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1. Een keramisch hellend dak,
de beste keuze voor de toekomst
Uiteraard zijn energie-efﬁciëntie en een gezond
binnenklimaat belangrijke graadmeters voor de
duurzaamheid van een gebouw. Maar niet minder
belangrijk is dat het gebouw en de gebruikte
materialen goed scoren op het vlak van het milieu.
Ook de levensduur speelt een belangrijke rol.
Hoe groter die levensduur, hoe meer de milieuimpact gespreid wordt over een langere periode.
Eveneens belangrijk is hoe we omgaan met
onze omgeving en met uitputbare bronnen
zoals drinkwater. En uiteraard is een duurzame
constructie ook een betaalbare constructie.

Voor al deze eisen kan het keramisch hellend dak
positieve resultaten voorleggen. Daardoor blijkt
een gebouw met een keramisch hellend dak nog
altijd de beste keuze. In het eerste deel van deze
syllabus zetten we kort de voordelen van een
keramisch hellend dak op een rij. We bekijken
meer bepaald de esthetische uitstraling,
de praktische aspecten, de duurzaamheid
en de betaalbaarheid.

1.1. Esthetisch

Met de vorm en de
detaillering van het
hellend dak kunt u
perfect inspelen op
de architectuurstijl
van uw woning.
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Over stijlen en smaken valt niet te twisten.
Dat hoeft ook niet, als u kiest voor een hellend
dak. Een hellend dak biedt u de vrijheid om
elke architectuurstijl te ontwerpen en geeft de
woning altijd een meerwaarde. Om het even of
het gaat om een strakke nieuwbouwwoning,
een traditioneel huis, een klassieke villa of
een gerenoveerd pand boordevol karakter.
Bovendien leidt een hellend dak zelden of nooit
tot discussies met de stedenbouwkundige
diensten.

zadeldak

lessenaarsdak

schilddak

mansardedak

boogdak

dak met dakkapel

tent- of
piramidedak

Architect Frederik Grimmelprez, Blankenberge

aha! Atelier voor hedendaagse architectuur, Edegem

1.2. Praktisch
1.2.1. Een hellend dak = weinig onderhoud

Architectenbureau Buedts & De Pape, Ertvelde

Hellend dak =
weinig onderhoud

Een keramisch hellend dak vergt een minimum aan
onderhoud. Als er iets mis is, ziet u dat meestal in
een oogopslag, zodat u snel kunt ingrijpen en verdere
schade kunt vermijden.
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1.2.2. Een hellend dak = geen risico’s
Het hellend dak is de oervorm van een veilige
beschutting. Dankzij de logische opbouw van de
constructie hoeft u niet te vrezen voor overbelasting,
bijvoorbeeld door sneeuw. Met platte daken ligt
dat anders. In de kranten lezen we jammer genoeg
geregeld berichten over platte daken die ingestort
zijn onder het gewicht van sneeuw of van water
dat niet kon weglopen omdat de regenwaterafvoer
verstopt zat. Met een hellend dak is dat risico
praktisch uitgesloten.

Ook andere problemen met de regenwaterafvoer
zijn quasi uitgesloten bij een hellend dak. U kunt
de goten en de afvoeren immers gemakkelijk aan
de buitenzijde van de woning plaatsen, zodat ze
geen aanleiding kunnen geven tot waterschade.
En als er uitzonderlijk toch iets mis is met de
regenwaterafvoer, wordt dat meteen zichtbaar
doordat de goot overloopt. Daardoor riskeert
u niet dat, zoals bij een plat dak, de volledige
structuur onder water komt te staan, met alle
gevolgen van dien.

Bij een hellend dak is er geen gevaar
voor overbelasting door sneeuw.

Bij een hellend dak kunnen goten en
afvoeren makkelijk aan de buitenzijde van
de woning geplaatst worden, waardoor ze in
principe geen aanleiding kunnen geven tot
waterschade.
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1.2.3. Een hellend dak met kleidakpannen =
een maximaal hergebruik van regenwater
Zuiver water is schaars. Slechts 0,26% van alle
zoetwatervoorraden ter wereld is beschikbaar voor
menselijk gebruik. Een reden temeer om er zuinig
mee om te gaan.

Eerst en vooral moeten we natuurlijk proberen om het
drinkwaterverbruik zoveel mogelijk te beperken.
Dat kan door in het gebouw gebruik te maken van onder
andere zuinige toiletten en waterbesparende kranen
en douchekoppen.

Maar dat alleen is niet voldoende. Voor het grootste deel
van ons waterverbruik, zoals voor toiletten, was, tuin
en schoonmaak, hebben we helemaal geen drinkwater
nodig. Waarom dan dat schaarse zuivere water daarvoor
gebruiken?

Door regenwater te hergebruiken, bespaart u dus
niet alleen water, maar verkleint u ook de kans op
overstromingen. Met een hellend dak met kleipannen
kunt u dus tot 95% van het regenwater dat op het dak
valt, opvangen en hergebruiken in de woning of in de
tuin. Voor platte daken, bedekt met grind, bedraagt
dat slechts 60%.

Daarbij komt dat kleipannen het opgevangen
regenwater niet doen verkleuren. Bovendien zijn
kleidakpannen scheikundig stabiel en hebben zij
geen verzurende invloed op het regenwater.

Een laatste argument: zuinig omgaan met water
is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor
de portemonnee.

Met een hellend dak met
kleidakpannen kunt u tot
95% van het regenwater
opvangen en hergebruiken.

5000L	
  

Het regenwater dat u opslaat en hergebruikt, wordt
meteen tijdelijk gebufferd. Vooral bij intense of langdurige
regenperiodes wordt zo een overbelasting van het
openbaar rioleringsnet vermeden.
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DE DUURZAME WIJK

Een mooi voorbeeld van rationeel waterverbruik
vinden we in De Duurzame Wijk. Uit dit toekomstverkennend project blijkt dat een gezin van
4 personen jaarlijks tot 38% drinkwater kan besparen
door gebruik te maken van waterbesparende
toestellen, en tot 73% indien de gezinsleden
ook water hergebruiken dat afkomstig is van
het hellend dak.

1 Sanitaire toestellen

1

- 38% toestellen
minder drinkwatergebruik
Sanitaire
- 209 €/j besparing

• 38% minder drinkwatergebruik
• 209 €/j besparing

2

Maximaal hergebruik van regenwater
2
Maximaal hergebruik van regenwater
(met hellend dak)
- 73% minder drinkwatergebruik
- 400 €/j besparing

• 73% minder drinkwatergebruik
• 400 €/j besparing

60.000

Meer informatie vindt u op
www.deduurzamewijk.be
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Waterverbruik (l/j/gezin)

45.000

Door waterbesparende toestellen te plaatsen
en regenwater te hergebruiken, kan een
doorsnee gezin jaarlijks 400 euro besparen.

1
1

30.000

15.000

0

2

Toiletten
Toiletten

2

2

Wasmachine
Schoonmaak Wasmachine
Douche
Schoonmaak
Douche

1
Afwas
Afwas

Drank
Drank &&
voeding
voeding

1.2.6. Een hellend dak = compact

1.2.4. Een hellend dak =
een eenvoudige bescherming tegen oververhitting
Een hellend dak valt gemakkelijk te combineren met een
dakoversteek, wat oververhitting beperkt in de zomer en
zonnewinsten toelaat in de winter.

De bol wordt algemeen beschouwd als de meest
compacte vorm. Vertaald naar een woning of een
ander gebouw, sluit de kubus daar het dichtst bij
aan. Dat is althans de visie die al jaren de toon
aangeeft.
Maar als we op die kubus nog een hellend dak
zetten, benaderen we nog meer de vorm van een bol
en behalen we dus een nog grotere compactheid.

Met een woning met hellend dak is het perfect mogelijk om
compact te bouwen, zelfs compacter dan met een plat dak.

1.2.5. Een hellend dak =
de ideale drager voor zonnepanelen
Het hellend dak kunt u zo concipiëren dat de helling
perfect aangepast is aan de ideale helling voor
zonnepanelen, namelijk 35°. Bovendien is de plaatsing
van zonnepanelen op een hellend dak goedkoper en
houdt zij minder risico’s in dat er water infiltreert of
dat de structuur wordt overbelast.
Dakhelling
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Lens°Ass Architecten,
Bart Lens, Brussel / Bruxelles

1.2.7. Een hellend dak =
perfect luchtdicht te maken
De eisen inzake luchtdichtheid worden alsmaar
strenger. Dat spreekt ook voor zich. Hoe beter we onze
woning isoleren, hoe crucialer de luchtdichtheid van de
buitenschil wordt om warmteverliezen te voorkomen.

Een hellend dak is perfect luchtdicht te maken.
Dat bewijzen de talrijke al uitgevoerde passiefwoningen
met hellende daken. De enige voorwaarde is dat men
de juiste producten, technieken en uitvoeringen toepast.
Hierop wordt dieper ingegaan verder in deze syllabus
(zie hoofdstuk 2.5).

1.2.8. Een hellend dak = ﬂexibel
Een gebouw met een hellend dak is ook een duurzame
woonvorm. De ruimte onder het hellend dak kan
ﬂexibel ingevuld worden. Zo kan zij in een beginfase
bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk in gebruik worden
genomen voor de technische installaties.
Later kan hier dan een extra slaapkamer komen of kan
de zolderruimte worden ingericht als hobbyruimte of
relaxruimte voor de kinderen. De mogelijkheden zijn
legio. Zo wordt levenslang wonen gegarandeerd.
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1.3. Duurzaam
1.3.1. Levensduur
De duurzaamheid van een product wordt bepaald door
de verhouding tussen de verwachte levensduur en de
initiële impact ervan op mens en milieu. De levensduur
van materialen is dan ook een essentiële factor in de
duurzaamheid.

Ons land beschikt over een oud woningenbestand:
34% van de woningen in België dateert van voor 1930!
De studie werd toegespitst op de oudste categorie
woningen, namelijk die van voor 1900.
3 categorieën werden onderscheiden:

Hoe langer de levensduur van een materiaal, hoe groter
de duurzaamheid, want hoe meer de initiële impact van
het materiaal gespreid wordt over een langere periode.

Dat keramische producten een lange levensduur
hebben, weet iedereen. Om dit ofﬁcieel te staven,
voerde Wienerberger België in samenwerking met het
marktonderzoeksbureau Extra Muros een grootschalig
onderzoek uit. Daarvoor werden de oudste woningen in
België bezocht en geanalyseerd.

• Woningen van vóór 1850
• Woningen uit de periode 1850-1874
• Woningen uit de periode 1875–1899

Er werden 1100 woningen bezocht, verspreid over
de verschillende provincies. De steekproef werd zo
opgemaakt dat een betrouwbaarheidsniveau van
95% per onderzochte categorie behaald werd.

Bij dit onderzoek werden de gebruikte dakmaterialen
in kaart gebracht en de huidige toestand van deze
woningen geëvalueerd.

DUURZAAMHEID
=
Levensduur
Initiële impact
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Resultaten:
Onderzoek naar de levensduur van keramische
dakmaterialen bevestigt dat keramische producten
een hoge levensduur hebben. Op basis van
kadastergegevens weten we dat 17% van het
woningbestand in België dateert van vóór 1900 en
dus een levensduur heeft van meer dan 110 jaar.

Wat de dakmaterialen betreft, verkeert 25% van
alle daken van vóór 1900 nog in de originele staat.
Ruim 58% van alle daken van vóór 1900 is vandaag
bedekt met kleidakpannen; 21% van alle daken
van vóór 1900 is nog bedekt met de originele
kleidakpannen.

Conclusie:
Uit de studie blijkt verder dat keramische
bouwmaterialen in ons land, dat wordt gekenmerkt
door een vochtig en wisselvallig klimaat, al gedurende
generaties de voorkeur genieten op andere materialen.
Deze studie van oude gebouwen toont aan dat
Wienerberger, zeker vandaag met de huidige
technologie, in staat is om keramische dakpannen
met een levensduur van minstens 150 jaar te leveren
voor bouwwerken.

Gebouwen met Koramic kleidakpannen bereiken
makkelijk een levensduur van 150 jaar. Het bewijs
ziet u rondom u: 21% van de hellende daken van
vóór 1900 hebben nog hun originele dakbedeking
van kleidakpannen. Die lange levensduur is te danken
aan een unieke mix van eigenschappen.

21% van de hellende
daken van vóór 1900
hebben nog hun
originele dakbedekking
van kleidakpannen.
15

Dakoplossingen

1.3.2. Ecolabels
Naast de levensduur is ook de impact van een materiaal op het milieu een belangrijke parameter.
Verschillende ecolabels bieden u de garantie dat u werkt met een milieuvriendelijk bouwmateriaal.

1.3.2.1 NATUREPLUS
Natureplus is een internationaal type-I-ecolabel
voor bouwmaterialen en -producten, vergelijkbaar
met het Biogarantie-label in de voedingssector of
het FSC-certiﬁcaat voor verantwoorde bosbouw.
De criteria van natureplus zijn de strengste in
Europa. Natureplus test niet enkel op milieucriteria
op basis van een doorgedreven LCA-analyse, maar
ook op gezondheidscriteria. In België verloopt de
toekenningsprocedure via VIBE vzw, het Vlaams
Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen.
Eind 2013 behaalde Wienerberger als eerste
fabrikant van dakbedekkingsmaterialen in België
het bijzonder strenge natureplus label voor zijn
keramische dakpannen. Het natureplus label werd
toegekend voor de rode, blauwgesmoorde en
antraciet matte dakpannen uit Pottelberg en
Tuileries du Hainaut.

