook wanneer ze niet 
zichtbaar is. Wanneer de dakconstructie op zich geen of weinig waarde heeft kan 
overwogen worden ze te vernieuwen of aan te passen. Een constructie kan ook een 
beeldbepalend element zijn in het interieur van een gebouw, het is dan belangrijk 
deze constructie te tonen.

Foto: Het 17de-eeuwse sporenkap met bebording van het pand Sint-Jansplein 12 in 
Brugge, onderdeel van de als werelderfgoed beschermde historische stadskern van 
Brugge, bepaalt mee de historische waarde van dit pand. (© Luc Dewaele).

VII: Een waardevolle historische binnenafwerking dient behouden te worden, ook 
wanneer ze niet zichtbaar is omdat ze bijvoorbeeld verborgen is achter een recentere 
afwerking of geen bijzonder decoratief aspect heeft, omdat deze afwerking bijdraagt 
tot de (historische) erfgoedwaarde(n). Foto: In de neogotiek werden in het 
Gruuthusemuseum in Brugge de spanten beschilderd in rood en zwart en voorzien 
van het devies Plus est en vous . Het spreekt voor zich dat deze afwerking zichtbaar 
blijft.

VIII: De plaatsing van de dakisolatie wordt aangegrepen als kans om het dak en het 
gebouw te herwaarderen. Zowel de restauratie en/of het onderhoud van de 
dakbedekking , de dakconstructie, de detailleringen en het interieur kunnen daarbij 
mogelijk zijn. Foto’s: Het gebouw gelegen aan de Maria Hendrikalaan 18 in De Haan 
is onderdeel van het beschermd dorpsgezicht Concessie - tuinwijk. Op de postkaart 
uit 1952 zien we de originele bedaking in riet. De foto midden toont hoe in de loop 
der jaren de dakbedekking werd aangepast naar leien. Bij het besluit om de daken te 
isoleren werd de kans aangegrepen om opnieuw voor de oorspronkelijke 
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dakbedekking te kiezen. De foto toont het gebouw na restauratie van het dak.
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Uitvoering isolatiemateriaal
Afwegingsprincipes

IX X

XI

IX: Isoleren betekent een bijkomende belasting aanbrengen op de dakconstructie. 
Vaak is de bestaande constructie sterk genoeg om deze bijkomende belasting te 
dragen. Wanneer dit niet zo is, zal de constructie aangepast moeten worden. 
Afhankelijk van de wijze waarop kan dit al dan niet een negatieve impact op de 
erfgoedwaarde hebben.

Foto: De Tiendenschuur in de abdijsite Herkenrode, na restauratie. De constructie 
werd verstevigd en verstijfd met nieuwe stalen elementen die subtiel tussen de 
bestaande constructie werden aangebracht (foto O. Pauwels)

X: De plaatsing van dakisolatie mag geen bouwfysische degradatie van het dak en het 
gebouw veroorzaken, bijvoorbeeld door het ontstaan van koude bruggen die tot 
inwendige en oppervlaktecondensatie

kunnen leiden. Foto: Op deze foto zie je een aantasting door houtzwam als gevolg 
van een ernstig lek. In het volledige gebouw werd de binnenzijde geïsoleerd en 
afgewerkt met gipsplaten vooraleer het lekke dak te herstellen (© 
Monumentenwacht Antwerpen).

XI: Erfgoedelementen kunnen zich in een goede of minder goede bouwfysische en 
bouwtechnische toestand bevinden. Het is de bedoeling het dak zó te isoleren dat de 
erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken in goede bouwfysische en 
bouwtechnische staat bewaard blijven. Daarom is het nodig dat de 
erfgoedelementen waar nodig inspecteerbaar zijn en regelmatig geïnspecteerd 
worden.

Foto: Voorbeeld van een zolder waar men een metalen loopbrug heeft aangebracht 
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die inspectie van de bovenzijde van de gewelven toelaat en ook toegang verleent tot 
de buitenzijde van het dak (© Monumentenwacht Antwerpen).
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Isolatie van de zoldervloer

14-11-18

48



14-11-18 - Pagina 49

Isolatie van de zoldervloer
GEÏSOLEERDE CHAPE
! Mindere prestatie voor
zelfde dikte

Massieve vloeren

◘ Isolatie geplaatst op de bovenzijde van de vloer
Waarom niet onder de vloer?

 Risico op thermische bewegingen van de vloer

◘ Lucht- en dampscherm noodzakelijk?
 Neen, maar opletten voor doorboringen

(af te dichten met een elastisch schuim, bijvoorbeeld)

◘ Nadeel aan dit systeem?
 Koudebrug van de dakrand moeilijk te vermijden

(indien volle gevelmuur of niet geïsoleerde luchtspouw)
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2bis Langs boven

Isolatie van de zoldervloer
Lichte houten planken

4

1,
5R

R

Bestaand
geïsoleerd plafond

1

3

2 Langs boven

Behoud van bestaande afwerking

3b
is

3bis Langs boven
Loopoppervlak toegevoegd

Langs boven

! LUCHTSCHERM TE

MIDDEN VAN HET
DAKCOMPLEX
 REGEL WEERSTAND

Behoud van bestaande afwerking

Beperking van koudebrug

Bestaand
geïsoleerd plafond

1,
5R

R

Bij houten zoldervloeren kan de isolatie tussen of op de houten elementen 
aangebracht worden. Een combinatie van beide methoden behoort eveneens tot de 
mogelijkheden.

De plaatsing van een luchtscherm zal steeds noodzakelijk zijn. Het luchtscherm wordt 
idealiter als een ononderbroken laag op de onderzijde van de vloerbalken 
aangebracht. 

Dit scenario is in de praktijk niet altijd uitvoerbaar (bv. bij de na-isolatie van een 
zolderruimte boven bewoonde kamers waarvan het plafond intact moet blijven, 
zoals in het schema nr. 5. 

Het membraan zal in dit geval op de bovenzijde van de vloerbalken aangebracht 
worden en zal doorlopen tot op het plafond van de lager gelegen verdieping. Het 
risico op interne condensatie kan opgelost worden door een bijkomende isolatielaag 
aan te brengen op de vloerbalken, zodanig dat de temperatuur ter hoogte van het 
lucht- en dampscherm verhoogd wordt (zie schema nr. 6).
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 Voorbeelden:

Isolatie van de zoldervloer
Lichte houten planken

Merk het verschil in aansluitingsmoeilijkheden op aan de randen tussen beide
opties…

Opm.: bij zoldervloerisolatie worden zolderluiken buitenschrijnwerk

Impact lek in lucht-dampscherm op vlak van condensatie is minder dramatisch dan 
bij isolatie in het hellend dak: zolder is vochtiger milieu, evt. impact op gestockeerde 
vochtgevoelige materialen.
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Isolatie in de dakschilden
Isolatielaag: waar?

+ combinaties

Binnenisolatie :

geschikt als dakbedekking en onderdak OK en binnenafwerking wordt venrieuwd

nadeel: geen continue isolatielaag (impact houtfractie) 

Voordeel: het luchtscherm in het dak is eenvoudig aan te sluiten met de 
luchtdichtheid van de wanden

Buitenisolatie :

Geschikt als dakbedekking en/of onderdak moeten vervangen worden, 
binnenafwerking wordt behouden, 

Voordeel continue isolatie (wel impact bevestigingen)

Nadeel: de luchtdichtheid in het dakvlak is wel gemakkelijker uit te voeren maar de 
randaansluitingen niet
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BASISREGEL 1
Combinatie dampopen onderdak met lucht- en dampscherm

Binnenklimaat Type onderdak Type lucht- en dampscherm

Dampopenheid Dampdichtheid Luchtdichtheid

KK1

S2     E1 L1

S1 E1 L1

S0 E1 L2

KK2 

S2     E1 L1

S1 E1 L1

S0 E2 L2

KK3

S2     E1 L1

S1 E2 L2

S0 Studie L2

KK4

S2     Studie L2

S1 Studie L2

S0 Studie L2

Tabel uit TV 251 om de kwaliteit van het lucht- en dampscherm te bepalen ifv. de 
binnenklimaatklasse en de dampopenheid van het onderdak.

Deze tabel is zeer logisch opgebouwd. In de volgende slides lichten we deze stap
voor stap toe.
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Binnenklimaatklassen Voorbeelden

KK I 

Gebouwen met weinig tot geen 
permanente vochtproductie

 stapelplaatsen voor droge goederen 
 kerken, toonzalen, garages, 

werkplaatsen 

KK II 

Gebouwen met beperkte 
vochtproductie per m³ 
en goede ventilatie

 volgens de norm geventileerde 
woningen 

 scholen 
 winkels 
 niet-geklimatiseerde kantoren 
 sportzalen en polyvalente hallen 

©
 fo

to
De

 lu
ch

tw
in

kl
el

BASISPRINCIPES
Wat is het binnenklimaat? 
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Binnenklimaatklassen Voorbeelden

KK III 

Gebouwen met een belangrijke 
vochtproductie per m³ 
en matige tot voldoende ventilatie

 niet volgens de norm geventileerde 
woningen, flats   

 ziekenhuizen, verzorgingstehuizen 
 verbruikszalen, restaurants, 

feestzalen, theaters 
 laaggeklimatiseerde gebouwen (RV 

≤ 60 %) 

KK IV 

Gebouwen met hoge 
vochtproductie

 hooggeklimatiseerde gebouwen 
(Rv > 60 %) 

 hydro-therapieruimten 
 zwembaden (overdekt) 
 vochtige industriële ruimten zoals 

wasserijen, drukkerijen, 
brouwerijen, papierfabrieken, … ©
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BASISPRINCIPES
Wat is het binnenklimaat? 
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◘ Bepalende factoren:
 Volume gebouw

 Vochtproductie

 Ventilatie (!)