De Stormpan 44, Stormpan 993, Vlaamse pan 401,
de Oud Pottelbergse pan 451, de Tegelpannen 301
en Plato en de keramische lei Bellus beschikken
over een natureplus label.
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1.3.2.2. DUBOKEUR®
Als onafhankelijk en wetenschappelijk instituut
beoordeelt het Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) sinds 1995
de milieubelasting van bouwmaterialen volgens
de methode van de levenscyclusanalyse (LCA).
Uit deze analyse wordt de milieu-impact van wieg
tot graf van 18 milieuaspecten bepaald, waaronder
global warming, verzuring, landgebruik en andere.
De bouwmaterialen worden vergeleken met de meest
gangbare alternatieven binnen dezelfde functionele
eenheid. Alleen de producten die milieutechnisch
het best scoren (NIBE milieuklasse 1 of 2) komen
in aanmerking voor het DUBOkeur ®. Het DUBOkeur ®
keurmerk toont dus aan dat een bouwproduct tot
de meest milieuvriendelijke producten voor een
bepaalde toepassing behoort.
Het DUBOkeur ® wil producten op een eerlijke en
onafhankelijke wijze milieutechnisch vergelijken
om zo de markt te stimuleren om voortdurend
duurzamere en milieuvriendelijkere producten te
ontwikkelen. Afnemers en eindgebruikers kunnen er
dus van op aan dat producten met het DUBOkeur ®
het milieu zo min mogelijk aantasten.

Ook kleidakpannen van Wienerberger kregen het
DUBOkeur® toegekend. Ze mogen dus beschouwd
worden als een betere keuze vanuit milieuoogpunt.
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1.4. Betaalbaar

EEN ‘HAALBARE’ VERGELIJKING

Zoals we al aantoonden, biedt een hellend dak
met kleidakpannen tal van troeven: compact
bouwen met extra ruimte onder het dak, tot 95%
van het regenwater recupereren voor hergebruik,
generaties zorgeloos en vrijwel onderhoudsvrij
genieten...

Er bestaan vanzelfsprekend nog belangrijke
parameters, zoals onder andere de opstaande
gemetselde rand, de dakrandprofielen en spuwers
bij het plat dak en bijvoorbeeld de topgevels,
de bakgoot en de ruimtewinst bij het hellend
dak. Een volledige vergelijking waarbij zoveel
mogelijk parameters worden meegenomen of
gelijkwaardig gesteld, zou evenwel leiden tot een
al te theoretisch model, dat uitgaat van woningen
met dezelfde bruikbare vloeroppervlakte en
dezelfde overspanningen, maar met een hellend
dak dat begint op 1,5 m metselwerk op de
eerste verdieping en een plat dak dat begint op
verdiepingshoog metselwerk.
Voor de kostenoptimale studie van 1 m²
horizontaal geprojecteerd dakoppervlak werd
de opbouw genomen van het hellend dak in
De Duurzame Wijk te Waregem (voor meer info:
www.deduurzamewijk.be), dat voldoet aan de
eisen van 2020. Er wordt uitgegaan van 36 cm
minerale wol voor het hellend dak en 20 cm PIR
voor het plat dak. Op die manier zijn
beide situaties thermisch gelijkwaardig.

Hoe sterk presteert bouwen met een
hellend dak op financieel vlak?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden,
vroegen we het energieconsultancybureau
3E om het hellend dak tegen het licht
te houden en qua kosten te vergelijken
met het zware platte dak. Om geen
appelen met citroenen te vergelijken,
werd een kostprijsberekening gemaakt
van 1 m² dakoppervlak, evenwel
horizontaal geprojecteerd.

Beide alternatieven worden volledig schilderklaar
afgewerkt, dat wil zeggen met pleisterwerk
voor het plat dak en met schilderklare
gipskartonafwerking voor het hellend dak.
De afwerking van het plat dak omvat de
eenvoudigste ballast (geen siergrind) op
een EPDM dakdichting. Het hellend dak krijgt
een Koramic kleidakpan als dakbedekking.

DE JUISTE PRIJS
De studie maakt gebruik van de gekende prijzen
in de offerte van De Duurzame Wijk. De andere
prijzen werden verkregen via aannemers, de
Aspen-index* en andere bronnen. Alle prijzen
werden afgetoetst op hun representativiteit en
eventueel bijgestuurd.
In De Duurzame Wijk bedraagt de helling van
het zuidelijke dakvlak 27° en van het noordelijke
dakvlak 45°.
* Dit is de databank die door Belgische aannemers en architecten wordt
geraadpleegd om begrotingen op te maken.
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LEVENSDUUR
Bijgevolg moeten alleen de dakdichting van het plat
dak en de bijhorende ballast worden vernieuwd. Als
levensduur voor de EPDM dakdichting wordt 30 jaar
genomen. Daarmee gaat 3E uit van de meest gunstige
situatie voor het plat dak, want een EPDM dakdichting
heeft een langere levensduur dan rooﬁng.

Conform de paretostudie voor de Vlaamse overheid gaat
de studie uit van een levensduur van 90 jaar voor de
gebouwschil inclusief het dak.
Voor de dakbedekking, die blootgesteld wordt aan
weersinvloeden en aan UV-licht, gaat 3E uit van een
levensduur die gestoeld is op praktijkervaring en in lijn
ligt met BCIS (Life expectancy of Building Components
(2006)). Uit een studie van Extra Muros mogen we
concluderen dat een keramische pan meer dan 150 jaar
meegaat.

In de kostenoptimale studie wordt de netto actuele
waarde na een bepaalde periode beschouwd. Die netto
actuele waarde is de kost van het dak, verminderd
met de restwaarde van het dak na afloop van de in
aanmerking genomen periode. Omdat dit in kosten
(= negatieve getallen) wordt uitgedrukt, geldt:
hoe kleiner de absolute waarde, hoe beter.

DE INITIËLE INVESTERINGSKOST/M2

Initiële investeringskost, horizontale projectie (€/m2)

Onderstaande grafiek geeft de initiële investeringskost weer per m² geprojecteerd dakoppervlak.
Men kan eruit afleiden dat tot een hellingsgraad van 36° een hellend dak goedkoper is dan een plat dak.
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Na 30 jaar...
is een hellend dak met een hellingsgraad tot 40°
goedkoper dan een plat dak.

350
300

Netto actuele kost,
projectie 30 jaar (€/m2)

250
200
150
100
50
5

15

10

20

25

30

35

40

45

50

Hoek hellend dak (°)
Hellend dak
Plat dak

Omdat we in België niet de gewoonte hebben om slechts voor 30 jaar te
bouwen, werd dezelfde oefening gemaakt voor een periode van 60 jaar.

Na 60 jaar...
is een hellend dak met een dakhelling tot 45°
goedkoper dan een plat dak.
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Omdat conform de paretostudie voor de Vlaamse overheid is uitgegaan
van een levensduur van de gebouwschil van 90 jaar, werden de
berekeningen ook voor een periode van 90 jaar gemaakt.
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Na 90 jaar...
Ook als we de volledige levensduur van een gebouw in acht nemen,
is het hellend dak nog altijd de meest kostenoptimale oplossing.
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Architectenbureau Jan Maenhout,
Brussel/Bruxelles

2. Een keramisch hellend dak,
technisch bekeken
2.1. Algemene basisprincipes
Algemeen gelden er 2 basisprincipes:
• Kies voor een opbouw die bestaat
uit een continue meerlagige schil

water:
vochtkerend,
waterkerend,
regen-en
waterdicht

warmte:
isolerend

lucht:
luchtdicht,
dampremmend,
dampdicht

• Streef naar een zo groot mogelijke compactheid
Het beste object om bovenstaande principes te
visualiseren, is een ui. Door zijn bolvorm is de ui
uiterst compact. Tevens weerspiegelt zijn meerlagige
opbouw mooi de verschillende lagen waaruit een
gebouw is opgebouwd.

Keramische dakpannen zijn regendicht. Dat wil zeggen
dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij stuifsneeuw of
zware regenval bij een stevige wind, er via de sluitingen
toch water onder de pannen terecht kan komen.
Het onderdak moet dat water afvoeren naar de goot.
Vandaar dat de keramische dakbedekking en het
onderdak altijd samen de waterdichtheid verzekeren.

wind:
winddicht

Het ui-model
Ui-model van ir. Marcus Peeters
Lector/onderzoeker Odisee, Campus Dirk Martens, Aalst

Het onderdak zorgt ook voor de winddichtheid van
de dakconstructie, zodat de isolatie beschermd wordt
tegen koude luchtstromen van buitenaf en optimaal
kan functioneren. De luchtdichtheid op zijn beurt wordt
gerealiseerd door het luchtscherm en/of dampscherm
aan de warme zijde van de isolatie.

OPBOUW VAN EEN DAK

De meerlagige opbouw van een dak moet er als volgt
uitzien:

waterdichtheid: keramische
dakbedekking en onderdak

winddichtheid: onderdak

warmte: thermische isolatie

luchtdichtheid: damp/luchtscherm
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2.2. De dakbedekking in Koramic pannen
2.2.1. Types
Koramic heeft een heel uitgebreid gamma,
zodat er voor elk type dak een mooie oplossing te vinden is:
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TEGELPAN

PAN MET ZACHTE GOLVING EN SLUITINGEN

Een kleine platte pan die kruislings geplaatst wordt.
Deze pan is ideaal om het dak een vlak en strak
karakter te geven. Dit kleine model biedt de
mogelijkheid om ook ter hoogte van dakdetails,
zoals noordbomen, alles erg strak af te werken.
Omdat het hoofdzakelijk gaat om kleine pannen,
varieert het aantal stuks tussen 31 en 62 m2.

Pan met sluitingen en vlak waterafvoerend gedeelte.
De pannen hebben een wel die het dakvlak een
zacht golvend uitzicht geeft. Met deze pannen kunt
u zowel eigentijdse als tijdloze gebouwen de
gewenste look en het beoogde karakter geven.
De kleine modellen zijn uitermate geschikt voor
renovatie. Het aantal stuks varieert van 10 tot 21 per m².

Modellen
Tegelpan Pontigny / Tegelpan Patrimoine /
Tegelpan 301 / Tegelpan Rustica / Tegelpan Plato /
Tegelpan Aspia, Tegelpan Keymer Shire / Tegelpan
Keymer Goxhill

Modellen
Stormpan 44 / Stormpan 993 / Panne / L15 /
Alegra 10 TE / Alegra 10 SE / Tradiva / Jura Nova

VLAKKE PAN MET SLUITINGEN

KERAMISCHE LEI

Het is een pan met sluitingen en een vlak waterafvoerend gedeelte. De pan geeft het dak na plaatsing een
vlak uitzicht. De pannen zijn groter en het aantal stuks
varieert tussen 9,5 en 22 per m².

Dit is een pan met een zeer fijne voetkant, zodat je
na plaatsing op het dak optisch het effect krijgt van
een lei. Nog specifiek aan dit materiaal is dat het
gewicht beperkt is tot 48 kg/m², zodat bij renovatie
meestal de oude leien of pannen gewoon kunnen
vervangen worden door deze keramische lei zonder
de dakstructuur te verzwaren.

Modellen
Vauban / Datura / Actua 10 LT / Actua 10 LG / Nueva

Model
Bellus

HOLLE PAN

HOLLE PAN MET SLUITINGEN

Pan waarvan het waterafvoerend gedeelte een
gebogen vorm heeft. Deze pan heeft geen sluitingen,
maar bekomt haar regendichtheid door overlappingen.
Dit model heeft het typische oude karakter van een
Boomse pan, geproduceerd met moderne technieken.

Pan met sluitingen waarvan het waterafvoerend
gedeelte een gebogen vorm heeft.
De pan geeft het dakvlak een golvend uitzicht.

Model
Oude Pottelbergse pan 451

Model
Vlaamse pan 401 / VHV / OVH klassiek

PAN MET RIBBEN EN SLUITINGEN

ROMAANSE PAN MET SLUITINGEN

Het waterafvoerend vlak is voorzien van een
centrale rib die de pan een grote mechanische
weerstand geeft. Deze pan geeft het dakvlak
een zacht golvend uitzicht.

Sterk gewelfde pan met sluitingen. Deze pan
geeft het dakvlak een sterk golvend uitzicht,
typisch voor de mediterrane dakarchitectuur.

Modellen
Standard / Mega

Model
Romane
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OSAR architects, Antwerpen
Stormpan 44 natuurrood:
pan met zachte golving en sluitingen
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Arch. bureau Jacobs en Vrancken,
Arch. J. Decsi, Mechelen-aan-de-Maas
Vauban antraciet mat: vlakke pan met sluitingen
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2.2.2. Belang van ventilatie
Een goed uitgevoerd dak met Koramic dakpannen
biedt u de zekerheid dat u zich gedurende de hele
levensduur van het gebouw geen zorgen hoeft te
maken over de kwaliteit van uw dak. Daarom biedt
Wienerberger op de dakbedekking ook een 30-jarige
garantie en dit inclusief de vervangingskosten.
Uiteraard gelden wel bepaalde voorwaarden.
• Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
• De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele
lattenstructuur van panlatten en tengellatten.
• De tengellatten moeten een minimale dikte hebben
van 15 mm.
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Ventilerende onderlat met vogelscherm
voor gegolfde modellen

• Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een
continue inlaatopening van 15 mm, hetzij door
gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door
plaatsing van voldoende ventilatiepannen.