◘ Bij twijfel:
 Kies meest nadelige klasse (benaderend - veilig)

 Meting binnenklimaat (exact)

BASISPRINCIPES
Wat is het binnenklimaat? 
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BASISPRINCIPES
Welk type onderdak?

 Functies

• het dak winddicht en (tijdelijk) regendicht maken, beperken 
indringing stuifsneeuw en stof en afdruppelen condensaat, ...

 types  

• platen of folies
• vocht- en vorstbestendig
• voorkeur: dampdoorlatend (!!!) => Sd≤0,5m, liefst ≤0,05m

capillair, onontvlambaar, sterk (niet doorvallen), 
winddicht (geplaatst)

57
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BASISPRINCIPES

S0 - weinig dampdoorlatend 0,5 m < Sd,eq

Met bitumen omhuld ongeweven membraan … 10 - 35 …

Met bitumen omhulde kunststofvezels … 4 …

PE-folie met microperforaties … 2-3 …

PVC-folie met microperforaties … 2,5 …

PE- en/of PP-plaat (*) … 1 …

S1 - dampdoorlatend 0,05m < Sd,eq = < 0,5m
Vezelcementplaat (capillair) … 0,25 (**) …

Met PUR omhulde polyesterfilm (mogelijk capillair) … 0,15 (**) …

Houtvezelplaat (gebitumineerd of gelatexeerd) … 0,10 - 0,25 (**) …

Met PP omhulde TEEE-film … 0,08 …

PET-folie met PU-coating (capillair) … 0,08 …

S2 - zeer dampdoorlatend Sd,eq = < 0,05m
Ongeweven PE-vezels … 0,02 - 0,05 …

Geweven of ongeweven PP-film … 0,02 - 0,10 …

Meerlagig polyolefinemembraan … 0,02 …

Meerlagige PP-film … 0,03 …

Met PP omhulde microporeuze PE-folie … 0,03 …

Met polyolefine omhulde PE-film … 0,03 …

(*) Sd,eq-waarde is afhankelijk van de dikte van de plaat

(**) waarde bepaald volgens de wet cup methode (zonder rekening te houden met capillaire eigenschappen)

Welk type onderdak?

Opmerking:

In het verleden werden er relatief veel weinig dampdoorlatende onderdakproducten

gebruikt (klasse S0) terwijl er momenteel hoofdzakelijk dampdoorlatende (klasse S1)

tot zeer dampdoorlatende materialen (klasse S2) aangewend worden, waarbij het

risico op inwendige condensatie beduidend lager ligt. Bij renovatieprojecten wordt

de aannemer evenwel nog vaak geconfronteerd met producten die niet tot weinig

dampdoorlatend zijn en in dat geval moet men rekening houden met de

aanbevelingen specifiek voor renovatie

58

14-11-18



14-11-18 - Pagina 59

BASISPRINCIPES
Welk onderdak?

◘ Soms,
bij renovatie:

sd,eq > 0.5m

gealuminiseerd onderdakMicrogeperforeerd onderdak

Opmerking:

In het verleden werden er relatief veel weinig dampdoorlatende onderdakproducten

gebruikt (klasse S0) terwijl er momenteel hoofdzakelijk dampdoorlatende (klasse S1)

tot zeer dampdoorlatende materialen (klasse S2) aangewend worden, waarbij het

risico op inwendige condensatie beduidend lager ligt. Bij renovatieprojecten wordt

de aannemer evenwel nog vaak geconfronteerd met producten die niet tot weinig

dampdoorlatend zijn en in dat geval moet men rekening houden met de

aanbevelingen specifiek voor renovatie

Hoe dampdichter uw onderdak -> hoe meer men opschuift naar de principes van het 
plat dak => dampdichtheid van het luchtscherm wordt weer belangrijker

59
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BASISPRINCIPES
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

- meestal folie of plaatmateriaal
- materiaal voldoende luchtdicht  (luchtdoorlatendheid < 0,1 m³/m².h  @ 50 Pa )

60

14-11-18



14-11-18 - Pagina 61

BASISPRINCIPES
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

- Aandachtspunt: continuïteit van het luchtscherm:

- de aansluiting van de lucht- en dampremmende laag van het dak op deze 
van de muren en/of vloeren aan de randen van het dak
- aansluiting van de lucht- en dampremmende laag op 
(bestaande en nieuwe) perforaties doorheen het dak 
- leidingspouw aangeraden 

do do
not riskdo

not
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BASISPRINCIPES
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

3 LUCHTDICHTHEIDSKLASSEN
 Klasse L2 – Gevalideerd en verbeterd luchtdicht

= L1 + meting + correctie van lekken
Zorgvuldige uitvoering volgens de regels van de kunst (*): het prestatieniveau 

wordt gevalideerd door een in-situmeting, waarbij alle detecteerbare 
luchtlekken in het gebouwelement (in dit geval het hellende dak) worden 
opgespoord en afgedicht (kan door elke aannemer gerealiseerd worden mits 
een extra inspanning en door het uitvoeren van een meting)

 Klasse L1 – Luchtdicht
Correcte uitvoering volgens de regels van de kunst (*): alle aansluitingen werden 

luchtdicht afgewerkt (kan door elke aannemer op een eenvoudige manier 
gerealiseerd worden)

 Klasse L0 – Onvoldoende luchtdicht
Onzorgvuldige uitvoering waarbij de regels van de kunst (*) niet gerespecteerd 

worden: er is geen luchtscherm aanwezig of de randen en de perforaties van 
het luchtscherm werden niet luchtdicht afgewerkt (kan door elke aannemer 
gemakkelijk vermeden worden) 

do

do
not
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BASISPRINCIPES
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

LUCHTDICHTHEIDSKLASSE L0 do
not
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BASISPRINCIPES
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

LUCHTDICHTHEIDSKLASSE L1
do

64
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BASISPRINCIPES
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

LUCHTDICHTHEIDSKLASSE L2
do

65

14-11-18



14-11-18 - Pagina 66

LUCHTDICHTHEIDSKLASSE?
do
not

L0
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ONTWERP VAN HET DAKCOMPLEX
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

LUCHTDICHTHEIDSKLASSE?
do
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ONTWERP VAN HET DAKCOMPLEX
Welk type lucht- en dampscherm?  | LUCHTDICHTHEID

do
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BASISPRINCIPES

Klasse E1 – licht dampremmend 2 m < Sd=< 5m
PE (1) omhuld door karton (totale dikte < 0,25mm) … 3,5 (> 0,8 (2)) …

Polymeer op basis van polyamide … 5 (> 0,2 (2)) …

Klasse E2 – dampremmend (3) 5 m < Sd =< 25m
polypropyleenvlies … 10 (> 0,25 (2)) …

PE-folie (>= 0,15mm, geplaatst, incl. perforaties door nieten) 5 tot 25

Ongeweven PE-vezels 5 tot 10

Klasse E3 – sterk dampremmend 25 m < Sd =< 200m
Aluminiumfolie tussen polyester- en PE-folie … 150 …

Polymeerbitumen (dichte naden) 25 tot 200

Klasse E4 – uitzonderlijk dampremmend 200 m < Sd
(doorgaans niet gebruikt in hellende daken)

Composiet van PP, PE en aluminium folie … 2000 …

(1) PE: polyetheen

(2) Voor materialen met een vochtafhankelijke μ-waarde wordt zowel de gemiddelde waarde (overeenkomstig een relatieve

vochtigheid van +/- 50 %) als de minimale waarde (overeenkomstig een relatieve vochtigheid van +/- 90%) vermeld.

(3) Het uitgebreide gamma van producten die als dampscherm kunnen fungeren evolueert continu.

Welk type lucht- en dampscherm?  |  DAMPDICHTHEID

Opmerking: Hygrothermische berekeningen moeten steeds gebaseerd zijn op de
correcte waarden van de dampdiffusieweerstand van de gebruikte materialen en
men moet eveneens rekening houden met de invloed van hun plaatsingswijze in het
dakvlak (bevestigingen,3 voegen, randaansluitingen, …). De invloed van de
plaatsingswijze wordt aangeduid door de equivalente dampdiffusieweerstandwaarde
Sd,eq,. De Sd-waarde voor elk materiaal moet opgevraagd worden bij de fabrikant.
Indien enkel de Sd-waarde gekend is (de dampdiffusieweerstand van het product
zelf, bepaald onder laboratoriumomstandigheden, zonder rekening te houden met
de invloed van de plaatsing), dan moet men er zich van bewust zijn dat de
equivalente dampdiffusieweerstand van het isolatiemateriaal na plaatsing (Sd,eq),
lager zal zijn dan de theoretische dampdiffusieweerstand (Sd) van het product zelf.

Wanneer het lucht- en dampscherm in het dak geplaatst wordt, moet men erop
toezien dat alle voegen en aansluitingen tussen de verschillende stroken of platen
onderling en de aansluitingen met de andere gebouwdelen, luchtdicht afgesloten
worden (gekleefd of gelast). Het dak moet met andere woorden voldoende
luchtdicht zijn (luchtdichtheidsklasse L1 of beter ). Lucht- en dampschermen van de
klasse E3 en E4 moeten steeds aangebracht worden op een doorlopende drager (bv.
een plaat op basis van hout). Perforaties van het lucht- en dampscherm (bv. door de
schroeven van mechanische bevestigingen) zijn niet toegestaan voor dampschermen
van de klasse E4.
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Wanneer het dak luchtdicht is en als al deze voorschriften nageleefd worden, dan
mag men veronderstellen dat de equivalente dampdiffusieweerstand bij benadering
gelijk zal zijn aan de theoretische dampdiffusieweerstand (Sd,eq ≈ Sd) ). We wensen
er echter de aandacht op te vestigen dat dit niet altijd het geval is: in het geval een
lucht- en dampscherm plaatselijk onderbroken wordt door bv. een gording, of
wanneer nietgaten afgekleefd worden met luchtdichtingstape waarvan de sd-waarde
kleiner is dan deze van de folie, dan kan het voorkomen dat de
dampdiffusieweerstand van het lucht- en dampscherm na plaatsing lager is dan men
zou verwachten op basis van theoretische waarde, zoals vermeld in de technische
documentatie van de fabrikant, zelfs wanneer het perfect luchtdicht geplaatst is. In
het bijzonder bij lucht- en dampschermen met een hoge dampdiffusieweerstand
(klasse E3 of beter) kan het gebeuren dat het verschil tussen de reële en de
theoretische waarde relatief groot is. Het verdient daarom aanbeveling om
voorzichtig te zijn bij de interpretatie van de dampdiffusieweerstand van producten
en steeds een ruime marge in te bouwen, in het bijzonder bij klasse E3 of E4. Indien
de folie continu aangebracht wordt (niet onderbroken door andere elementen, bv.
houten balken) en alle perforaties perfect luchtdicht afgedicht worden met
luchtdichtingstape met een sd-waarde groter of gelijk aan deze van de folie, zal men
wel de theoretische waarde benaderen. Er wordt dus aangeraden om te werken met
wachtfolies, bij de keuze van het type luchtdichtingstape ook rekening te houden
met de sd-waarde, en alle aansluitingen zeer zorgvuldig luchtdicht af te werken.

14-11-18
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Dampdichtheid isolatiematerialen

Materiaal 
μ 

[NBN EN ISO 13788]

sd = μ.d [m]

voor een isolatielaag 

van 20 cm [m]

Dampopen Sd =< 2m

Minerale wol 1 0,2 m

Cellulosevlokken 2 0,4 m

Matten op basis van houtvezels 5 1 m

Dampremmend 5 m < Sd =< 25m

Resolschuim 50 10 m

Geëxpandeerd polystyreen 60 12 m

Polyurethaan 60 12 m

Sterk dampremmend 25 m < Sd =< 200m

Geëxtrudeerd polystyreen 150 30 m 

Dampdicht 200 m < Sd

Cellenglas ∞ ∞

Stijve platen kunnen als dampscherm fungeren op voorwaarde dat de voegen 
en aansluitingen damp- en voornamelijk luchtdicht zijn !

Niet-exhaustieve lijst van de dampdiffusieweerstand van isolatiematerialen (in 
droge toestand) op basis van de norm NBN EN ISO 13788 [B9] In de praktijk 
kunnen deze materialen licht afwijkende waarden vertonen (bv. bij de aan- of 
afwezigheid van een cacheerlaag, die eveneens een dampremmende invloed 
kan hebben).
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Samenvatting klassen

Onderdak

S0
Weinig dampopen

S1
Dampopen

S2
Zeer dampopen

M
eeren m

eeropen

Klimaat

KK1
Weinig vochtig

KK2
Matig vochtig

KK3
Vochtig

KK4
Zeer vochtig

M
eeren m

eervochtig

Luchtdichth.

L0
Slecht

L1
Goed

L2
Zeer goed

Beteren beter

Damprem

E1
Zeer dampopen

E2
Dampopen

E3
Weinig dampopen

E4
Zeer weinig
dampopen

M
eeren m

eergesloten
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Windscherm - Luchtscherm
Dampscherm - Damprem
 Windscherm, vaak ook : beschermt  de 

constructie tegen klimaatinvloeden (wind 
(luchtcirculaties), neerslag, …)

▪ Vb. gevelmetselwerk, onderdakfolies,… 

 Luchtscherm: alle materialen met een 
luchtdoorlatendheid < 0,1 m³/m²h bij 50 Pa

 Dampscherm: zorgt voor een sterke 
beperking van de dampdiffusie, heeft 
doorgaans een vaste, hoge 
dampdiffusieweerstand S of µ , 

>200 m = absoluut dampscherm

 Damprem: commerciële benaming, lagere 
S- of µ-waarde, kan variëren in functie     
van de omstandigheden (hygrovariabel)

Windspoeling tgv onvoldoende winddichtheid van het onderdak kunnen leiden tot 
GROTE (+/- factor 4!) energieverliezen en vochtschade
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BASISPRINCIPES
Hoe onderdak en lucht- en dampscherm op elkaar afstemmen?

Binnenklimaat Type onderdak Type lucht- en dampscherm

Dampopenheid Dampdichtheid Luchtdichtheid

KK1

S2     E1 L1

S1 E1 L1

S0 E1 L2

KK2 

S2     E1 L1

S1 E1 L1

S0 E2 L2

KK3

S2     E1 L1

S1 E2 L2

S0 Studie L2

KK4

S2     Studie L2

S1 Studie L2

S0 Studie L2
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BASISPRINCIPES
Hoe onderdak en lucht- en dampscherm op elkaar afstemmen?

Binnenklimaat Type onderdak Lucht- en dampscherm

Dampopenheid Dampdichtheid Luchtdichtheid

KK1
zeer droog

S2     
zeer dampopen: sd ≤ 0,05 m 

E1
licht dampremmend: 

2m < sd ≤ 5m

L1
luchtdicht (basisregels)

S1
dampopen: 0,05 m sd ≤ 0,5 m

E1
licht dampremmend: 

2m < sd ≤ 5m

L1
luchtdicht (basisregels)

S0
dampdicht: 0,5 m < sd

E1
licht dampremmend: 

2m < sd ≤ 5m

L2
gevalideerd luchtdicht 

(pressurisatieproef)
risk

PE-folie = dampremmend

14-11-18
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BASISPRINCIPES
Hoe onderdak en lucht- en dampscherm op elkaar afstemmen?

Binnenklimaat Type onderdak Lucht- en dampscherm

Dampopenheid Dampdichtheid Luchtdichtheid

KK2 
droog

S2     
zeer dampopen: sd ≤ 0,05 m 

E1
licht dampremmend: 

2m < sd ≤ 5m

L1
luchtdicht (basisregels)

S1
dampopen: 0,05 m sd ≤ 0,5 m

E1
licht dampremmend: 

2m < sd ≤ 5m

L1
luchtdicht (basisregels)

S0
dampdicht: 0,5 m < sd

E2
dampremmend: 
5m < sd ≤ 25m

L2
gevalideerd luchtdicht 

(pressurisatieproef)
risk

14-11-18

75



14-11-18 - Pagina 76

BASISPRINCIPES
Hoe onderdak en lucht- en dampscherm op elkaar afstemmen?

Binnenklimaat Type onderdak Lucht- en dampscherm

Dampopenheid Dampdichtheid Luchtdichtheid

KK3
vochtig

S2     
zeer dampopen: sd ≤ 0,05 m 

E1
licht dampremmend: 

2m < sd ≤ 5m

L1
luchtdicht (basisregels)

S1
dampopen: 0,05 m sd ≤ 0,5 m

E2
dampremmend: 
5m < sd ≤ 25m

L2
gevalideerd luchtdicht 

(pressurisatieproef)

S0
dampdicht: 0,5 m < sd

Studie
L2

gevalideerd luchtdicht 
(pressurisatieproef)

risk

14-11-18
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BASISPRINCIPES
Hoe onderdak en lucht- en dampscherm op elkaar afstemmen?

Binnenklimaat Type onderdak Lucht- en dampscherm

Dampopenheid Dampdichtheid Luchtdichtheid

KK4
zeer vochtig

S2     
zeer dampopen: sd ≤ 0,05 m 

Studie
L2

gevalideerd luchtdicht 
(pressurisatieproef)

S1
dampopen: 0,05 m sd ≤ 0,5 m

Studie
L2

gevalideerd luchtdicht 
(pressurisatieproef)

S0
dampdicht: 0,5 m < sd

Studie
L2

gevalideerd luchtdicht 
(pressurisatieproef)

do
not

risk

risk

14-11-18
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BASISPRINCIPES: BASISREGEL 1

◘ Vuistregels:
 Buitenzijde (onderdak) dampopen (sd < 0,5 m)

 Binnenzijde (luchtscherm) dampdicht (sd > 2 m)

 Dampdichtheid lagen afnemend van binnen naar buiten
(onderdak dampopener dan luchtscherm) 

▪ Minimaal 6x    (bv. sd onderddak = 0,25 m   sd luchtscherm > 1,5 m)

▪ Optimaal 15x  (bv. sd onderddak = 0,25 m  sd luchtscherm > 3,75 m)

◘ Bij twijfel
 Veronderstel meest nadelige situatie (benaderend – veilig)

 Maak een bouwfysische studie (exact)
▪ Glaser

▪ Dynamische simulatie

Combinatie dampopen onderdak met een lucht- en dampscherm

14-11-18

78



14-11-18 - Pagina 79

BASISPRINCIPES: BASISREGEL 2
Voorzie geen luchtspouw tussen het onderdak en de isolatie

• ventilatie tussen onderdak en isolatie vermijden!
– warmteverliezen
– onderdruk (accentueert convectieve lekken)

Infofiche nr. 24:

14-11-18
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◘ Microgeperforeerd onderdak:
 Dampdicht , en op termijn dampdichter, 

door dicht raken perforaties (stof, …)

 Mogelijkheid tot overdracht van vocht naar 
isolatie door capillariteit (migratie door 
perforaties met zekere diameter) 

 best: dergelijk onderdak niet gebruiken
 indien onvermijdelijk (bv. renovatie-situaties): 
luchtspouw uitzonderlijk toegelaten

◘ Doorhangend soepel onderdak:
 Vermijden dat het naar boven geduwd wordt 

en de dakbedekking raakt

 Volledige opvulling tussen onderdak en 
lucht-/dampscherm afgeraden

Geen spouw tussen isolatie en onderdak! 

Uitzonderingen?

??

14-11-18
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BASISPRINCIPES
Luchtspouwen in het dakcomplex? 