Ventilerende onderlat zonder vogelscherm
voor vlakke modellen

• Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij
door gebruik van droge ventilerende Koramic
ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende
ventilatiepannen, hetzij door een continue
uitlaatopening van 15 mm.

ALU-ROL
Gecoat aluminium
Licht gewicht en toch solide

FLEXI-ROL
Gecoat aluminium in combinatie met geweven gaasdoek
Universeel inzetbaar: aanpasbaar in de breedte

GRAFI-ROL
Gecoat lood
Ideaal bij nat weer / sterk gegolfde pannen
Langs beide zijden te gebruiken (rood / bruin-zwart)

QUICK-FIX
Alu-rol met extra afdekrol - Speciﬁek ontwikkeld
voor vorsten en noordbomen zonder sluiting
Bevestigingsschroeven bijgeleverd

2.2.3. Verankering
2.2.3.1. BEREKENING
Naast de ventilatie is ook de verankering van de dakbedekking een erg belangrijk aandachtspunt. Ten gevolge
van de klimaatveranderingen krijgen we af te rekenen met meer en zwaardere stormen. Een goede verankering
is daardoor vandaag een must die u zeker niet mag verwaarlozen.
In België wordt de bevestiging van de dakpannen bepaald volgens Eurocode 1 – NBN EN 1991-1-4,
de nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB (2010) en TV 240 “Pannendaken” van het WTCB.

De verankering van alle in België verkochte en
geplaatste keramische dakpannen wordt bepaald
aan de hand van volgende invloedsfactoren:
•M
 assa dakbedekking
• Dakhelling
• L igging van het gebouw – ruwheidscategorie
van het terrein volgens Eurocode 1
• Hoogte van de nok
• Dakvorm

Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt
tussen de middenzone en de randzone van het
dak. De randzone is de zone die volgt uit de
berekening bepaald in de TV 240 en is afhankelijk
van de nokhoogte en de buitenafmetingen van
het gebouw. De middenzone is de resterende
oppervlakte.
Gevelpannen, vorsten, pannen in een zone van
1 meter rondom dakdoorbrekingen (bv. schouwen
en dakkapellen) en de pannen op de dakkapellen
zelf moeten altijd bevestigd worden.
Voor de overige berekeningen kan u terecht
op onze online tool die voor u berekent hoeveel
dakpannen er dienen verankerd te worden conform
Eurocode 1 via http://verankering.koramic.com.
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HOE GAAT U TEWERK VOOR DE BEREKENING?
Het volgende stappenplan loodst u snel en efficiënt door de oefening.
1. Kies het type dak

2. Kies het type dakpan (gewicht)
2. Kies het type dakpan (gewicht)

3. Vul de geometrische kenmerken in

30

2. Kies het type dakpan (gewicht)

4. B
 epaal: gemeente of postcode
en de ruwheidscategorie

5. Resultaat van de berekening,
waarna een rapport kan
gegenereerd worden met
bijkomende informatie.
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2.2.3.2. TYPE VERANKERING
Over het algemeen worden pannen nog altijd het meest
bevestigd door ze te nagelen. Maar volgens TV 240 van
het WTCB verdienen schroeven of zijdelingse panhaken
de voorkeur in geval van sluitingspannen, panhaken in
geval van holle pannen en koperen nagels in geval van
tegelpannen.
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Zichtbare panhaak

Zijdelingse panhaak

Inox Torx-schroef met EPDM-ring

Alu vorstklem en inox schroef
met gekleurde kop

Twintikker panhaak
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2.3. Onderdak
2.3.1. Algemene functies en eisen

2.3.2. Winddichtheid

Een onderdak moet volgens TV 240 aan diverse
eisen voldoen.
Het moet:
- winddicht zijn.
- luchtdoorspoeling doorheen de isolatie voorkomen.
- stofdicht zijn.
- waterdicht zijn (tijdelijk / occasioneel water afvoeren
naar de goot).
- condensatie aan de onderzijde voorkomen.

Winddichtheid bij een onderdak kan enkel bekomen
worden met een onderdak met tand en groef of met
een folie waarvan de overlappingen afgetapet worden.
Koramic speelt in op deze eisen door zijn onderdaken
Fleece, Fleece Plus en Fleece Maxi standaard te
voorzien van een dubbele geïntegreerde tape.

Het moet minstens:
- regendicht
- vochtbestendig
- vorstbestendig
- winddicht
- dampdoorlatend
zijn.
Daarnaast is het ook aangewezen dat het:
- capillair
- UV-bestendig (bv. bij recuperatiepannen)
- niet ontvlambaar
is.
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Fleece

Fleece Maxi

Fleece Plus

Fleece Premium

2.3.3. Dampopenheid
Dampopenheid bij onderdaken is één van de
belangrijkste eisen, zeker bij geïsoleerde daken.
De dampopenheid wordt uitgedrukt in een Sdof μd-waarde en geeft aan in welke mate een
materiaallaag weerstand biedt tegen damptransport.

Hoe lager deze waarde, hoe meer dampopen een
materiaal is. Volgens de aanbevelingen van het WTCB
moet bij een geïsoleerd hellend dak de Sd of μd –
waarde van het onderdak ≤ 0,5 m zijn.

Aanbevolen onderdaktypes voor pannendaken en hun Sd-waarde (m):
Type

Dampdoorlaatbaarheid Sd (m)
STIJVE ONDERDAKEN

Vezelcementplaat (capillair)

0,25

Houtvezelplaat (capillair)

0,10-0,25
SOEPELE ONDERDAKEN

Ongeweven polyethyleenvezels

0,02-0,05

Geweven of ongeweven polypropyleenfilm

0,03-0,01

Meerlagig polyolefinemembraan

0,02

Met polyurethaan omhulde polyesterfilm (capillair)

0,15

Bron: WTCB TV 240

De Sd-waarde van onze onderdakfolie Fleece bedraagt
0,03 m, van onze Fleece Plus 0,09 m en van onze
Fleece Maxi 0,1 m. Ze voldoen dus ruimschoots
aan de eisen van het WTCB.

2.3.4. Capillariteit
Samen met de dampopenheid zorgt de capillariteit van
het onderdak ervoor dat de isolatie extra beschermd
wordt tegen condensatievocht. Hoe dampopener een
onderdak, hoe minder risico op condensatie tegen het
onderdak. Wanneer er toch condensatie zou optreden,
wordt dat vocht dankzij de capillaire werking van een
onderdak tijdelijk gebufferd in het materiaal en wordt
de isolatie dus niet bevochtigd.

Koramic onderdakfolie Fleece Plus heeft een
Sd-waarde van 0,09 m en heeft door haar
polyestervlies een capillaire en dus bufferende
werking.
Koramic onderdakfolie Fleece Maxi, speciaal voor
daken met recuperatiepannen, heeft een Sd-waarde
van 0,1 m en heeft door haar polyestervlies een
capillaire werking.
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2.4. Isolatie
2.4.1. Verschillende mogelijkheden
2.4.1.1. ISOLATIE OP DE KEPERS

Voor een Sarking dak wordt het best een harde isolatie
genomen. Dat kan zowel een kunststof isolatie als een
minerale of nagroeibare isolatie zijn.

Bron: WTCB TV 202
251

2.4.1.2. ISOLATIE TUSSEN DE SPANTBENEN

Bij isolatie tussen spantbenen gebruikt u het best zachte
isolatiematerialen. U moet er wel attent op zijn dat de
ruimte tussen de spanten volledig gevuld wordt tot
tegen het onderdak, zonder het onderdak naar boven te
duwen. Indien deze ruimte niet volledig gevuld is, loopt u
het risico op luchtcirculaties met een sterk verminderde
werking van de isolatie tot gevolg.

Bron: WTCB TV 251
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2.4.1.3. ISOLATIE TUSSEN EN ONDER DE KEPERS

Wanneer u wil isoleren tussen de gordingen, is het altijd
aangeraden om de ruimte tussen de kepers ook te vullen
met isolatie om luchtstromingen onder het onderdak te
vermijden.
Als type isolatie tussen de gordingen kunt u hier
zowel een harde isolatie als een zachte isolatie met
hulpconstructie gebruiken.

Bron: WTCB TV 251
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2.4.2. Isolatie en compactheid
Omdat de positie van de isolatie en de plaatsing
van het lucht/dampscherm een grote invloed hebben
op de compactheid, moet u zeker nagaan wat er
tot het beschermd volume moet behoren. Wat is
uitvoeringsvriendelijk en gemakkelijk bereikbaar
voor de uitvoerder?

Technische installaties, zoals een ventilatiesysteem D,
kunnen het best binnen het beschermd volume
op zolder geplaatst worden. Zo vermijdt u dat het
dampscherm meermaals moet worden doorboord
en neemt de installatie geen dure vierkante meters
bewoonbare oppervlakte in beslag. Warme leidingen
horen ook altijd thuis binnen het beschermd volume,
anders heeft u thermische verliezen en loopt u kans
op condensatie.

Houd altijd rekening met toekomstige wijzigingen.
Een ruimte als de zolder die vandaag onbenut wordt
gelaten, kan over enkele jaren misschien wel in gebruik
worden genomen. Als u die dan achteraf moet isoleren
en luchtdicht maken, is dit vaak moeilijker uitvoerbaar
en gaat dat al snel gepaard met serieuze investeringen
of is dat zelfs praktisch onmogelĳk.

De bol wordt algemeen beschouwd als de meest
compacte vorm. Vertaald naar een woning of een
ander gebouw, sluit de kubus daar het dichtst bij aan.
Dat is althans de visie die al jaren de toon aangeeft.
Maar als we op die kubus een hellend dak zetten,
benaderen we nog meer de vorm van een bol en
behalen we dus een nog grotere compactheid.
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Met een woning met
hellend dak is het
perfect mogelijk om
compact te bouwen.

Architectenbureau
Jan Stranger, Beveren
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2.4.3. Epb-eisen vandaag en morgen
Sinds 1 januari 2014 zijn de eisen voor de isolatie van
het dak opnieuw strenger geworden. Toch kunt u er
nog altijd gemakkelijk aan voldoen, met de bestaande
dakstructuren en in de nieuwe epb-software.
U moet er alleen rekening mee houden dat u de
materialen daadwerkelijk moet benoemen en dat u
dus niet mag werken met waarden bij ontstentenis.

Voorbeeld met nieuwe epb-software – hellend dak
minerale wol – waarden bij ontstentenis
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Eisen betreffende isolatie van de dakconstructie:
- 1/1/2012
- 1/1/2014
- 1/1/2016
- 2020		

Umax = 0,27 W/m²K
Umax = 0,24 W/m²K
Umax = 0,24 W/m²K
Umax = 0,15 W/m²K ?

Uit onderstaand voorbeeld blijkt dat, wanneer u werkt
met waarden bij ontstentenis, u theoretisch gezien niet
zou voldoen aan epb voor deze constructie.

Voorbeeld met nieuwe epb-software
– hellend dak minerale wol – λ-waarden gespeciﬁeerd

Gewoon door alles te speciﬁceren, nl. minerale
wol tussen spanten met λui ≤ 0,035 W/mK en
naaldhoutspanten 38x175 mm, h.o.h. 40 cm,
voldoet u met een standaardconstructie aan
de eisen van de komende jaren.

WIL U TOCH EEN STAP VERDER ZETTEN EN KIJKEN NAAR DE VERDERE TOEKOMST...

...dan kunt u op een heel eenvoudige manier zelfs een passiefniveau behalen. Volgens het Passiefhuis-Platform zou
de U-waarde van niet-transparante bouwdelen, zoals vloeren, muren en daken lager dan 0,15 W/m²K moeten zijn.
Wanneer we in de nieuwe epb-software volgende constructie ingeven:
• Spanten 38x175 mm naaldhout, h.o.h. 40 cm
• Isolatie minerale wol met λui = 0,035 W/mK van 175 mm tussen de spanten (in praktijk wordt dan 180 mm geplaatst)
• E xtra harde PUR-plaat met λui = 0,023 W/mK met een dikte van 60 mm; mechanisch bevestigd met schroeven
diameter 4 mm (9 stuks/m²) onderaan de spanten
• Leidingspouw opgebouwd uit cls van 38 x 63 mm die we opvullen met bijvoorbeeld akoestische minerale wol met
λui = 0,037 W/mK

U = 0,13 W/m²K (indicatiewaarde volgens nieuwe epb-software)
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Voorbeeld met nieuwe epb-software – hellend dak
passiefniveau

42

Met klassieke dakopbouw met standaardspanten van
175 mm kunt u passiefniveau halen, mits enkele kleine
aanpassingen.

2.5. Dampscherm / luchtscherm
2.5.1. Keuze van het dampscherm / luchtscherm
Het gaat hier om dezelfde laag maar met 2 functies:
- Voldoende luchtdicht
- Voldoende dampdicht
"Voldoende" is o.a. afhankelijk van:
- Het binnenklimaat
- De gestelde eisen: hygrothermisch, technieken…
- De opbouw van het constructiedeel
(type onderdak, type isolatie, etc.)
Luchtscherm, damprem, dampscherm zijn termen die
door elkaar gebruikt worden en waarvoor eigenlijk geen
exacte deﬁnitie bestaat. Daarom wordt gewerkt met
dampschermklassen, aangeduid met een Sd of μdwaarde uitgedrukt in meter.