• ventilatie tussen isolatie en luchtscherm vermijden
– Rotatiestromingen: impact op thermische isolatie

» Dakvoet 

Ref.: TV 251 (blz. 40) 
& TV 255 (blz. 27-28)

Ideale geval: lucht-, dampscherm vlak tegen isolatie. Holte tussen isolatie en 
dampscherm is te vermijden (luchtrotatie)

Knieschot: bij renovatie dampscherm vaak niet tegen dak

=> Ideaal knieschot isoleren (in praktijk moeilijk haalbaar). Indien niet 
ontstaat er een holte tussen onderdak en isolatie

81
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BASISPRINCIPES
Luchtspouwen in het dakcomplex? 

» Nok 

Ref.: TV 251 (blz. 27, 31, 40)

14-11-18
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do
not

mogelijk ALS:
- eenvoudige dakvorm
- perfecte uitvoering
- extra luchtscherm

risk

Flensdekens ?

Men kan niet rekenen op de bekledingen van de flensdekens als een volwaardig
luchtscherm: voegen en aansluitingen niet altijd volkomen luchtdicht + risico’s op 
beschadigingen.

14-11-18
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Bij voorkeur 
een bijkomend 

soepel 
onderdak 
voorzien

Delicate luchdichtheid van voegen
 extra lucht-/dampscherm voorzien?

Zelfdragende panelen: aandachtspunten

Indien de fabricant onvoldoende garanties kan bieden omtrent de prestaties van de 
voorgestelde voegdichtingssystemen op langere termijn (na veroudering) 
aangewezen om extra onderdak of luchtscherm te voorzien

14-11-18
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BASISPRINCIPES

◘ éénlaags

Dakvlak: samenstellende lagen

isolatielaag

lucht- en dampremmende laag

onderdak

(dakbedekking)

(binnenafwerking)

1 laag tussen de dakstructuur of bovenop (sarkingdak)

14-11-18
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BASISPRINCIPES

◘ meerlaags

Dakvlak: samenstellende lagen

meerdere isolatielagen?

meerdere lucht- en dampremmende lagen?

onderdak

(dakbedekking)

(binnenafwerking)

Bij renovatie wordt men vaak met combinaties geconfronteerd.

Dan wordt het van belang, om condensatieproblemen te vermijden, dat men deze
lagen doordacht plaatst, rekning houdende met hun isolatiewaarde en de 
aanwezigheid en plaats van dampdichte lagen.

14-11-18
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Voorkomen vochtproblemen 

◘ Om condensatie te 
vermijden in het 
dakcomplex – plaats het 
dampscherm aan de 
warme zijde

◘ Indien het tussen 2 
isolatielagen zit:
Respecteer de regel van 

de thermische weerstand: 
1,5R aan de koude zijde
van het dampscherm

Dampscherm  tussen isolatielagen?

14-11-18
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Renovatiescenario’s

14-11-18
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Soorten renovatie

1. “Small”
 enkel na-isoleren (dakbedekking ongewijzigd)

▪ onderdak aanwezig

▪ nog geen isolatie

▪ geen binnenafwerking

2. “Medium”
 ook dakbedekking vernieuwen

▪ onderdak aanwezig

▪ al isolatie tussen de kepers

▪ binnenafwerking behouden

3. “Large”
 ook timmerwerk vernieuwen

89
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Afwegingskader erfgoed

90
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Bijkomende aandachtspunten

- Ja: dan kan men langs binnen isoleren

- Neen (of beschadigd of dampdicht): nieuw aanbrengen 

= verwijderen dakbedekking – mogelijkheid buitenisolatie   

Is er een onderdak aanwezig ?

Kan men isoleren zonder onderdak?  Sterk afgeraden!

14-11-18
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dampdichtheid  onderdak? (Sd < of > 0,5 m ?)

Hoe dampdichter het onderdak hoe meer men opschuift naar een plat 
dakopbouw

+ ! “tenteffect”

PE micro-geperforeerd onderdak

 Gealuminiseerd onderdak 

Bijkomende aandachtspunten
Is er een onderdak aanwezig ?

Idealiter het onderdak vervangen door een dampopen, of bovenop isolatie
toevoegen (op voorwaarde dat de vuistregel wordt gerespecteerd)

Tenteffect vermijden dus uitzonderlijk een smalle, niet geventileerde luchtspouw
voorzien tss isolatie en onderdak

< 0,05 = S1 zeer dampdoorlatend

Tss 0,05 en 0,5 = S2  dampdoorlatend

> 0,5 is in principe te dampdicht S0  (weinig dampdoorlatend)

S2: tot en met Biklkl 3: basisniveau luchtdichtheid en dampscherm > 2 m OK

S1: idem tot biklkl 2, bij biklkl 3 en 4 luchtdichtheid controleren door meten + 
corrigeren tijdens test, dampscherm > 5 m (PE-folie 0,2 mm met afgeplakte naden)

S0: tot biklkl 2: basisniveau luchtdichtheid maar dampscherm > 5m, hogere biklkl
luchtdichtheid valideren + studie voor dampscherm

Onderdak is vaak S0 bij renovatie, 

dus bij klimaatklasse 2 luchtdichtheidsklasse L1 en dampscherm E2 = OK => tot dan
kan men er nog komen met een correct geplaatste PE-folie met afgeplakte naden

Vanaf klasse 3: L2 vereist en dampdichtheid simuleren (vaak E2 niet meer voldoende
en hoe gaat men dan vb dit bituminous scherm langs onder aanbrengen….)

14-11-18
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Hier ziet men dat de ventilatie van het gebouw ook een belangrijke rol speelt: 
mogelijkheid om een biklkl 2 te garanderen.

14-11-18
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 “ersatz”-onderdak als alternatief bij ontbreken onderdak ?

 tijdelijke oplossing !  

Voor zover er momenteel geen infiltraties of stuifsneeuw 
optreden.

Bijkomende aandachtspunten
Binnenisolatie van dak zonder onderdak

Functie onderdak: vooral luchtstromingen vermijden en gebeurlijk infiltratiewater of 
stuifsneeuw opvangen en afvoeren

Ersatz-onderdak vervult enkel de eerste functie

14-11-18
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 asbestleien, vorstschade,…

 ! Na thermisch isoleren van het dak -> grotere vorstbelasting

Bijkomende aandachtspunten
Staat van de dakbedekking?

14-11-18
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Bijkomende aandachtspunten
Minimum sectie tengellatten en kepers bij sarking

BELANGRIJKE OPMERKING: 
…. zelfborende schroeven … ???
… Technologie/Plaatsing…. : 

in elk geval > 50mm !
 Spantbenen 36mm 

14-11-18
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 Stedebouwkundige voorschriften

 Complexiteit dakvorm, dakgebinte

Bijkomende aandachtspunten

14-11-18
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Energetische renovatiescenario’s
Combinaties binnenisolatie (tss kepers)

Dampdichtste isolatiemateriaal langs binnen

14-11-18
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Energetische renovatiescenario’s
Combinatie binnenisolatie (tss kepers) – buitenisolatie 
(sarking)

Ofwel isolatie bijkomend onderaan (secondaire structuur onder de kepers): deze 
beperken, kleinere isolatiewaarde dan de aanwezige

Ofwel isolatie bijkomend bovenaan (sarking): grotere isolatiewaarde voorzien dan de 
aanwezige

Een derde combinatie kan zijn: sandwichpanelen + sarking

14-11-18

98



14-11-18 - Pagina 99

Energetische renovatie: bijzondere situatie

 Situaties: 
▪ Bv. stuk metalen dakbedekking

▪ Bv. dampdichte cachering in kilgoot

▪ Bv. dakkapel met plat dak

 Aanpak?
▪ Indien breedte beperkt tot 50 cm

(vuistregel)
▫ Isoleren zoals rest van dakvlak, ALS:

 Geen binnenklimaatklasse IV

 Luchtdichtheidsklasse L2

▪ Indien breedte groter dan 50 cm
▫ Warme dakopbouw!

Dampdichte laag aan buitenzijde? 

risk

14-11-18
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Energetische renovatie: bijzondere situatie
Dakkapellen

Foto’s ©Monumentenwacht

Bij sarkingdaken: thermische isolatie en dampscherm op de constructie

Bij thermische isolatie van het dak langs binnen: trachten de dakkapel langs binnen
te isoleren (= doortrekken isolatie onder het hellende dak).

Problematiek = wijzigen isolatie van buiten naar binnen en omgekeerd

14-11-18
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◘ Isolatiewaarden mogen voor EPB 
niet worden opgeteld

◘ R-waarde van gedeelte dat 
beschermd volume afschermt geldt

◘ Beide isolatielagen van een
luchtscherm voorzien + 
basisregels respecteren

◘ Zolderruimte correct ventileren

Combinatie zoldervloer- en dakisolatie

Energetische renovatie: bijzondere situatie

14-11-18
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1. Goed ventileren (!) – in klimaatklasse 2 blijven

2. Belang van een onderdak dat dampdoorlatend is:
1. Voorkeur voor S2 (SD≤0.05m) of S1 (0.05m<SD≤0.5m)  onderdaken

2. S0 onderdak slechts behouden in geval van gedeeltelijke dakrenovatie

(problematisch in biklkl 3…)

3. Migratie van damp blokkeren – een lucht-/dampscherm zo 
continu mogelijk plaatsen  dichtheidsklasse L1, zelfs L2

4. Alle luchtcirculatie rond de isolatie vermijden
1. Exfiltratie en infiltratie vermijden

2. De ruimte tussen onderdak 
en dampscherm opvullen

3. Geen luchtspouw tussen 
onderdak en isolatie

Basisregels : synthese

Ventilatie wordt nog belangrijker bij renovatie !