Geïsoleerde, hellende daken vallen
onder niveau L1 of L2, afhankelijk van
de binnenklimaatklasse van het gebouw

De tabel hiernaast geeft weer welke de meest courante
gebouwtypes zijn en in welke binnenklimaatklassen
deze vallen. Zoals u hieruit kunt aﬂezen, vallen de meeste
gebouwen hier onder binnenklimaatklasse I en II wanneer
ze op een correcte manier geventileerd worden.

Hoe hoger deze waarde, hoe meer dampremmend
een materiaal is.
- Luchtscherm = ook dampremmend,
maar soms niet dampremmend genoeg
- Dampscherm = steeds luchtscherm
Het WTCB beschrijft in de TV 251 "Thermische isolatie
van hellende daken" een nieuwe benadering van de
luchtdichtheidsniveaus.
Er zijn 3 luchtdichtheidsniveaus:
L0: geen extra aandacht aan luchtdichtheid
L1: e
 xtra aandacht aan luchtdichtheid
door toepassing van de basisregels
L2: h
 oog niveau van luchtdichtheid te controleren
met pressurisatieproef (blowerdoor)

Binnenklimaat
klassen en
desbetreffende
gebouwtypes

Gebouwvoorbeelden

Jaargemiddelde
dampdrukken
in het
gebouw
pi (Pa)

Gemiddelde
dampdruk
verschillen
gedurende
4 weken
(pi-pe) (Pa)

KK I Gebouwen
met weinig tot
geen permanente
vochtproductie

-S
 tapelplaatsen voor
droge goederen
-K
 erken, toonzalen,
garages en werkplaatsen

1.100 ≤ pi < 1.165

< 159 - 10 . Θe (1)

KK II Gebouwen
met een beperkte
vochtproductie
per m³ en een goede
ventilatie

-V
 olgens de norm
geventileerde woningen
- Scholen
- Winkels
- Niet-geklimatiseerde
kantoren
-S
 portzalen en
polyvalente hallen

1.165 ≤ pi < 1.370

< 436 - 22 . Θe (1)

KK III Gebouwen
met een belangrijke
vochtproductie
per m³ en een matige
ventilatie

-N
 iet volgens de norm
geventileerde woningen
-Z
 iekenhuizen en
verzorgingstehuizen
- Verbruikszalen,
restaurants, feestzalen
en theaters
- Laaggeklimatiseerde
gebouwen (RV ≤ 60 %)

1.370 ≤ pi < 1.500

< 713 - 22 . Θe (1)

KK IV Gebouwen
met een hoge
vochtproductie

- Hooggeklimatiseerde
gebouwen (RV > 60 %)
- Hydrotherapieruimten
-O
 verdekte zwembaden
-V
 ochtige industriële
ruimten zoals wasserijen,
drukkerijen, brouwerijen,
papierfabrieken …

pi ≥ 1.500
beperkt
tot 3.000 Pa

> 713 - 22 . Θe (1)

(1) Θ = buitentemperatuur.
e
Bron: WTCB TV 251
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Onderstaande tabel uit TV 251 "Thermische isolatie
van hellende daken" van het WTCB geeft aan welk
type lucht- en dampscherm er gebruikt moet worden,
afhankelijk van de dampopenheid van het onderdak
en de binnenklimaatklasse van het gebouw. Onze
onderdakfolie Fleece is een folie type S2,

Fleece Plus, Fleece Maxi en Fleece Premium zijn folies
type S1.
Hieruit blijkt dat het in de meeste gevallen volstaat een
dampscherm type E1 te plaatsen en extra aandacht
te schenken aan de luchtdichtheid door toepassing
van de basisregels (niveau L1).

Keuze van het type lucht- en dampscherm voor geïsoleerde hellende daken aan de hand
van het type onderdak en het binnenklimaat
Lucht- en dampdichtheidsniveau
Type onderdak

Binnenklimaat

Type luchtscherm

Type dampscherm

L1: basisniveau

E1: μd,eq > 2 m

KK1

S1
0,05 m < μd ≤ 0,5 m

KK2
KK3
KK4

L2: niveau gevalideerd
door metingen

E2: μd,eq > 5 m
Studie vereist

KK1

S2
μd ≤ 0,05 m

KK2

L1: basisniveau

E1: μd,eq > 2 m

L2: niveau gevalideerd
door metingen

Studie vereist

KK3
KK4

Bron: WTCB TV 251

Als algemeen basisprincipe geldt dat de damp
openheid het best toeneemt van binnen naar buiten.
Dat wil zeggen dat binnen het best de meest dampdichte materialen kunnen geplaatst worden en aan
de buitenzijde van de dakschil het best de meest
dampopen materialen.
Het bovenstaande is een algemeen basisprincipe, maar
door omstandigheden is het soms niet mogelijk om dit
te respecteren. Indien dat het geval zou zijn, kunt u
problemen vermijden door de goede keuze en correcte
plaatsing van het dampscherm.
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BESTAANDE VUISTREGEL:

De Sd-waarde van het damp- en luchtscherm moet 6 à
15 keer hoger zijn dan de Sd-waarde van het onderdak.
Bij een geïsoleerd hellend dak neemt u deze best op 10.

2.5.2. Vuistregels bij renovatie
Regel 1
Zonder onderdak (= winddicht) is na-isoleren
zinloos. De dakbedekking is regendicht, maar
nooit waterdicht. Dit wil zeggen dat er in bepaalde
omstandigheden, bijvoorbeeld bij stuifsneeuw of
zware regenval en een stevige wind, toch water of
sneeuw door de sluitingen van de dakbedekking
heen kan komen. Indien u een dak zou isoleren
zonder een onderdak aan te brengen, wordt op
dat moment de isolatie nat en verliest die dus haar
werking. Werken zonder onderdak valt daarom ten
stelligste af te raden.
Valabele alternatieven zijn er niet. Een mogelijke
oplossing is volgens het WTCB het ERSATZonderdak, maar het onderzoeksinstituut omschrijft
dit zelf als ‘te vermijden’. Deze oplossing houdt
in dat er stroken onderdak tussen de kepers worden
aangebracht en ter hoogte van de kepers vastgezet
door middel van een bevestigingslat. Tussen het
onderdak en de keper wordt een soepele kitvoeg
aangebracht. Bovendien moet er onder en dwars
op de panlatten een extra lat bevestigd worden
die ervoor zorgt dat eventueel inﬁltratiewater naar
het midden van de onderdakstroken afgevoerd
wordt in plaats van in de richting van de kepers.
Uiteraard is het onmogelijk om in dit geval het
onderdak in de goot te laten uitmonden. Op termijn
zal dit dus onvermijdelijk lokaal vochtproblemen met
zich meebrengen. De enige goede en duurzame
oplossing is de dakbedekking afbreken en een
onderdak langs de buitenzijde plaatsen.

1. Dakpan
2. Bevestigingslat
3. Keper
4. Ersatz-onderdak
5. Houten lat (verduurzaamd)
6. Panlat
7. Soepele kitvoeg

8. Isolatie tussen de kepers
9. Isolatie onder de kepers
10. L ucht- en
dampremmende laag
11. Leidingspouw
12. Binnenafwerking

Dakopbouw bij gebruik van een ERSATZ-onderdak

Zonder onderdak is na-isoleren zinloos
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Regel 2
Bij na-isolatie moet u dezelfde eisen betreffende
algemene opbouw respecteren als bij nieuwbouw,
zoals hiervoor beschreven (onderdak / isolatie /
damp-/ luchtscherm).
Regel 3
Hoe meer een materiaal zich aan de buitenzijde van
het dak bevindt, hoe dampopener het moet zijn.
Hoe meer een materiaal zich aan de binnenzijde van
een dak bevindt, hoe dampremmender het moet zijn.
De meest dampopen isolatie moet altijd het meest
naar buiten toe geplaatst worden indien men beslist
om met meerdere isolatielagen te werken.

Regel 4
In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer men
de leidingenspouw vult met isolatie, moet nagegaan
worden of de positie van het dampscherm geen
aanleiding kan geven tot condensatieproblemen.
Indien beide isolatielagen nagenoeg dezelfde λ-waarde
hebben, kan men gebruik maken van de 1/3 dikte
regel, zoals aangegeven op de ﬁguur.
<
3
d/
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3

* R = warmteweerstand

d/

- Minstens 2R*/3 aan de koude zijde van de isolatie
- Maximum R*/3 aan de warme zijde van de isolatie

d

Indien de λ-waarden van de gebruikte
isolatiematerialen echter sterk verschillend zijn,
moet men volgende regel in acht nemen:

Plaatsing van het dampscherm in een zone die
overeenstemt met een derde van de isolatiedikte.
Bron: WTCB TV 240

2.5.3. Luchtdichtheid in praktijk

2.5.3.1. IN HET DAKVLAK ZELF

Het lucht-/dampscherm moet zeer zorgvuldig geplaatst
worden om een voldoende luchtdichtheid te bekomen.
De folie wordt onder de isolatie tegen de dakconstructie
vastgeniet.
Tussen twee stroken folie voorziet men een overlapping
van minimaal 50 mm. Men werkt de overlappingen
lucht- en dampdicht af door middel van een tape of
een dubbelzijdige kleefstrip.

Aanbrengen van het
lucht-/ dampscherm

tape
VASTNIETEN

dubbelzijdige kleefstrip
AFKLEVEN

Bron: WTCB TV 202
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LABOMETINGEN KU LEUVEN

Er werd een gemiddeld debiet van 0,0507 m³/
m²/h/niet bij 50 Pa gemeten. Uit deze grafiek kunt
u dus opmaken dat de perforaties door het nieten
de luchtdichtheid van het dampscherm sterk
beïnvloeden. Het is dus absoluut noodzakelijk
de nieten af te tapen met een daarvoor geschikte
kleefband die correct aangedrukt wordt.

De KU Leuven deed laboratoriummetingen op
proefmonsters (netto opp. 27x27 cm met 30 nieten
gelijkmatig verdeeld over het oppervlak) om te zien
welke invloed bevestigingsmiddelen hebben op de
luchtdichtheid.

0,7
y= 0,0458x0,777

Debiet ga(m3/h)

0,6

R2= 0,9975

0,5

Met nieten

0,4

Zonder nieten

0,3
y= 0,0012x0,8234
R2= 0,9982

0,2
0,1

0
0
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48

120

140

160

180

2.5.3.2. VERSCHILLENDE AANSLUITINGEN

Twee zaken zijn belangrijk, namelijk de luchtdichtheid in
de bouwknoop en de continuïteit van de isolatie.
We hebben 3 types van aansluitingen:
- Droog – droog
Als voorbeeld hebben we hier de aansluiting met
een binnenmuur ter hoogte van het hellend dak, de
nokaansluiting, aansluitingen met dakvensters, etc.
- Droog – nat
Als voorbeeld hebben we hier de aansluiting van het
lucht-/dampscherm met bepleistering of metselwerk
- Nat – nat
Als voorbeeld hebben we hier de betonnen zoldervloer
De verbinding droog-nat is nog altijd de meest
voorkomende verbinding in het hellend dak. Zij is ook
het gemakkelijkst te realiseren en vraagt het minste
coördinatie tussen verschillende aannemers.

De verbinding droognat is nog altijd de
meest voorkomende
verbinding in het
hellend dak.

a. Droog – droog
Aansluiten van luchtschermen onderling door middel
van wachtfolies, tapes, lijmkitten en manchetten.

Isolatie

Wachtfolie

Latwerk

Binnenbekleding

Muur in metselwerk

Pleisterwerk

Bron: WTCB contact 2012/1

Bron: Isoproc
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BINNENMUUR / DAK
Men moet erop letten dat de binnenmuren opgetrokken
worden tussen de spanten, maar niet te hoog zodat nog
de nodige isolatiedikte kan voorzien worden boven de
muur om koudebruggen te voorkomen.
Voor de aanvang van de daktimmerwerken wordt een
wachtfolie geplaatst op deze binnenmuur. Om deze
wachtfolie op zijn plaats te houden tijdens de verdere
werken moet hij met behulp van een lijmkit vastgezet
worden op de muur. Om dit op een correcte manier te
kunnen doen, is het best om de muur bovenaan uit te
cementeren, zodat men een mooi draagvlak heeft
voor de kit.

Isolatie

Wachtfolie

Latwerk

Bron: WTCB TV 251

Binnenbekleding

Muur in metselwerk

Pleisterwerk

Bron: WTCB contact 2012/1
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Bron: Isoproc

NOKAANSLUITING
Om het detail ter hoogte van de nok mooi luchtdicht
af te werken, is het aan te raden om boven de nokbalk
ook een wachtfolie te steken. Dit detail vraagt
een goede coördinatie tussen timmerman en
de installateur van de isolatie.

Luchtdichte detailafwerking boven de nokfolie met een wachtfolie

Indien men dit wil vermijden en indien de hoogte
onder het dak het toelaat, kunt u op volgende manier
tewerk gaan. Deze manier van werken leidt tot een
vereenvoudigde uitvoering van het lucht-/dampscherm
en vereist geen coördinatie tussen verschillende
aannemers.
Deze manier van uitvoeren houdt wel enige risico’s
in wanneer onderaan aan de dakvoet ook zo’n open
ruimte is. Deze ruimte zou aanleiding kunnen geven
tot luchtstromingen indien de wind- en luchtdichtheid
onvoldoende verzorgd werden uitgevoerd. Het is dan
ook aangeraden om, indien mogelijk, deze ruimte ook
volledig te vullen met isolatie.

Bron: WTCB TV 251

Bij voorkeur te vullen met isolatie.

Luchtdichte detailafwerking ter hoogte van de trekker
Bron: WTCB contact 2012/1

Deze uitvoering is vooral ook interessant bij steile
dakhellingen.
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AANSLUITING TER HOOGTE VAN DE GORDINGEN

Bron: WTCB TV 251

Bron: Isover

Ter hoogte van de gordingen moet er eveneens
een wachtfolie gestoken worden. Dit moet
gebeuren door de timmerman.
Belangrijk is dat deze voldoende breed is.
Aansluiting tussen gording en kopse muur
(
) kan het best gebeuren door middel
van kit.
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AANSLUITING TER HOOGTE VAN DAKVENSTERS
De aansluiting van het lucht-/dampscherm met het
dakvenster kan gebeuren door middel van tape.
Dit is echter een zeer arbeidsintensieve uitvoering,
met een relatief groot risico op uitvoeringsfouten.
Om de arbeidsintensiviteit te verlagen, kan men gebruik
maken van speciaal ontwikkelde kragen die op een
zeer eenvoudige manier met het dakvenster verbonden
kunnen worden en daarna op het dampscherm van
de rest van het dakvlak worden aangesloten.

Bron: VELUX
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b. Droog – nat
Aansluiting lucht-/dampscherm met bepleistering
2 manieren:
- Bepleisterbare luchtdichtingfolies
- Lijmkit; belangrijk is dat de lijmkit altijd bovenop
de bepleisterde muur wordt aangebracht.

Bron: Isoproc

Bron: Isoproc

Bron: WTCB contact 2012/1

Bron: Isoproc
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Omdat u hier een rigide massieve structuur verbindt
met een houten ﬂexibele structuur, is het aangewezen
om ter hoogte van de overgang van dak naar topgevel
een beetje beweegruimte te laten. Zo vermijdt u dat er
na verloop van tijd scheurvorming ontstaat ter hoogte
van het pleisterwerk.

In geval van Sarking daken moet men erop toezien
dat er onder de muurplaat ook een wachtfolie
geplaatst wordt om zo een perfecte verbinding te
maken tussen het dampscherm, dat in dit geval boven
de spanten op een bebording geplaatst wordt, en
het pleisterwerk aan de binnenzijde. Het mooi
verbinden in de hoeken vraagt de nodige aandacht
om daar lokaal luchtlekken te vermijden.

Onderstaande thermograﬁsche foto geeft dit
zeer duidelijk aan. Lokaal krijgt u een lagere
oppervlaktetemperatuur omwille van een klein
luchtlek. Dit is echter nog niet zo dramatisch.
De oppervlaktetemperatuur blijft ook daar boven
het dauwpunt en er is dus geen risico
op schimmelvorming.

Wachtfolie onder muurplaat voor luchtdichte afwerking
Bron: WTCB contact 2012/1

Een klein luchtlek zorgt lokaal voor een lagere oppervlaktetemperatuur
Bron: WTCB contact 2012/1
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Wanneer men bijvoorbeeld op een voorlopig
onbewoonde zolder alle moeite gedaan heeft
om het dampscherm te plaatsen, moet men erop
toezien dat ook de buitenmuren, zoals bijvoorbeeld
ter hoogte van de topgevels, bepleisterd worden.
Enkel op deze manier kan er een luchtdichte aansluiting
tussen beide bekomen worden.
Bron: Belgaclima

BINNEN

Binnenpleister
=
Luchtdicht

binnenpleister

Vaak wordt de ruimte van het dak gedeeltelijk
gebruikt om de technieken in onder te brengen.
Gelieve er dan voor te zorgen dat de muren
bepleisterd worden alvorens de technieken aan te
brengen. Zo kunt u ervoor zorgen dat het luchtscherm
(in dit geval de bepleistering) continu doorloopt.

Indien dit om één of andere reden niet mogelijk
zou zijn, zorg er dan voor dat de buizen op een
voldoende afstand van de muur verwijderd zijn
zodat er achter deze buizen nog voldoende ruimte
is om de bepleistering op een correcte en
doorlopende manier aan te brengen.
Bron: WTCB contact 2012/1
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BUITEN

c. Nat – nat
BETONNEN ZOLDERVLOER

Dakafdichting

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer men
ervoor opteert om de ruimte onder het dak niet
te gebruiken en dus bovenop de zoldervloer te
isoleren. Belangrijk is dan dat, bij gebruik van
holle welfsels, de kanalen op het einde aangestort
worden. Zo kan verhinderd worden dat er langs
die weg luchtstromingen ontstaan.
Ook moet vermeden worden dat er door de
volledige dikte van de draagvloer doorboringen
gedaan worden. De verbinding tussen het
pleisterwerk op de draagvloer en het pleisterwerk
op de muur moet een ﬂexibele verbinding zijn.
Om dit te bekomen, moet het pleisterwerk in
de hoeken ingesneden worden over de volledige
dikte en moet deze voeg opgespoten worden
met een elastische kit.

Dampscherm

Doorsnijden van de
binnenbepleistering
en voorzien van een
elastische voeg

Opstorten van de uiteinden van
de holle elementen (bv. welfsels)

Bron: WTCB contact 2012/1
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2.5.3.3. DOORBORINGEN

a. Algemeen
Doorboringen van het lucht-/dampscherm moet
u vermijden. Dat kan door te voorzien in een
voldoende grote leidingenspouw (50 à 75 mm,
afhankelijk van bijvoorbeeld diepte spots). Zoals
hiervoor al vermeld, kan deze ruimte ook altijd
gebruikt worden om extra te isoleren, zodat ze
niet verloren is. Op onderstaande schets ziet u
een dubbele lattenstructuur.
Dit is echter niet nodig wanneer de eerste
lattenstructuur voldoende dik is, zodat de
bevestigingen waarmee de afwerkingsplaten
bevestigd worden niet doorheen de lat komen,
anders zouden ze het dampscherm doorboren.

lschroef < (elat + eafwerking) - 5 mm

Bron : WTCB TV 251

Bron : WTCB TV 251

Doorboringen van
het lucht-/
dampscherm moeten
vermeden worden.

58

Het is niet altijd mogelijk om doorboringen van
lucht-/dampscherm te vermijden. Indien doorboringen
toch nodig zijn, moet de afwerking daarrond zorgvuldig
gebeuren.

Dit kan op verschillende manieren:
- Met tape
- Met een geprefabriceerde of zelfgemaakte mof
- Met een vloeibare afdichtingspasta
Luchtdichtheidslaag
Luchtdichtheidslaag
Lucht-/dampscherm
Geprefabriceerde
manchet vormdeel
Geprefabriceerde
Geprefabriceerde mof
manchet vormdeel
Eenzijdige plakband
Eenzijdige plakband
kleefband
Eenzijdige

Luchtdichtheidslaag
Lucht-/dampscherm
Luchtdichtheidslaag
Eenzijdige
Eenzijdige plakband
kleefband
Eenzijdige plakband
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b. Verschillende manieren van afwerking
- Afwerking met tape

De tape moet compatibel zijn met het materiaal van
het lucht-/dampscherm en voldoende hechten aan
de doorvoer zelf. Neem hiervoor het best contact
op met de fabrikant van het lucht-/dampscherm.
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Ook de manier waarop de tape wordt aangebracht,
is zeer belangrijk. Het volstaat niet om de tape zo een
beetje rond de opening te kleven. Om dit naar behoren
af te werken, moet de tape radiaal rond de doorvoer
aangebracht worden.

- Afwerking met geprefabriceerde of zelfgemaakte mof

- Afwerking met vloeibare afdichtingspasta
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c. Rookgasafvoer
Er zijn verschillende afwerkingsmogelijkheden.
De voorkeur gaat naar systemen met een toereikende
luchtdichtheid.
Bij systemen met een mantelbuis wordt de ruimte
rondom de leiding gevuld met rotswol. Zo loopt de
buitentemperatuur van de buis niet te hoog op en
volstaat een brandwerende kitvoeg of een elastische
mof voor een voldoende luchtdichte afwerking.
Rookkanalen vereisen een aantal bijzondere voorzorgen.
Volgens NBN B 61-002 moet er een bepaalde afstand
gehouden worden tussen de afvoerbuis en de
aanwezige brandbare materialen.

Bij rookkanalen uit de temperatuurklasse T80,
die enkel bestemd zijn om verbrandingsproducten
op zeer lage temperatuur af te voeren, zoals bijvoorbeeld
de afvoergassen van condensatieketels, is dat niet
nodig, maar moet de luchtdichte aansluiting wel
gebeuren zoals eerder beschreven.
Rekening houdend met het feit dat de meeste
damp- en luchtschermen brandbaar zijn, moeten
deze dus uitgesneden worden op een reglementaire
afstand. Het rookkanaal wordt aan de draagstructuur
bevestigd en omsloten door een “onbrandbaar”
isolatiemateriaal (Euroklasse A1 of A2).
De aansluiting tussen het luchtscherm en de leiding
wordt gerealiseerd met een onbrandbaar paneel.
De aansluiting van het onbrandbaar paneel en de
buis gebeurt met een brandwerende kit. Het dampen luchtscherm wordt op zijn beurt aangesloten met
de brandwerende plaat door middel van bijvoorbeeld
een dubbelzijdige tape.

Minimale tussenafstanden tussen de brandbare
materialen en de omtrek van het rookkanaal,
naargelang van de temperatuurklase (NBN B 61-002).
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Temperatuurklasse

Minimale
tussenafstand

T80

Niet van toepassing

T100

50 mm

T > 100

150 mm

Gxx

xx mm

Sommige fabrikanten van metalen schoorstenen
bieden accessoires aan die men kan gebruiken om de
leidingdoorvoeren luchtdicht af te werken.

Brandgedrag isolatie
Euroklasse A1, A2

‘Onbrandbare’ plaat’
Brandwerende kit
Kleefband die de
luchtdichtheid verzekert

Luchtscherm (dampscherm)
Uitsnĳding
Tengellat

Binnenafwerking

Bron: WTCB TV 251
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3. Hedendaagse bouwdetaillering
bij hellende daken
3.1 Monolithische gehelen
Naast een tijdloze bouwstijl, is ook een uitgesproken
hedendaagse vormgeving vandaag erg in trek. Dikwijls
gaat dat gepaard met een andere detaillering en het
gebruik van innovatieve materialen en combinaties van
materialen.

Zo is het creëren van monolithische volumes één van
de mogelijkheden om hedendaags modern te bouwen.
De kleur van de pan wordt dan zoveel mogelijk
afgestemd op de kleur van de gevel. Het aantal
mogelijke combinaties is zeer groot, wat de ontwerper
de vrijheid biedt om een eigen unieke creatie te maken.

3.1.1. Metselwerk / dakpannen
3.1.1.1. VERSCHILLENDE
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
Onderstaande realisaties illustreren hoe dakpannen
en gevelstenen gecombineerd kunnen worden tot
een geslaagd monolithisch geheel.

Van Gastel de Weerdt Architecten,
Dirk van Gastel, Brasschaat
Pan: Aleonard Pontigny Rouge naturel
Gevelsteen: Terca Cassia Rood
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Architecten Groep III, Brugge
Pan: Tegelpan oud koper bezand
Gevelsteen: Terca Kogelbloem

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
IN GRIJZE TINTEN
PANNEN

Pan:
Tegelpan oud
koper bezand

Gevelsteen:
Terca Kogelbloem

301
blauw gesmoord

Plato
antraciet mat

Vauban
antraciet mat

met

met

met

Terca Hectic
gesmoord

Terca Marono
gesmoord

Terca Agora
grafietzwart

GEVELSTENEN
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ANDERE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
IN GELIJKAARDIGE RODE TINTEN

Buro II – Roeselare
Pan: Patrimoine mengeling Rouge de Mars –
Noire de Vigne Intense – Vert de Lichen
Gevelsteen: Terca Hectic extra
Kleiklinker: Wienerberger Retro Castello

PANNEN

Stormpan 44
natuurrood

Vauban rood

Patrimoine Noir
de Vigne Intense

met

met

met

Terca Pagus
Donkerrood

Terca Marono
rood extra

Terca Classo Blauwrood Genuanceerd

GEVELSTENEN
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Pan:
Patrimoine
mengeling Rouge
de mars - Noir de
vigne intense Vert de lichen

Gevelsteen:
Terca Caracterra
Hectic Extra
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3.1.1.2. STRAKKE RANDDETAILLERING
Deze stijl vraagt dikwijls om een strakke detaillering,
bijvoorbeeld een strak uitgevoerde omlijsting van het
dak, zoals geïllustreerd op de foto en in onderstaande
details.

Bij een zadeldak wordt vaak gekozen voor een
keramische vorst in dezelfde kleur van de pan. Bij
een lessenaarsdak kan men kiezen voor een keramische
haakvorst ofwel voor een metalen afwerking ter hoogte
van de vorst. Belangrijk is dat de ventilatie van de
dakbedekking gegarandeerd blijft.