Onderdak is vaak S0 bij renovatie,

dus bij klimaatklasse 2 luchtdichtheidsklasse L1 en dampscherm E2 = OK

Vanaf klasse 3: L2 vereist en dampdichtheid simuleren (vaak E2 niet meer voldoende
en hoe gaat men dan vb dit bituminous scherm langs onder aanbrengen….

Vb PVC-folie met microperforaties Sd = 2,5

Vuistregel: dampdichtheid minstens 6x en optimal 15x => minstens 15 en liefst 37,5; 
dan is PE-folie niet meer voldoende, eerder alu bevattende schermen of bitumen

14-11-18
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 Type gevelisolatie (continuïteit 
thermische isolatie en luchtdichtheid)

De dakisolatie en de muurisolatie worden best op 
elkaar afgestemd om koudebruggen ter hoogte 
van de aansluitingen tussen deze componenten 
op een zo eenvoudig mogelijke manier te 
vermijden

Binnenisolatie (tss kepers) of buitenisolatie (sarking)?

Aansluiting dak-gevel
Behandeling van de bouwdetails

De dakisolatie en de muurisolatie worden best op elkaar afgestemd om 
koudebruggen ter hoogte van de aansluitingen tussen deze componenten op een zo 
eenvoudig mogelijke manier te vermijden

14-11-18
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Gevel Isolatie tussen kepers/spanten Sarkingdak

Buitenisolatie ! Dragend metselwerk OK

Spouwisolatie ! Dragend metselwerk ! Continuïteit 
(zit spouwisolatie 
hoog genoeg ?)

Binnenisolatie OK OK

Continuïteit thermische isolatie dak-gevel
Behandeling van de bouwdetails

14-11-18
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◘ Als muur nog niet is geïsoleerd, toch al rekening 
houden met plaatsing isolatie in de spouw

◘ Ook continuïteit isolatie 

boven binnenmuren

Continuïteit thermische isolatie dak-gevel
Behandeling van de bouwdetails

Luchtdichtheid binnenmuren, veelal aansluiten scherm op muur: ! muur moet ook 
gepleisterd zijn.

14-11-18
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 Isolatie tussen de kepers/spanten: OK

 Sarkingdak: luchtscherm sarkingdak
moet kunnen verbonden worden met de 
binnenafwerking = problematisch

Continuïteit luchtdichtheid
Behandeling van de bouwdetails

14-11-18
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Platte daken
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Analyse bestaande toestand
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Voorafgaandelijke analyse van de 
bestaande toestand
• de gebouwbestemming: tot welke binnenklimaatklasse

behoort het of zal het na de renovatie gaan behoren? 
• de eventuele toekenning van bijkomende functies aan 

het dak: worden er zonnepanelen of een groendak
geïnstalleerd? 

• de aard en de staat van de dakvloer: beschikt deze over 
een toereikende draagkracht (doorbuiging)? Verkeren de 
structuurelementen in goede staat, zijn ze stabiel en is 
hun doorsnede groot genoeg? 

• de aan- of afwezigheid van een hellingslaag: is er sprake 
van waterstagnaties?

Met het oog op de bepaling van de nodige renovatiewerken is het noodzakelijk om 
de samenstelling en de staat van de bestaande dakopbouw vooraf aan een grondige 
analyse te onderwerpen. Dit kan de uitvoering van een aantal sonderingen vergen. 
Indien nodig, kan men zich voor bepaalde aspecten van deze analyse (zoals de 
stabiliteit of de integratie van de werken in de globale renovatie van het gebouw) 
laten bijstaan door specialisten. 

Invloed zonnepanelen: extra gewicht (stabiliteit, drukvastheid isolatie) + dakhelling 
OK , afh van systeem tot systeem?,  geschatte levensduur afdichting > panelen

U-waarde dak OK (<0,24)? Contradictorisch om zonnepanelen op een onvoldoende 
thermisch isolerend dak te plaatsen

Meer info WTCB-dossier 4/2010
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Voorafgaandelijke analyse van de 
bestaande toestand
• de hechting van de verschillende lagen: werden er 

hechtingsgebreken vastgesteld?
• de aanwezigheid van vocht in de dakopbouw: zijn er 

tekenen van infiltraties of condensatieproblemen?
• de aanwezigheid en de positie van de dampdichte lagen en 

isolatiematerialen in de dakopbouw: betreft het hier een 
warm dak, een omkeerdak of een koud dak? 

• de aard en de dikte van de isolatielaag: is ze nog voldoende 
cohesief? 

• de bevestigingswijze en de staat van de afdichtingslagen: 
kunnen deze behouden worden? 

• de dakdetailleringen: hoe hoog zijn de dakopstanden en 
kunnen deze eventueel verhoogd worden? 

Plat dak: vernieuwen dakopbouw tot op de dakvloer om hoogte te winnen 
en/of afschot te verbeteren (vb. hellingslaag door isolatie met geïntegreerde 
helling)
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Voorafgaandelijke analyse van de 
bestaande toestand
=> Het maken van een sondering is noodzakelijk

Controle van de gebruikte materialmen, is er een dampscherm aanwezig ?

Luchdichte of luchtopen dakvloer ? Dit heft immers invloed op windbelasting
en concensatieproblematiek.

Aanwezigheid van “oudere”, nu niet meer gebruikte materialen in de 
dakopbouw.
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Rimpel- en plooivorming in de dakafdichting kan een aanduiding zijn dat er iets
verkeerd loopt in de dakopbouw.

Hier bleken de isolatieplaten immers onvoldoende vast te liggen.

14-11-18
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Vochtinsluitingen in een plat dak.
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Verbeteren van de helling
Voorafgaandelijke opmerking
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Verbeteren van de helling

WTCB-contact 
2017-3

Bij renovatie van een plat dak kan het interessant zijn om onmiddellijk ook de helling
te verbeteren, hetzij plaatselijk, hetzij integraal.

We verwijzen de geïnteresseerde lezer voor meer info naar het WTCB-artikel.
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115



14-11-18 - Pagina 116

Energetische renovatie
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Platte daken vs. hellende daken

◘ Plat dak:
 Afdichtingsmembraan  water-, lucht- en 

dampdicht

 dampdichtheid warme zijde isolatie 

 TV 215

◘ Hellend dak:
 Dakbedekking regendicht, damp- en 

luchtopen

 luchtdichtheid warme zijde isolatie                        
in combinatie met dampopenheid onderdak

 TV 251

Belangrijk bouwfysisch verschil tussen plat en hellend dak

Ter herinnering: belangrijk verschil tussen hellende en platte daken naar strategie om 
condensatieproblemen te vermijden.
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Hygrothermische principes plat dak

◘ Blokkeer diffusie !

Diffusie

1. Eventuele ballast 4. Dampscherm
2. Dakafdichting 5. Hellingslaag - Afschot
3. Thermische isolatie 6. Draagvloer

Dampscherm zal ook luchtdichtheid verzorgen.

Gelet op dampdichtheid buitenzijde = dampdichtheid binnenzijde van groot belang 
=> perfect dampdichte uitvoeirng => noodzaak op een continue drager te werken
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TV 215: Toegelaten Platte Dakopbouwen

Warm dak

thermische isolatie 

op de dakvloer
onder de afdichting

Omkeerdak

thermische isolatie

op de dakvloer

op de afdichting

1. Eventuele ballast 4. Dampscherm
2. Dakafdichting 5. Hellingslaag - Afschot
3. Thermische isolatie 6. Draagvloer

1. Ballast 4. Afdichting en Dampscherm
2. Scheidingslaag 5. Hellingslaag - Afschot
3. Thermische isolatie (XPS)  6. Draagvloer

14-11-18
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Alternatieve correcte dakopbouw

◘ Duodak = combinatie warm- en omkeerdak

1. Dakvloer 5. Dakafdichting
2. Hellingslaag – Afschot 6. Omkeerdakisolatie (XPS)
3. Dampscherm 7. Scheidingslaag
4. Thermische isolatie (warm dak) 8. Ballast

14-11-18
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TV 215 Niet toegelaten Platte 
Dakopbouwen ◘ Thermische werking 

draagvloer/hellingslaag

◘ Risico omgekeerde 
condensatie tgv. ingesloten 
bouwvocht

do
not

do
not
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Koud dak

Thermische isolatie
onder de dakvloer

met buitenlucht geventileerd

=> versterkte stroming binnenlucht

=> zeer hoge luchtdichtheid vereist om
inwendige condensatie te vermijden

+ thermische werking draagvloer

+ gevaar omkeercondensatie in zomer

TV 215 Niet toegelaten Platte 
Dakopbouwen
do
not

14-11-18
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Keuze van het dampscherm

Stappenplan

1. Bepalen van de binnenklimaatklasse (BKK): I, II, III, 
IV

2. Bepalen dampschermklasse: E1, E2, E3, E4

3. Keuze geschikte dampscherm

14-11-18
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◘ jaargemiddelde binnentemperatuur

◘ jaargemiddelde relatieve vochtigheid binnen

Keuze dampscherm – stap 1 
Bepaling binnenklimaatklasse

Kan ook worden gemeten in een bestaande situatie door gedurende een aantal 
weken het buiten- en binnenklimaat op te meten
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+ … veel voetnoten

Keuze dampscherm – stap 2
Bepaling dampschermklasse

Tabel opgesteld adhv computersimulaties volgens Glazerprincipe onder een aantal 
veilige aannames:

- klimaatgegeven Ukkel, daken met matige blootstelling aan de zon (45° N 
georiënteerd) – horizontaal dak is gunstiger

- binneklimaatklasse: bovengrens van de klasse

- dampschermklasse: Sd-waarde, ondergrens van de klasse

- criteria condensatiehoeveelheden: < 200 g/m² en niet jaarlijks resulterend
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+ … veel voetnoten
Keuze dampscherm – stap 2

Aandacht op luchtdichtheid bij mech bev (voetnoot a)

Mechanische bevestiging is toegelaten tot en met biklkl III

Bij droge betonvloeren is tot biklkl 3 geen dampscherm vereist.
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Keuze dampscherm – stap 2: voorbeeld 2
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Keuze dampscherm – stap 3: materiaalkeuze

µ

= dampdichtheid 
van het materiaal

µd = Sd

= dampdichtheid 
materiaal x dikte 
in m

(µd)eq

= dampdichtheid 
geplaatst 
materiaal in m

Een kleeflaag kan niet als dampscherm dienen.

Moeilijkheid om de Mu-d equivalent juist te bepalen, in te schatten (immers = 
waarde na plaatsing !)

Ud-eq bij bitumineuze dampschermen = Sd of mu-d , bij PE wordt een onderscheid 
gemaakt.

Dit impliceert dat men afhankelijk van zijn plaatsingswijze met een PE-folie
hoogstens tot een dampschermklasse E2 kan komen maar dat, ongeacht zijn
dampdichtheid van het material zelf, nooit een dampscherklasse E3 kan worden
gerealiseerd met een PE-folie.
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Thermische isolatie onder- en boven de dakvloer

Temperatuursdaling thv het dampscherm mag 
geen aanleiding geven tot condensatie

=> thermische weerstand boven het 
dampscherm moet groter zijn dan eronder

Vuistregel (veilige aanname): 

R-waarde (= d/λ) 1,5 keer zo groot

+ ingesloten luchtspouwen vermijden

Technische infofiche

Nr. 26

14
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:

◘ Voorbeeld dakopbouw:

- Bitumineuze dakafdichting;

- thermische isolatie 6 cm (λ=0,024 W/mK);

(R=2,5 m²K/W)

- dampscherm, klasse E3;

- houten beplanking (multiplex);

- 18 cm thermische isolatie tussen de kepers geplaatst

(λ=0,037 W/mK); (R=5,14 m²K/W)

- plafondafwerking.

- binnenklimaatklasse 2

Thermische isolatie onder- en boven de dakvloer

We veronderstellen een luchtdichte binnenafwerking (niet geventileerde spouw)

1,5 R onder = 7,7

=> 18,5 cm PIR nodig om volgens de vuistregel geen condensatieproblemen te 
krijgen.
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Thermische isolatie onder- en boven de dakvloer

1100 g/m² jaar

Beoordeling condens in hout < max 200 g/m², voor zover vochtbestendig hout, 
anders mag slechts 50 g/m²
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Thermische isolatie onder- en boven de dakvloer

We veronderstellen een luchtdichte binnenafwerking (niet geventileerde spouw)
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Thermische isolatie onder- en boven de dakvloer

◘ Zelfde dakopbouw met 10cm PIR bovenaan ipv 6cm 
(R=4,16 m²K/W) :

34 g/m²jaar 

124 g/m²jaar 

1 = september

 Condensatie vanaf november tegen de dakafdichting omdat de temp thv het 
dampscherm nog voldoende hoog is, weliswaar geringe hoeveelheid omdat er 
maar weinig vamp door het dampscherm komt

 Vanaf december wordt de temperatuur thv het dampscherm kouder en 
condenseert het vocht daar ook (dit zijn grotere hoeveelheden want het wordt 
nergens lager door een dampscherm tegen gehouden)

Het vocht bovenaan het dak onder de dakafdichting blijft langer zitten omdat het 
langer duurt eer het uitdroogt

Criteria: hier speciaal geval, gesplitst te bekijken: bovenaan condens in 
isolatiemateriaal => eis <200 g/m², onderaan condens tegen multiplex dus de eis is 
max 50 of 200 g/m², afh van vochtbestendigheid van de MP.
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Het “compactdak” 

 Ruimte volledig gevuld met 
thermische isolatie

 Niet met buitenlucht verlucht

≠  Kompaktdak van   
Foamglas

risk

Vermits er hier hout wordt ingesloten tussen 2 dampdichte lagen en het praktisch 
zeer moeilijk is om bevochtigingen uit te sluiten (inw condensatie tgv moeilijker 
aanbrengen van een dampdicht scherm onderaan, insluiten bouwvocht tijdens de 
wsrken), tracht men droging te verwezenlijken met een hygrovariabel dampscherm
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Het “compactdak” 

Theorethische werking van het hygrovariabel dampscherm.
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Zwarte dakafdichting

Geen beschaduwing

Geen groendak

Helling > 2%

Houtvochtgehalte ≤ 18%

Damprem en isolatiemateriaal
op zelfde moment geplaatst
Dampopen plafondafwerking

Controle plaatsing damprem ,…

23
cm

Tot binnenlimaatklasse 3

Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Het “compactdak” ?

Verschillende vooorwaarden die vóór, tijdens en na de werken allemaal moeten
vervuld worden en blijven.

Hoeveelheid ingesloten vocht moet beperkt blijven en droging moet geforceerd
worden

14-11-18
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23
cm

Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Het “compactdak” ?

Risico voor houtaantasting bij beschaduwing (OSB-platen vanaf 18%, houten balken
20 %) 

Simulatie voor bi kl kl 3.
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Enkele specifieke (te controleren) dakopbouwen:
Het “compactdak” ?

Als er teveel vocht ingesloten blijft -> zeer snelle degradatie van het hout (er zijn
gevallen, na 1 jaar volledig weggerot) => stabiliteitsprobleem
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Een veralgemeende 
toepassing van het 
compactdak is af te raden 

Een warme of 
omkeerdakopbouw blijft ons 
inziens tot op heden meer 
garantie bieden om 
vochtproblemen uit te sluiten.

WTCB-contact 2/2012

risk

Compact daken kunnen mogelijk werken (tegendeel is momenteel nog niet bewezen, 
uit buitenlandse literatuur blijkt van wel) maar dat men er zich van bewust moet zijn 
dat het een zeer specifieke techniek is die speciale voorwaarden vereist die in de 
praktijk niet altijd gemakkelijk te vervullen zijn => niet zomaar in ontwerp opnemen 
of uitvoeren, belangrijke verschillen met traditionele manier van werken
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Renovatiescenario’s

14-11-18
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Energetische renovatie van platte daken
Is er al thermische isolatie in de dakopbouw aanwezig ?

 Neen: 

 Opbouw warm dak of omkeerdak boven op de huidige 
dakafdichting

Afhankelijk van de staat van deze afdichting kan deze blijven
liggen:
Warm dak: als dampscherm

Omkeerdak: als dampscherm én afdichting

14
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Energetische renovatie van platte daken
Is er al thermische isolatie in de dakopbouw aanwezig ?

 Ja: 

Positie en staat van de isolatie (vocht ?) en aanwezigheid 
dampdichte lagen in de dakopbouw bepalen 

 Draagvloeren met thermische isolatie en dampscherm op de   
dakvloer (veelal beton of steeldeck)

Thermische isolatie bovenaan toevoegen 
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Energetische renovatie van platte daken

◘ Thermische isolatie bovenop brengen:

Thermische renovatie bestaand warm dak

Warm dak + omkeerdak
(Duodak)Warm dak + warm dak

14
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Energetische renovatie van platte daken

◘ Ofwel vervangen XPS-isolatie door dikkere laag

Géén 2 lagen XPS op elkaar !

◘ Ofwel ombouwen tot duodak met evt. recuperatie van 
de XPS-isolatie

Thermische renovatie bestaand omkeerdak

Opbouw van vloeistof film tussen 
afdichting en isolatie maar ook 
tussen de isolatieplaten!

Isolatie is dampdicht, echter constante hoge RV (100%) aan alle zijden van het 
materiaal.

Daardoor toename van het vochtgehalte.

De vloeistoffilm werkt als een dampscherm

Door langdurige aanwezigheid van vloeistoffilm is het niet mogelijk om de isolatie 
volledig te drogen na de regenbui.

Resulterend in vochtaccumulatie en gereduceerde λ-waarde van de isolatie

XPS altijd dampopen afwerken 
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Energetische renovatie van platte daken
Is er al thermische isolatie in de dakopbouw aanwezig ?
 Ja: 

Houten draagvloeren waarbij de thermische isolatie zich in de 
draagvloer bevindt (tussen de balken) 

Als er nu geen condensatieproblemen zijn, zal het 
bijkomend bovenaan toevoegen van isolatie de situatie op 
bouwfysisch vlak steeds verbeteren

Anders praktische vuistregel 1,5 R bovenaan

Geen luchtspouwen insluiten !

Eventuele ventilatieopeningen steeds dichten !

R

1,5 R

Bij houten dakvloeren zit er vaak al isolatie in de dakvloer

Bijkomend isoleren bovenop de dakvloer: als er geen condensproblemen waren -> 
geen probleem

als er condensproblemen zijn -> ofwel isolatie tussen de kepers weg of beperken 

Als er isolatie op de dakvloer lag en geen tussen de kepers: zie vorige slide, evt. ook 
tussen de kepers bij te isoleren voor zover de R-waarde beperkt blijft.

Opm.: compactdak -> theoretisch OK maar tal van voorwaarden te vervullen vooraf, 
tijdens en erna die moeilijk praktisch te garanderen vallen
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◘ Uitzicht – biodiversiteit – …

◘ Gunstige impact op 
regenwaterafvoerbeheersing
(buffering en vertraagde afvoer)

◘ Impact kwaliteit regenwaterrecup

◘ Géén impact op thermische isolatie

◘ Gunstige impact akoestiek

Energetische renovatie van platte daken
Wat met groendaken ?

substraat = 2 W/mK
R(25 cm substraat) = 0,13 mK/W

14
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◘ Aandachtspunten:
 Brand

 Bijkomend gewicht (draagvloer en 
thermische isolatie)

 Ponsweerstand dakafdichting

 Wortelwerende dakafdichting

 Substraat en vegetatie

 Bereikbaarheid dakafdichting

 Detailleringen

◘ Zie TV 229

Energetische renovatie van platte daken
Wat met groendaken ?