De ventilatie van de
dakbedekking moet
gegarandeerd blijven.
Arch. 46n2, Kessel-lo
Pan: Vauban bruin

a. Detail ter hoogte van de goot
Koramic Actua 10 LT
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

dakisolatie 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

dakspant

zinken slab
cm

dampscherm

>_9

watervaste multiplex

leidingenspouw
gipskartonplaat
_ cm
>7

bekleding multiplex met
aluminium of zink

voegje en luchtdichte kit
muurplaat
ringbalk

Terca/Desimpel gevelsteen

binnenpleisterwerk

luchtspouw
gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Porotherm binnenmuursteen

90

100
20 à 30
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140

15

b. Detail ter hoogte van de topgevel
Koramic Actua 10 LT
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
isolatie 100 mm
Lambda = 0,035 W/m K

wapening gevelmetselwerk

dakisolatie 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

gevelisolatie 100 mm

dakspant

Lambda = 0,021 W/m K

dampscherm
gipskartonplaat

Terca/Desimpel gevelsteen

voegje en luchtdichte kit
binnenpleisterwerk
Porotherm binnenmuursteen
90

100

140

15

c. Detail ter hoogte van de nok
aluminium of zinken profiel
houten klos

Koramic Actua 10 LT
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
opening voor ventilatie

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
keperwerk + isolatie 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

lucht- en dampscherm

wapening gevelmetselwerk

leidingenspouw
binnenafwerking

muurplaat
ringbalk

Terca/Desimpel gevelsteen
luchtspouw

voegje en luchtdichte kit

gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Porotherm binnenmuursteen
binnenpleisterwerk
90

100

140

15

20 à 30
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Architect Buedts, Bassevelde
Pan: Vauban antraciet mat

Architect Buedts, Bassevelde
Pan: Vauban antraciet mat
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3.1.2. Gebruik van hetzelfde materiaal in dak en gevel
In hedendaagse architectuur wordt dikwijls ook
hetzelfde materiaal gebruikt voor zowel de gevel als
het dak, zoals in de volgende projecten. De overgang
wordt telkens op een andere manier gecreëerd, al
dan niet door toepassing van bepaalde speciﬁeke
hulpstukken.

- Aansluiting dak/gevel zonder specifieke
hulpstukken
- Aansluiting dak/gevel door middel
van knikpannen op maat
- Aansluiting dak/gevel bij tegelpannen
met knikpan

Ontwerpbureau Bert Gebruers, Peter Jannes bvba, Olen
Pan: Tegelpan 301 wijnrood geglazuurd
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3.1.2.1. AANSLUITING DAK/GEVEL ZONDER SPECIFIEKE HULPSTUKKEN

Bontinck architecture and engineering NV, Gent
Pan: Patrimoine Noir de Vigne – Vert de Lichen – Rouge de Mars
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dakisolatie 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

10

0

tegelpan Aleonard Patrimoine
formaat 27 x 16

10

0

panlatten min. 32 x 32 mm
10

0

tengellatten 30 x 50 mm
0

dakisolatie 180 mm

10

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
0

Lambda = 0,035 W/m K

10

zinken slab
luchtuitlaat van ventilatie

dampscherm

85

leidingenspouw

korte pan Aleonard Patrimoine
X

dakspant
gipskartonplaat

korte pan Aleonard Patrimoine

130

Y

slab (lood of Koraflex)

voegje en luchtdichte kit

gevelisolatie 100 mm

muurplaat
130

Lambda = 0,024 W/m K

ringbalk

formaat 27 x 16

130

tegelpan Aleonard Patrimoine

130

panlat min. 32 x 32 mm
binnenpleisterwerk

luchtspouw
verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

Porotherm binnenmuursteen
±47 32 38

100

140

15

10 à 15

Indien er geen knikpannen bestaan, zoals bijvoorbeeld
voor Tegelpan Plato, Patrimoine en Pontigny, is dit detail
perfect uit te voeren door middel van de combinatie
korte pannen en gewone pannen. De waterdichtheid
tussen de overgang van het hellend dak naar de gevel
wordt dan gerealiseerd door middel van lood, Koraﬂex
loodvervanger, gecoat aluminium of gepatineerde zink.
Bij lood moet u er wel rekening mee houden dat dit
aﬂopers kan geven op de gevel.
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3.1.2.2. AANSLUITING DAK/GEVEL DOOR MIDDEL VAN KNIKPAN OP MAAT

Arch. Goossens & Bauwens, Sint-Niklaas
Pan: Actua 10 LT antraciet mat

76

dakisolatie 100 mm
Lambda = 0,024W/mK

31
037
0

ppanlatten min.32 x 32 mm
dakpan
p Koramic Actua 10 LT
tengellatten
g
30 x 50 mm
dakisolatie 180 mm

037
0

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
zinken slab

31

Lambda = 0,035W/mK

dampscherm
p
leidingenspouw
g p

opening
p
g voor ventilatie
16

8

dakspant
p
gp
gipskartonplaat
p

knikpan
p Koramic Actua 10 LT
90

op maat gemaakt

voegje
gj en luchtdichte kit
ggevelisolatie 100 mm
dakpan
p Koramic Actua 10 LT

muurplaat
p
310
1 - 340

Lambda = 0,024W/mK

ringbalk
g

ppanlat min.32 x 32 mm
luchtspouw
p

structuur min.38 x 75 mm

310 - 340

verticale houten

binnenpleisterwerk
p

Porotherm binnenmuursteen
100

140

15

10 à 15

Bij vlakke pannen met sluiting zoals Actua, Vauban,
Datura en Nueva, worden deze knikpannen op maat
verlijmd aangeleverd, zoals zichtbaar op bovenstaand
uitvoeringsdetail. In dat geval moet u rekening houden
met de volgende zaken:
- Openingshoek en afmeting van het stuk
kan de ontwerper zelf kiezen

- Het stuk dat op de gevel komt, moet altijd korter
zijn dan het stuk op het dak
- Het stuk moet altijd bevestigd worden door middel
van een inox schroef met EPDM-ring op het dak en
een zijdelingse panhaak ter hoogte van de zijsluiting
op de gevel
- Stukken worden op maat gemaakt
=> levertijd 6 à 8 weken

- De som van de lengte van de twee benen van de
knikpan mag nooit groter zijn dan de totale lengte van
het panmodel zelf
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3.1.2.3. AANSLUITING DAK/GEVEL BIJ TEGELPANNEN MET KNIKPAN
Voor de Tegelpan 301 werd een speciale knikpan
ontwikkeld die scharnierend werkt, waardoor deze kan
geplaatst worden bij dakhellingen van 25° tot 65°.

Vanden Eeckhout – Creyf Architects, Brussel/Bruxelles
Pan: Tegelpan 301 50% rustiek – 30% amarant –
10% natuurrood – 10% antraciet
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0

dakisolatie 100 mm

11

Lambda = 0,024 W/m K

11

0

tegelpan P3010000

11

0

panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 30 x 50 mm

dakisolatie 180 mm

11

0

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

0

zinken slab

11

dampscherm

65

leidingenspouw

opening voor ventilatie

dakspant

X

korte pan P3018110
slab Koraflex (optioneel)

korte pan P3018110

Y
130

knikpan P3018200

gipskartonplaat

voegje en luchtdichte kit

gevelisolatie 100 mm

muurplaat

130

Lambda = 0,024 W/m K

tegelpan P3010000

130

ringbalk

130

panlat min. 32 x 32 mm

binnenpleisterwerk

luchtspouw
verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm
Porotherm binnenmuursteen

±49 32 38

100

140

15

10 à 15

Belangrijk bij dit detail is dat de eerste volledige pan
op het dak iets oversteekt over de onderliggende korte
pan om een mooie druiprand te creëren. De extra
slab in Koraﬂex is optioneel, maar ten zeerste aan te
raden bij zeer sterk blootgestelde gebouwen, zoals
bijvoorbeeld aan de kust.
Onderaan de verholen goot moet de zinken slab iets
van de pan verwijderd zitten (10 à 15 mm) om een
luchtuitlaat te creëren voor de ventilatie.
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3.1.3. Aansluiting dak op gevel met Façatile
3.1.3.1. FAÇATILE
Speciaal voor wie liever een vlakke, strakke keramische
gevelbekleding gebruikt, werd Façatile ontwikkeld.
De Façatile kleipan, een duurzaam materiaal met
hoge levensduur, is verkrijgbaar in 5 stijlvolle kleuren:
natuurrood, siena rood, zandgrijs, blauw gesmoord en
antraciet mat.

*

- Vlakke kleipan speciaal ontwikkeld
voor vlakke gevelbekleding in één vlak
- Plaatsing sterk gelijkend op het plaatsen
van dakpannen
- Plaatsing op 4 zijden geschaafde panlatten met
min. sectie 32 x 36 mm bevestigd op een goed
uitgelijnde onderstructuur (in hout, aluminium
of een combinatie)
- Geventileerde geveloplossing
- Perfecte aansluiting mogelijk met een hellend dak
in Tegelpan Plato of andere pan
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Natuurrood 600*

Siena rood 645

Blauw gesmoord
706*

Antraciet mat 703
op donkere massa*

Zandgrijs 757
op donkere massa*

NIET-KERAMISCHE HULPSTUKKEN

Façaclip 2.0*

Y-hoekproﬁel

Ventilatieproﬁel

Kokerproﬁel

* momenteel enkel voor Antraciet mat

Afwerking buitenhoek met Y-hoekproﬁel

Afwerking buitenhoek met kokerprofiel
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3.1.3.2. AANSLUITING HELLEND DAK MET FAÇATILE MET EEN HANGGOOT

Arch. P. Loete, Waarschoot
Pan: Tegelpan Plato antraciet mat
Gevelbekleding: Façatile antraciet mat
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dakisolatie 100 mm

14

5

Lambda = 0,024 W/m K

14

5

tegelpan Plato PPLA0000
tengellatten 30 x 50 mm
dakisolatie 180 mm

14

5

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

14

5

dampscherm

panlatten min. 32 x 32 mm

leidingenspouw

12

3

dakspant

X

korte pan Plato PPLA8110
gipskartonplaat

20

houten voetbalk
zinken slab
spondeplank

voegje en luchtdichte kit

hanggoot

Façaclip

90

muurplaat
ringbalk

±15

eindstuk voor Façatile PFAC8110
Façatile PFAC0000
panlat min. 32 x 36 mm
binnenpleisterwerk

gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

luchtspouw
verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

Porotherm binnenmuursteen

±27

32 38

100

140

15

10 à 15

Met dit detail kunt u voor de dakbedekking
perfect een ander panmodel kiezen,
los van de Façatile gevelbekleding. In dit detail
is de uitlaatopening van de Façatile gevel ook
belangrijk, omdat we hier met een geventileerd
gevelsysteem werken.
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3.1.3.3. AANSLUITING HELLEND DAK MET FAÇATILE MET EEN VERHOLEN GOOT

Arch. R. Verfaillie, Ardooie
Pan: Tegelpan Plato blauw
gesmoord – Oude Pottelbergse
pan 451 Vieilli blauw gesmoord
Gevelbekleding: Façatile blauw
gesmoord
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14

5

dakisolatie 100 mm
14
5
10
5

Lambda = 0,024 W/m K

tegelpan Plato PPLA0000
14

5

panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 30 x 50 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
zinken slab

dakisolatie 180 mm
14

5

Lambda = 0,035 W/m K

dampscherm
12

3

opening voor ventilatie
korte pan Plato PPLA8110
X

leidingenspouw
dakspant

20

gipskartonplaat

eindstuk voor Façatile PFAC8110
gevelisolatie 100 mm

voegje en luchtdichte kit
muurplaat

Lambda = 0,024 W/m K

Façaclip

ringbalk

Façatile PFAC0000
panlat min. 32 x 36 mm
luchtspouw

binnenpleisterwerk

verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

Porotherm binnenmuursteen
±27

32 38

100

140

15

10 à 15

Door gebruik te maken
van het Façatile eindstuk
kan je rechtstreeks
de aansluiting maken
met de Tegelpan Plato
op het dak. De eerste
volledige pan op het
dak dient ± 20 mm over
de onderliggende korte
pan uit te steken om
een mooie druiprand te
creëren.