14
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Energetische renovatie van platte daken

Thermische renovatie platte daken:

bijkomende isolatie komt in ieder geval bij voorkeur boven op 
de dakvloer

=> opstanden verhogen

 impact detailleringen en aansluitingen (principe min. 15cm)

Impact op de detailleringen en aansluitingen

Renovatiewerken van een plat dak beperken zich zelden tot louter
dakafdichtingswerken, veelal moeten er zaken afgebroken worden, opgemetst, 
opgetimmerd,….

Aandacht innovatieve technieken/materialen (technology watch): vacuumisolatie
tegen opstanden

14

148



14-11-18 - Pagina 149

Energetische renovatie van platte daken

dakopstanden verhogen            moeilijke details wegwerken:

Impact op de detailleringen en aansluitingen

Niveauverschillen trachten weg te werken door dieper gelegen dakgedeelten volledig
op te vullen.

14
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Energetische renovatie van platte daken

moeilijke details wegwerken:

Impact op de detailleringen en aansluitingen

Niveauverschillen trachten weg te werken door volledig op te vullen, opstanden van 
toestellen die niet meer gebruikt worden verwijderen.

14
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Energetische renovatie van platte daken

aansluitingen spouwmuren, toegangsdeuren,… mede afh van 
isolatiewijze gevel (buitenbekleding of niet)

Impact op de detailleringen en aansluitingen

3

Gebruik van dunnere isolatie tegen de opstanden. Aandacht voor de 
regenwaterafvoer in deze “goten”.

Aandacht innovatieve technieken/materialen (technology watch): vacuumisolatie
tegen opstanden.

Legende linkse figuur:

1. Hellingslaag

2. Thermische isolatie

3. Dampscherm

4. Dunnere thermische isolatie die de goot vormt

5. Opstand van de dakafdichting ≥ 150 mm

6. Gevelmetselwerk

8 .Spouwmembraan, al dan niet ingewerkt in het dragende metselwerk

9. Dakafdichting

11. Open stootvoegen

14
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Energetische renovatie van platte daken
Impact op de detailleringen en aansluitingen

Vaak voorkomend probleem van geringe dakopstanden.
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Energetische renovatie van platte daken
Impact op de detailleringen en aansluitingen

Nochtans een belangrijk detail want risico voor vocht op 3 plaatsen !

Aansluiting met een profiel tegen de dorpel is geen blijvend duurzame afdichting. 



14-11-18 - Pagina 154

◘ Alternatief bij renovatie met vloeibare afdichting 
wanneer de nuttige opstandhoogte onder geen 
enkel beding haalbaar is en men de dorpel niet 
kan verwijderen

Energetische renovatie van platte daken
Impact op de detailleringen en aansluitingen

De waterdichte aansluiting van de dakafdichting wordt gegarandeerd maar de opstandhoogte blijft wel beperkt.
Men dient zich desgevallend terdege bewust te zijn van de risico’s voor waterinfiltraties via de deuren, 
schuiframen of de deurvensters. Om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken, dient men enerzijds de 
dimensionering van de waterafvoer van het dak te controleren en zo nodig bijkomende waterafvoeren en 
spuwers te plaatsen.
Anderzijds moeten deze waterafvoeren en overlopen geregeld (maandelijks) op verstoppingen worden 
gecontroleerd.

Afhankelijk van de ondergrond van de opvulling van de ruimte onder de dorpel dient men, om een goede 
hechting te realiseren, een geschikte primer aan te wenden.
De staat en de aard van deze opvulling dient voldoende trekvast (cohesief) te zijn. Kleine en grote oneffenheden 
dienen te worden uitgevlakt en openingen en spleten dienen te worden opgevuld volgens de richtlijnen van de 
fabrikanten.
Het bovenvlak van de dorpel moet met een beloopbare afdichting worden afgewerkt. Merk hierbij op dat 
eventueel toe te voegen slijtvaste materialen (zoals zand- of kwartskorrels) in een bijkomende afwerklaag 
moeten worden ingestrooid.

Legende:
1. Dakvloer
2. Hellingslaag
3. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
4. Dampscherm 
5. Thermische isolatie  
6. Bestaande dakafdichting (bitumineus of synthetisch)
7. Opvullen van de ruimte onder de dorpel, bv. met een snelhardende mortel
8. In een mortelbed geplaatste dorpel met druipneus
9. Gewapende vloeibare afdichting
10. Bestaand membraan onder de dorpel
11. Tegels op tegeldragers
12. Kitvoeg
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Energetische renovatie van platte daken

◘ Bij aansluiting dakranden: thermisch isoleren 
dakopstand 

(bij binnenisolatie gevels: koudebrug, tenzij retour 
thermische isolatie onder of in de dakvloer)

Continuïteit thermische isolatie

Legende:

1. Dragend metselwerk

2. Gevelmetselwerk

3. Spouwisolatie

4. Draagvloer

5. Opstand uit metselwerk

6. Hellingslaag

7. Dampscherm (zie TV TV 215 [W3], hoofdstuk 6)

8. Isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische 
regelgeving)

9. In de dakopstand bevestigde houten kepers

10. Tussenafstand ter bevestiging van de spouwafdekking (+/- 330mm)

11. Spouwafdekking

12. Afdichtingsmembraan

13. Dakrandprofiel

14. Randstrook

15. Kit
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Energetische renovatie van platte daken

◘ Houten dakvloeren:

◘ Betonnen dakvloeren:

Impact “koudebruggen” - dakoversteken

Houten dakoversteken moeten worden opengemaakt om de continuïteit van de 
themrische isolatie te garanderen en de luchtdichtheid te verbeteren.

14
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◘ Voorbeeld dakrand
Voorbeeld : 3-gevelwoning, 10m x 10m, Udak = 0.23 W/m²K

Ψe = 0.50 W/mK
30m dakrand = 65m² 
dakoppervlak!

Lineair warmteverlies:

Ψe = 0.16 W/mK
30m dakrand = 20 m² 
dakoppervlak

Koudebruggen niet aanpakken = verhogen van het dakoppervlak met 45m² (45%)

Energetische renovatie van platte daken
Impact “koudebruggen”

Voorbeeld: gevel is al geïsoleerd en men gaat nu het dak isoleren.

Wat is impact wanneer men de dakoversteek mee isoleert of niet.

14
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f0.25 = 0.68 < 0.7

f0.25 = 0.78

ext

ext

TT

TT
f





int

min
25,0

Risico op oppervlakte condensatie (schimmels,…)

Impact “koudebruggen”
Energetische renovatie van platte daken

- Gevel was al geïsoleerd en nu wordt het dak geïsoleerd, dus:

- Extra werfinrichting noodzakelijk (interessanter om bouwknoop op te 
lossen bij isoleren van de gevel)

- Als eerst dak wordt gedaan en men voorziet wel al om later de isolatie van 
de opstand te kunnen doen (vb enkel dakzijde isoleren al met voldoende 
oversteek om nadien de voor- en onderzijde te doen. Impact koudebrug 
meer uitgesmeerd over de volledige gevel, dus minder risico op schimmel

- Interessant alternatief: afzagen betonnen oversteek

14
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◘ Betonnen dakvloer: OK als opstort welfsels 

◘ Houten dakvloer: niet meer mogelijk, tenzij extra 
luchtscherm onder de dakvloer (folie of gespoten)

Energetische renovatie van platte daken
Continuïteit luchtdichtheid gebouwschil

14
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Metalen daken

Gezicht op het complexe dakenspel van het Koninklijk Museum Midden Afrika.

14-11-18
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◘ Ventilatie al dan niet noodzakelijk om corrosie te
vermijden

Bijkomend aandachtspunt metalen daken

In het geval van zink dient men een onderscheid te maken tussen ‘traditioneel’ 
(ongecoat) zink en gecoat zink met een beschermende laag op de rugzijde. 

Om het risico op corrosie te vermijden, moet de rugzijde van ongecoat zink immers 
verplicht in contact gebracht worden met de koolstofdioxidehoudende
omgevingslucht opdat er zich een beschermende patina zou kunnen vormen. De 
onderzijde van dit materiaal moet bijgevolg voldoende geventileerd worden, hetzij 
via een verluchte luchtspouw, hetzij via een gestructureerde mat (met reliëf) die een 
zekere luchtlaag onder de dakbedekking tot stand brengt.

Daarom werden metalen dakbedekkingen in het verleden veelal op een verluchte 
bebording aangebracht. Gelet op het feit dat er vandaag de dag ook andere 
materialen gebruikt worden (bv. roestvast staal, aluminium, koper) en er intussen 
zinkbanen met een rugbedekking ontwikkeld werden, kan men tegenwoordig 
eveneens zijn toevlucht nemen tot andere dakopbouwen. 

Zo is het voortaan met alle metalen (zelfs met zink) mogelijk om te komen tot een 
dakopbouw waarbij men onder de dakbedekking geen luchtspouw hoeft te voorzien 
die geventileerd wordt door specifieke openingen aan de dakrand.

Men moet wel langdurige (zure) vochtigheid onder het gecoate zink vermijden of er
treedt alsnog corrosie op !
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Bouwfysica van metalen daken
Afhankelijk van de dakhelling en evt. ventilatie

◘ Helling ≥ 14° (met geventileerde spouw) :

onderdak evacueert condensaat

=> principes hellend dak

◘ Helling ≥ 14° (zonder geventileerde spouw) :

=> principes plat dak

◘ Helling tot 14° : 

=> geen bewuste ventilatie meer

toegelaten (gecoat zink of andere metalen)

=> principes plat dak

Ter herinnering

De te volgen principes bij metalen daken zijn afhankelijk van de dakhelling en of er
ventilatie onder dakbedekking noodzakelijk is om corrosie te vermijden (in principe
enkel bij ongecoat zink).

Principes hellend dak = isolatie onder of tussen de structuur of op de structuur
(Sarking) met een dampopen onderdak (groene laag nr. 2 op bovenste tekening )

Principes plat dak = dampscherm en isolatie op de structuur (met scheidingslaag
tussen isolatie en metalen dakbedekking = rode laag 2 op onderste tekening)

Legende :

1. Metalen dakbedekking

2. Onderlaag :

3. Ondergrond voor de dakbedekking uit hout : 

4. Thermische isolatie

5. Dampscherm

6. Eventuele technische ruimte

7. Eventuele lat

8. Eventuele binnenafwerking
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9. Ononderbroken dakvloer (betonplaat, staalplaat, houten paneel, ...)

10. Draagstructuur

11. Secundaire constructie of regelwerk.
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1. De metalen dakbedekking blijft behouden
(dus toe te voegen isolatie onder de dakvloer)

1.1 Geventileerde dakopbouw – enkel als helling ≥ 14°

1.2 Niet-geventileerde dakopbouw – condensatierisico

2. De metalen dakbedekking wordt vernieuwd
(dus toe te voegen isolatie kan ook op de dakvloer)

2.1 Geventileerde dakopbouw – enkel als helling ≥ 14°

2.2 Niet-geventileerde dakopbouw – alle hellingen

Renovatiescenario
Overzicht van de verschillende gevallen

Dit overzicht wordt in de volgende slides nader toegelicht.
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Helling < 14°:

Adviezen fabrikanten naar specifieke oplossingen

◘ Geval 1.1: geventileerde opbouw

Onderdak aanwezig ? Dampopen ?

Principes hellende dakopbouw

Renovatiescenario
Geval 1: metalen dakbedekking blijft behouden

Vermits de dakbedekking blijft liggen -> Isolatie langs onderzijde

riskHelling ≥ 14°

Hierbij kan men enkel de isolatie langs de onderzijde aanbrengen.

Wanneer de dakopbouw geventileerd is (noodzakelijk bij traditioneel zink) moet de 
ventilatie behouden blijven en dan zal men de principes van het hellende dak volgen: 
gebruik van een dampopen onderdak.

Hier is ook isoleren zonder (dampopen) onderdak af te raden (zie vroeger bij
hellende daken).

De dakhelling dient desgevallend ≥ 14° om het condensaat op het onderdak te
kunnen afvoeren (op de tekening is de groene laag een onderdak)

Wanneer de dakhelling kleiner is (<14°) kan men voorgaande principes niet meer
toepassen. 

Hoe flauwer de helling is, hoe moeilijker het condenswater kan worden afgevoerd op 
het onderdak. Men neigt naar de opbouw van een zogenaamd « koud » plat dak die 
in het verleden voor veel condensatieproblemen verantwoordelijk was.

Sommige fabrikanten stellen specifieke oplossingen voor om verluchte dakopbouwen
lager dan 14° te realiseren (doorgaans toch beperkt tot 10°). 

Hiervoor is het van belang om het advies en de garanties op te vragen bij de 
betrokken fabrikanten.

Legende :

1. Metalen dakbedekking

14
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2. Onderlaag : onderdak

3. Ondergrond voor de dakbedekking uit hout : 

4. Thermische isolatie

5. Dampscherm

6. Eventuele technische ruimte

7. Eventuele lat

8. Eventuele binnenafwerking

9. Ononderbroken dakvloer (betonplaat, staalplaat, houten paneel, ...)

10. Draagstructuur

11. Secundaire constructie of regelwerk.

14-11-18
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◘ Geval 1.1: geventileerde opbouw

Reeds isolatie aanwezig

Renovatiescenario
Geval 1: metalen dakbedekking blijft behouden

4.1 Bestaande isolatie op het 
dampscherm

4.2 Bij te plaatsen isolatie onder het 
dampscherm

Opgelet: Risolatie4.1 ≥ Risolatie4.2

Wanneer er al isolatie aanwezig is, dient men, net zoals bij de hellende daken, 
opnieuw na te gaan welke R-waarde de aanwezige isolatie heeft en waar er zich
dampdichte materialen in de dakopbouw situeren.

Men zal maw. slechts een beperkte hoeveelheid thermische isolatie langs de 
binnenzijde kunnen bijvoegen, vuistregel < 1,5R bovenste isolatie.

Of men moet tussenliggende dampdichte lagen verwijderen.

De groene laag is een dampopen onderdak

Legende :

1. Metalen dakbedekking

2. Onderlaag : dampopen onderdak

3. Ondergrond voor de dakbedekking uit hout : 

4. Thermische isolatie

5. Dampscherm

6. Eventuele technische ruimte

7. Eventuele lat

8. Eventuele binnenafwerking

9. Ononderbroken dakvloer (betonplaat, staalplaat, houten paneel, ...)

10. Draagstructuur
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11. Secundaire constructie of regelwerk.
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◘ Geval 1.2: niet geventileerde opbouw

Renovatiescenario
Geval 1: metalen dakbedekking blijft behouden

Vermits de dakbedekking blijft liggen -> Isolatie langs onderzijde

riskHelling ≥ 14° Helling < 14°:

Wanneer de dakopbouw niet geventileerd is, dient men in principe een warme
dakopbouw na te streven => thermische isolatie en dampscherm op de dakvloer.

Wanneer de dakbedekking blijft liggen, kan men echter enkel de isolatie langs de 
onderzijde aanbrengen => men bekomt dan een delicate opbouw:

ofwel moet het dampscherm (nr. 5 op de tekening) heel dampdicht E2 
of meer + gecontroleerde luchtdichtheid L2, zie hellende daken

ofwel maakt men gebruik van een hygrovariabel dampscherm, dan
heeft men te maken met een “compactdak”, zie vroeger

Als de dakhelling groter of gelijk is aan 14° zou men alsnog een geventileerde
opbouw kunnen voorzien om de princpes van het hellende dak te volgen. Op 
voorwaarde dat er een dampopen onderdak aanwezig is !

Op de linkse tekening is de groene laag een dampopen onderdak, op de rechtse
tekening is het een scheidingslaag (incompatibiliteit ondergrond, toelaten
thermische dillataties). 

Legende :

1. Metalen dakbedekking

2. Onderlaag : linksonderdak / rechts scheidingslaag

3. Ondergrond voor de dakbedekking uit hout : 

4. Thermische isolatie

14
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5. Dampscherm

6. Eventuele technische ruimte

7. Eventuele lat

8. Eventuele binnenafwerking

9. Ononderbroken dakvloer (betonplaat, staalplaat, houten paneel, ...)

10. Draagstructuur

11. Secundaire constructie of regelwerk.
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◘ Geval 2.1: geventileerde opbouw (helling ≥ 14°)

Onderdak aanwezig ? Dampopen ?

Principes hellende dakopbouw

Renovatiescenario
Geval 2: metalen dakbedekking vernieuwd

Soepele of halfstijve isolatieStijve of halfstijve isolatie

Aanwezige isolatie
onder/tussen de 
dakvloer

Vermits de dakbedekking wordt vernieuwd wordt de thermische isolatie op de 
dakvloer geplaatst.

Wanneer de nieuwe dakbedekking een verluchtig vereist, of wanneer men de 
principes van een hellend dak wenst te respecteren, is een geventileerde laag
aanwezig én is een dampopen onderdak noodzakelijk.

Groene laag op de figuren = dampopen onderdak

Deze oplossingen kunnen enkel bij een dakhelling groter of gelijk aan 14° (voor de 
afvoer van het condensaat)

Opm.: bij een helling < 14°: risico’s, zie voorgaande slides 

Principes bij reeds aanwezige isolatie: zie vroeger. Hier dient de bovenste bij te
plaatsen isolatie veel beter isolerend te zijn dan de reeds aanwezige.

Legende :

1. Metalen dakbedekking

2. Onderlaag : damopen onderdak

3. Ondergrond voor de dakbedekking uit hout : 

4. Thermische isolatie

5. Dampscherm

14
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6. Eventuele technische ruimte

7. Eventuele lat

8. Eventuele binnenafwerking

9. Ononderbroken dakvloer (betonplaat, staalplaat, houten paneel, ...)

10. Draagstructuur

11. Secundaire constructie of regelwerk.
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◘ Geval 2.2: niet geventileerde opbouw

Principe platte, warme dakopbouw (gecoat zink of andere metalen)

Renovatiescenario
Geval 2: metalen dakbedekking vernieuwd

Soepele of halfstijve isolatieStijve of halfstijve isolatie

Aanwezige isolatie
onder/tussen de 
dakvloer

Vermits de dakbedekking wordt vernieuwd wordt de thermische isolatie op de 
dakvloer geplaatst.

Als er geen ventilatie voor de nieuwe dakbedekking noodzakelijk is, geniet het de 
voorkeur om een warme platte dakopbouw te voorzien, ongeacht de helling.

Rode laag op de figuren = scheidingslaag.

Men moet langdurige (zure) vochtigheid onder het gecoate zink vermijden of er
treedt alsnog corrosie op !

Principes bij reeds aanwezige isolatie: zie vroeger. Hier dient de bovenste bij te
plaatsen isolatie veel beter isolerend te zijn dan de reeds aanwezige.

Legende :

1. Metalen dakbedekking: gecoat zink of andere metalen

2. Onderlaag : scheidingslaag

3. Ondergrond voor de dakbedekking uit hout : 

4. Thermische isolatie

5. Dampscherm

6. Eventuele technische ruimte

7. Eventuele lat

8. Eventuele binnenafwerking
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9. Ononderbroken dakvloer (betonplaat, staalplaat, houten paneel, ...)

10. Draagstructuur

11. Secundaire constructie of regelwerk.
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT  !
Meer info: 

www.normen.be

14-11-18

169



14-11-18 - Pagina 170

Bedankt voor uw aandacht!

www.erfgoedenergieloket.be

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
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