27

3

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
25

8-

vlakke pan Vauban MVBD0000
dakisolatie 180 mm
25
827
3

Lambda = 0,035 W/m K

panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm

dakspant

zinken slab

dampscherm

watervaste multiplex

leidingenspouw

bekleding multiplex met
aluminium of zink

gipskartonplaat
voegje en luchtdichte kit
muurplaat

15

ringbalk
gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

Façatile PFAC0000
binnenpleisterwerk

panlat min. 32 x 36 mm
luchtspouw
Façaclip

Porotherm binnenmuursteen

verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm
±27

32 38

100
10 à 15

140

15

Een andere mogelijkheid
is om het dak af te
werken door middel van
een strakke omlijsting
in aluminium of zink.
Hierdoor koppelt men
het dak opnieuw los
van de gevel, waardoor
voor de dakbedekking
eveneens gebruik
kan worden gemaakt
van andere Koramic
dakpannen.
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3.1.3.4. AANSLUITING HELLEND DAK MET TOPGEVEL IN FAÇATILE

Façatile antraciet mat

Façatile antraciet mat
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Façatile blauw gesmoord
Arch. E. Dewaele, Waregem

a. Met gevelpannen

tegelpan Plato PPLA 0000
panlatten min. 32 x 32 mm

Voor de aansluiting van het
hellend dak met de topgevel
kan men gebruik maken van
gevelpannen die met hun ﬂap
over de gevelbekleding heen
komen. Belangrijk is dat u
voorziet in voldoende ruimte
tussen de achterzijde van
de gevelﬂap en de voorzijde
van de gevelbekleding om
voldoende luchtuitlaat te
creëren voor de ventilatie
van de gevel.

tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
isolatie 100 mm

Lambda = 0,035 W/m K

linker halve gevelpan PPLA7120

10

Façatile PFAC 0000
luchtspouw
panlat min. 32 x 36 mm
verticale houten
structuur min. 38 x 75mm

dakisolatie 180 mm

gevelisolatie 100 mm

Lambda = 0,035 W/m K

dakspant

Lambda = 0,024 W/m K

Façaclip

dampscherm
gipskartonplaat
voegje en luchtdichte kit
binnenpleisterwerk
±27

32 38

100

140

15

Porotherm binnenmuursteen

10 à 15

tegelpan Plato PPLA 0000
panlatten min. 32 x 32 mm

b. Met ingewerkte goot

tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

Men kan ook zonder
gevelpannen werken.
Hiervoor vindt u het
principedetail hiernaast.
De afstand tussen het
metalen afdekproﬁel
en de voorzijde van de
gevelbekleding is opnieuw
belangrijk om voldoende
luchtuitlaat voor de ventilatie
van de gevelbekleding te
hebben.

isolatie 100 mm
15

Lambda = 0,035 W/m K

15

Façatile PFAC 0000
luchtspouw
panlat min. 32 x 36 mm
gevelisolatie 100 mm

dakisolatie 180 mm

Lambda = 0,024 W/m K

Lambda = 0,035 W/m K

dakspant
dampscherm
gipskartonplaat

verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

voegje en luchtdichte kit
binnenpleisterwerk

Façaclip
±27

32 38

100

140

15

Porotherm binnenmuursteen

10 à 15

Voor meer details over de plaatsing van Façatile verwijzen wij naar onze uitgebreide
brochure, en naar de website www.renovatieoplossingen.be voor speciﬁeke details
betreffende renovatie.
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3.2. Originele toepassing van dakpannen
Volgend project toont hoe een hellend dak en
een spel met volumes leiden tot mooie realisaties,
waarvoor de ontwerper zijn creativiteit volledig de
vrije loop kan geven.
Met tegelpannen kunt u volumes rondomrond
gaan bekleden.
Hiervoor werd een speciale panhaak ontwikkeld
die het mogelijk maakt om de tegelpannen ook
in plafondbekleding en in dakoversteken toe te
passen. De tegelpannen worden dan 2x geschroefd
met een inox schroef met EPDM-ring (4,5 x 45 mm)
en ook vastgehouden door de klemmetjes van de
speciale panhaak.
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P2 Architecten, Gooik
Pan: Tegelpan 301 33% zwart, wijnrood en bruin geglazuurd
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3.3. Flauw hellende daken
Hedendaagse architectuur gaat ook geregeld
gepaard met lage dakhellingen. Ook hiervoor
wil Wienerberger een gepast antwoord bieden.

90

3.3.1. Definitie flauw hellend dak
Een ﬂauw hellend dak is een dak met een dakhelling
beneden de minimale dakhelling, opgegeven door
de fabrikant. Met dakhelling wordt bedoeld de helling
gemeten op de dakstructuur. Die is dus verschillend
van de panhelling. Onderstaande ﬁguur geeft duidelijk
het verschil aan en toont dat de helling gemeten op
de pan lager is dan de helling gemeten op de spanten.
Doorgaans ligt dit hellingsverschil tussen 3° en 6°,
afhankelijk van het panmodel. Uitzonderlijk kan het
oplopen tot 15°. Of u een pan al dan niet mag
gebruiken beneden haar minimale dakhelling,
hangt af van fabrikant tot fabrikant en van de geboden
garantie.
Ook moet u bij het ontwerp van het dak rekening
houden met de minimale dakhelling van de dakvensters,
die in functie van de gebruikte gootstukken 15°, 20° of
25° bedraagt.

Een ﬂauw hellend
dak is een dak
met een dakhelling
beneden de
minimale dakhelling
opgegeven door de
fabrikant.

Panhelling (b)

Dakhelling (a)

Hellingsverschil (a1)
Dakhelling (a )
Panhelling ( b)

Bron: WTCB TV 240
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3.3.2. Opbouw flauw hellend dak volgens TV 240

In de Technische Voorlichtingen 240 – Pannendaken
– van het WTCB staat nauwkeurig beschreven
waarmee u rekening moet houden bij de uitvoering
van een ﬂauw hellend dak.

- Alle types dakdichtingsmembranen kunnen
gebruikt worden (bitumineuze of synthetische)
- De tengellatten worden mee ingepakt met het
dakdichtingsmembraan
- Membraan wordt volledig ondersteund geplaatst
- Membraan = dampdicht => speciale aandacht
voor dampscherm (TV 215)

1

1. Panlat
2. Tengellat
3. Dichtingsmembraan

2
2

3
3

5
1

4
3
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2
2

Bron: WTCB TV 240

DUURZAAMHEID HOUT:
- Duurzaamheidsbehandeling volgens procedé A3
(onder druk behandeld)
- Hout met voldoende natuurlijke weerstand tegen hoge
vochtigheid (Klasse I, II of III) => robinia, eik, Douglas
Fir of Oregon Pine zonder spinthout
DUURZAAMHEID BEVESTIGINGSMATERIAAL:
- RVS getorste nagels of schroeven
- Koperen nagels worden afgeraden
omdat ze kunnen loskomen

1

2

3

4

5
1. Onderdak
2. Tengellat
3. Dakpan
4. Dichtingsmembraan
5. Panlat
6. Binnenafwerking
7. Spantbeen
8. Isolatiemateriaal
9. Bebording of beplanking
10. Lucht- en dampscherm

6

7

8

9

10

Bron: WTCB TV 240

Zoals u op de ﬁguur hierboven ziet, gebeurt de
opbouw van het waterdichte dak volledig boven
de spantstructuur. Hierdoor wordt de ruimte
tussen de spanten niet benut en zit u met een
volledig dampdicht materiaal aan de buitenzijde
van de isolatie. Deze manier van opbouwen
belemmert u ook in de keuze van het type
isolatiemateriaal en is dikwijls een dure oplossing.
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3.3.3. Panmodellen voor ﬂauw hellende daken
Voor wie toch wil werken met de klassieke dakopbouw
(isolatie tussen de spanten) bij lagere dakhellingen,
heeft Wienerberger een aantal panmodellen die kunnen
geplaatst worden met een klassiek onderdak en mits
inachtneming van bepaalde voorschriften.

Tegelpan 301

Actua

L15

Latafstand

Minimum
dakhelling

310-380 mm

24°

= 310 mm

10° - 24°

310-385 mm

24°

= 310 mm

10° - 24°

350-360 mm

12°

Fleece of Fleece Plus

> 335 mm

25°

Fleece of Fleece Plus

= 335 mm

20° - 25°

Fleece Plus

> 335 mm

25°

Fleece of Fleece Plus

= 335 mm

20° - 25°

Fleece Plus

Tegelpan 301

= 110 mm

35°

Fleece of Fleece Plus

= 90 mm

25° - 35°

Fleece Plus

Tegelpan Plato

= 145 mm

35°

Fleece of Fleece Plus

Model
Actua 10 LT

Actua 10 LG

L15
Mega
Jura Nova
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Type onderdak
Fleece of Fleece Plus
Dakvlaklengte ≤ 9 m; Fleece Plus +
Koramic Nail-Tape Butyl
Fleece of Fleece Plus
Dakvlaklengte ≤ 9 m; Fleece Plus +
Koramic Nail-Tape Butyl

= 135 mm

25° - 35°

Fleece Plus

Tradiva

340-370 mm

20°

Fleece of Fleece Plus

340 mm

10°

Fleece Plus

Nueva

345-370 mm

20°

Fleece of Fleece Plus

3.3.4. Fleece Premium, onderdakfolie voor ﬂauw hellende daken
Omdat steeds meer de vraag rijst om ook andere
panmodellen op een lagere dakhelling te plaatsen,
heeft Wienerberger hiervoor een oplossing ontwikkeld,
nl. Fleece Premium.
Die biedt de mogelijkheid om een dak waterdicht
af te werken en toch met een klassieke dakstructuur
te werken. Het is ook mogelijk om isolatie tussen
de spanten te plaatsen.

- 3-lagig PU-membraan, geplaatst op een stijve drager
- Zeer dampopen => Sd-waarde = ± 0,18 m
- Waterdicht
- Maakt klassieke dakopbouw met isolatie tussen
spanten mogelijk vanaf 15° dakhelling voor al
onze dakpanmodellen, tenzij anders vermeld

Technische eigenschappen volgens EN 13859-1
Materiaal: 3-lagig PU-gecoat polyestervlies
Kleur materiaal:
- Bovenzijde
- Onderzijde
Gewicht/oppervlakte

Grijs
Grijs
EN 1849-2

Gewicht rol

Ca 340 g/m2 ±10
Ca 25,5 kg

Rolafmeting

EN 1848-2

1,5 X 50 m

Dikte

EN 1849-2

± 0,1 mm

Sd-waarde (dampdoorlatendheid)

EN ISO 12572/c

Ca 0,18 m

Treksterkte Langs / dwars
- Vóór kunstmatige veroudering
- Na kunstmatige veroudering

EN 12311-1

Nageldoorscheurweerstand Langs / dwars

EN 12310-1

Rek bij breuk
Langs / dwars
- Vóór kunstmatige veroudering
- Na kunstmatige veroudering

EN 12311-1

Waterdichtheid
- Vóór kunstmatige veroudering
- Na kunstmatige veroudering

EN 1928

Klasse W1
Klasse W1

Waterkolom

EN 20811

> 10.000 mm

Brandreactie

EN 13501-1

Klasse E

300 / 350 ± 30 N/50 mm
300 / 350 ± 30 N/50 mm
200 / 200 ± 20 N

50 ± 10% / 70 ± 10%
50 ± 10% / 70 ± 10%

Temperatuurbestendigheid

-40°C tot + 80°C

UV-bestendigheid Midden-Europa

3 Maanden
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Dakhelling
≥ 10°

≥ 15°

Type Koramic kleidakpan
Actua 10 LT, Actua 10 LG

Aanbevolen onderdakfolie

≤9m

Fleece Plus + Koramic Nail-Tape Butyl
+ latafstand 310 mm

>9m

Fleece Premium

L15

Nvt

Fleece Premium

Tradiva

Nvt

Fleece Plus + latafstand 340 mm

Andere Koramic pannen met sluiting

Nvt

Fleece Premium

451, 301, Plato, Rustica, Pontigny,
Patrimoine, Aspia, Keymer Goxhill en
Keymer Shire, Nueva

Nvt

Fleece Premium

De voegen onderling worden dichtgesmolten door
middel van een speciaal ontwikkeld Koramic THF
versmeltingsmiddel of door middel van hete lucht.
Onder de tengellat kunt u Koramic Nail-tape butyl
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Dakvlaklengte

plaatsen of u kunt de tengellatten inpakken met Koramic
afdichtingsstrook voor tengellatten.
Voor meer info verwijzen wij naar onze uitgebreide brochure.

Arch. Patsy Hallaert, Aalter
Pan: Tegelpan Plato blauw gesmoord
Gevelsteen: Terca Caracterra Hectic Gesmoord
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Inhoudstafel
detailtekeningen
Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken
Aansluiting gevelbekleding met Façatile - hellend dak met hanggoot
Aansluiting gevelbekleding met Façatile - hellend dak met verholen goot
Aansluiting gevelbekleding met Façatile - hellend dak met vlakke sluitingspan en metalen dakrand
Aansluiting gevelbekleding met tegelpannen - hellend dak zonder knikpan met verholen goot
Aansluiting gevelbekleding met tegelpannen - hellend dak met knikpan en verholen goot
Aansluiting gevelbekleding met vlakke sluitingspannen - hellend dak met op maat gemaakte knikpannen
en met verholen goot
Aansluiting gevelbekleding met Façatile puntgevel – hellend dak met gevelpan
Aansluiting gevelbekleding met Façatile puntgevel – hellend dak met metalen dakrand
Aansluiting gevelmetselwerk – hellend dak met metalen dakrand
Aansluiting gevelmetselwerk – hellend dak met metalen dakrand
Aansluiting gevelmetselwerk ter hoogte van nok lessenaarsdak met met metalen dakrand

p.100
p.101
p.102
p.103
p.104
p.105
p.106
p.107
p.108
p.109
p.110

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak
Hellend dak aansluiting dak/opgaande wand – gevelbekleding buur rechts
Hellend dak aansluiting dak/opgaande wand – gevelbekleding buur links
Hellend dak aansluiting dak/kopgevel met thermische onderbreking
Hellend dak aansluiting dak/goot onverwarmde zolder, met ringbalk
Hellend dak aansluiting dak/goot onverwarmde zolder, met tussenvloer, hoogte spouwisolatie kroonlijst > 40 cm
Hellend dak aansluiting dak/goot onverwarmde zolder, met tussenvloer, hoogte spouwisolatie kroonlijst ≤ 40 cm
Hellend dak aansluiting dak/goot verwarmde zolder, met ringbalk, hoogte spouwisolatie kroonlijst > 40 cm
Hellend dak aansluiting dak/goot verwarmde zolder, met ringbalk, hoogte spouwisolatie kroonlijst ≤ 40 cm
Hellend dak wand tussen verwarmde zolder en aangrenzende onverwarmde ruimte
Hellend dak aansluiting dak/dak gebuur
Hellend dak nokken en knikken nok zadeldak/noordboom
Hellend dak nokken en knikken ter hoogte van knikpan
Hellend dak nokken en knikken lessenaarsdak haakvorst/gevelsteen
Hellend dak nokken en knikken lessenaarsdak haakvorst/spondeplank

p.111
p.112
p.113
p.114
p.115
p.116
p.117
p.118
p.119
p.120
p.121
p.122
p.123
p.124

Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie
Hellende dakaansluiting – goot, voldoende oversteek
Hellende dakaansluiting – goot, onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen
Hellende dakaansluiting – goot, onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen
Hellende dakaansluiting – zijdelings, voldoende oversteek
Hellende dakaansluiting – zijdelings, onvoldoende oversteek
Hellende dakaansluiting, spouwmuur met behoud gevelsteen – goot, voldoende oversteek
Hellende dakaansluiting, spouwmuur met behoud gevelsteen – zijdelings, voldoende oversteek

98

p.125
p.126
p.127
p.128
p.129
p.130
p.131
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Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met Façatile
hellend dak met hanggoot

dakisolatie 100 mm

14

5

Lambda = 0,024 W/m K

14

5

tegelpan Plato PPLA0000
tengellatten 30 x 50 mm
dakisolatie 180 mm

14

5

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

14

5

dampscherm

panlatten min. 32 x 32 mm

leidingenspouw

12

3

dakspant

X

korte pan Plato PPLA8110
gipskartonplaat

20

houten voetbalk
zinken slab
spondeplank

voegje en luchtdichte kit

hanggoot

Façaclip

90

muurplaat
ringbalk

±15

eindstuk voor Façatile PFAC8110
Façatile PFAC0000
panlat min. 32 x 36 mm
binnenpleisterwerk

gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

luchtspouw
verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

Porotherm binnenmuursteen

±27

32 38

100
10 à 15

100

140

15

Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met Façatile
hellend dak met verholen goot

14

5

dakisolatie 100 mm
14
5
10
5

Lambda = 0,024 W/m K

tegelpan Plato PPLA0000
14

5

panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 30 x 50 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
zinken slab

dakisolatie 180 mm
14

5

Lambda = 0,035 W/m K

dampscherm
12

3

opening voor ventilatie
korte pan Plato PPLA8110
X

leidingenspouw
dakspant

20

gipskartonplaat

eindstuk voor Façatile PFAC8110
gevelisolatie 100 mm

voegje en luchtdichte kit
muurplaat

Lambda = 0,024 W/m K

Façaclip

ringbalk

Façatile PFAC0000
panlat min. 32 x 36 mm
luchtspouw

binnenpleisterwerk

verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

Porotherm binnenmuursteen
±27

32 38

100

140

15

10 à 15
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Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met Façatile
hellend dak met vlakke sluitingspan en metalen dakrand

827

3

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
25

vlakke pan Vauban MVBD0000
dakisolatie 180 mm
3

Lambda = 0,035 W/m K

25

8-

27

panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm

dakspant

zinken slab

dampscherm

watervaste multiplex

leidingenspouw

bekleding multiplex met
aluminium of zink

gipskartonplaat
voegje en luchtdichte kit
muurplaat

15

ringbalk
gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

Façatile PFAC0000
binnenpleisterwerk

panlat min. 32 x 36 mm
luchtspouw
Façaclip

Porotherm binnenmuursteen

verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm
±27
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32 38

100
10 à 15

140

15

Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met tegelpannen
hellend dak zonder knikpan met verholen goot

dakisolatie 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

10

0

tegelpan Aleonard Patrimoine
formaat 27 x 16

10

0

panlatten min. 32 x 32 mm
10

0

tengellatten 30 x 50 mm
0

dakisolatie 180 mm

10

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
0

Lambda = 0,035 W/m K

10

zinken slab
luchtuitlaat van ventilatie

dampscherm

85

leidingenspouw

korte pan Aleonard Patrimoine
X

dakspant
gipskartonplaat

korte pan Aleonard Patrimoine

130

Y

slab (lood of Koraflex)

voegje en luchtdichte kit

gevelisolatie 100 mm

muurplaat
130

Lambda = 0,024 W/m K

ringbalk

formaat 27 x 16

130

tegelpan Aleonard Patrimoine

130

panlat min. 32 x 32 mm
binnenpleisterwerk

luchtspouw
verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

Porotherm binnenmuursteen
±47 32 38

100

140

15

10 à 15
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Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met tegelpannen
hellend dak met knikpan en verholen goot

0

dakisolatie 100 mm

11

Lambda = 0,024 W/m K

11

0

tegelpan P3010000

11

0

panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 30 x 50 mm

dakisolatie 180 mm

11

0

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

0

zinken slab

11

dampscherm

65

leidingenspouw

opening voor ventilatie

dakspant

X

korte pan P3018110
slab Koraflex (optioneel)

korte pan P3018110

Y
130

knikpan P3018200

gipskartonplaat

voegje en luchtdichte kit

gevelisolatie 100 mm

muurplaat

130

Lambda = 0,024 W/m K

130

ringbalk
tegelpan P3010000

130

panlat min. 32 x 32 mm

binnenpleisterwerk

luchtspouw
verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm
Porotherm binnenmuursteen

±49 32 38

100
10 à 15
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140

15

Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met vlakke sluitingspannen
hellend dak met op maat gemaakte knikpannen en met
verholen goot

dakisolatie 100 mm
Lambda = 0,024W/mK

0-

37

0

ppanlatten min.32 x 32 mm
31

dakpan
p Koramic Actua 10 LT
tengellatten
g
30 x 50 mm

dakisolatie 180 mm

037
0

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
zinken slab

31

Lambda = 0,035W/mK

dampscherm
p
leidingenspouw
g p

opening
p
g voor ventilatie
16

8

dakspant
p
gp
gipskartonplaat
p

knikpan
p Koramic Actua 10 LT
90

op maat gemaakt

voegje
gj en luchtdichte kit
ggevelisolatie 100 mm
dakpan
p Koramic Actua 10 LT

muurplaat
p
310
1 - 340

Lambda = 0,024W/mK

ringbalk
g

ppanlat min.32 x 32 mm
luchtspouw
p

structuur min.38 x 75 mm

310 - 340

verticale houten

binnenpleisterwerk
p

Porotherm binnenmuursteen
100

140

15

10 à 15

105
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Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met Façatile puntgevel
hellend dak met gevelpan

tegelpan Plato PPLA 0000
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
isolatie 100 mm

Lambda = 0,035 W/m K

linker halve gevelpan PPLA7120

Façatile PFAC 0000
luchtspouw

10

panlat min. 32 x 36 mm
verticale houten
structuur min. 38 x 75mm

dakisolatie 180 mm

gevelisolatie 100 mm

Lambda = 0,035 W/m K

dakspant

Lambda = 0,024 W/m K

Façaclip

dampscherm
gipskartonplaat
voegje en luchtdichte kit
binnenpleisterwerk
±27

32 38

100
10 à 15
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140

15

Porotherm binnenmuursteen

Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelbekleding met Façatile puntgevel
hellend dak met metalen dakrand

tegelpan Plato PPLA 0000
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
isolatie 100 mm
15

Lambda = 0,035 W/m K

15

Façatile PFAC 0000
luchtspouw
panlat min. 32 x 36 mm
gevelisolatie 100 mm

dakisolatie 180 mm

Lambda = 0,024 W/m K

Lambda = 0,035 W/m K

dakspant
dampscherm
gipskartonplaat

verticale houten
structuur min. 38 x 75 mm

voegje en luchtdichte kit
binnenpleisterwerk

Façaclip
±27

32 38

100

140

15

Porotherm binnenmuursteen

10 à 15
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Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelmetselwerk
hellend dak met metalen dakrand

Koramic Actua 10 LT
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus

dakisolatie 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

dakspant

zinken slab
cm

dampscherm

>_9

watervaste multiplex

leidingenspouw
gipskartonplaat
_ cm
>7

bekleding multiplex met
aluminium of zink

voegje en luchtdichte kit
muurplaat
ringbalk

Terca/Desimpel gevelsteen

binnenpleisterwerk

luchtspouw
gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Porotherm binnenmuursteen

90

100
20 à 30
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140

15

Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelmetselwerk
hellend dak met metalen dakrand

Koramic Actua 10 LT
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
isolatie 100 mm
Lambda = 0,035 W/m K

wapening gevelmetselwerk

dakisolatie 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

gevelisolatie 100 mm

dakspant

Lambda = 0,021 W/m K

dampscherm
gipskartonplaat

Terca/Desimpel gevelsteen

voegje en luchtdichte kit
binnenpleisterwerk
Porotherm binnenmuursteen
90

100

140

15
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Hedendaagse bouwdetailleringen voor hellende daken

Aansluiting gevelmetselwerk ter hoogte van nok
lessenaarsdak met metalen dakrand

aluminium of zinken profiel
houten klos

Koramic Actua 10 LT
panlatten min. 32 x 32 mm
tengellatten 15 x 30 mm
opening voor ventilatie

Koramic onderdakfolie Fleece of Fleece Plus
keperwerk + isolatie 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

lucht- en dampscherm

wapening gevelmetselwerk

leidingenspouw
binnenafwerking

muurplaat
ringbalk

Terca/Desimpel gevelsteen
luchtspouw

voegje en luchtdichte kit

gevelisolatie 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Porotherm binnenmuursteen
binnenpleisterwerk
90

100
20 à 30
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Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/opgaande wand
gevelbekleding buur rechts
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/opgaande wand
gevelbekleding buur links
AANSLUITING MUURISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)

112

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/kopgevel
met thermische onderbreking
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Dakoplossingen

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/goot
onverwarmde zolder, met ringbalk
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
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Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/goot onverwarmde zolder,
met tussenvloer, hoogte spouwisolatie kroonlijst > 40 cm
1) AANSLUITING MUURISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)

2) AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
•
•
•
•
•

R3 ≥ min (R2/2 ; R4/2 ; 2)
R5 ≥ min (R2/2 ; R4/2 ; 2)
dcontact 2 ≥ 1/2 min (d3 ; d5)
dcontact 3 ≥ 1/2 min (d3 ; d4)
dcontact 4 ≥ 1/2 min (d2 ; d5)
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Dakoplossingen

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/goot onverwarmde zolder,
met tussenvloer, hoogte spouwisolatie kroonlijst ≤ 40 cm
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
•
•
•
•
•
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R2 ≥ min (R1/2 ; R4/2 ; 2)
R3 ≥ min (R1/2 ; R4/2 ; 2)
dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
dcontact 3 ≥ 1/2 min (d3 ; d4)

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/goot verwarmde zolder,
met ringbalk, hoogte spouwisolatie kroonlijst > 40 cm
1) AANSLUITING MUURISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)

2) AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting dak/goot verwarmde zolder,
met ringbalk, hoogte spouwisolatie kroonlijst ≤ 40 cm
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R2 ≥ min (R1/2 ; R3/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak wand tussen verwarmde zolder
en aangrenzende onverwarmde ruimte
1) AANSLUITING DAKISOLATIE OP
OPSTAANDE ISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R4 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d4)
• dcontact 3 ≥ 1/2 min (d2 ; d4)

2) AANSLUITING OPSTAANDE
ISOLATIE OP VLOERISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak aansluiting
dak/dak gebuur
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
•
•
•
•

120

R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
R4 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d4)

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak nokken en knikken
nok zadeldak/noordboom
AANSLUITING DAKISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
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Dakoplossingen

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak nokken en knikken
ter hoogte van knikpan
AANSLUITING DAKISOLATIE
basisregel 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
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Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak nokken en knikken
lessenaarsdak haakvorst/gevelsteen
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Dakoplossingen

Bouwknopenregelgeving en het hellend dak

Hellend dak nokken en knikken
lessenaarsdak haakvorst/spondeplank
AANSLUITING MUURISOLATIE OP DAKISOLATIE
basisregel 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)

124

Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie

Hellende dakaansluiting goot,
voldoende oversteek
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Dakoplossingen

Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie

Hellende dakaansluiting – goot,
onvoldoende oversteek, zonder binnenaanpassingen
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Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie

Hellende dakaansluiting – goot,
onvoldoende oversteek, met binnenaanpassingen
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Dakoplossingen

Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie

Hellende dakaansluiting – zijdelings,
voldoende oversteek
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Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie

Hellende dakaansluiting – zijdelings,
onvoldoende oversteek
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Dakoplossingen

Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie

Hellende dakaansluiting, spouwmuur met behoud
gevelsteen – goot, voldoende oversteek
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Aanpassingen hellend dak bij gevelrenovatie

Hellende dakaansluiting, spouwmuur met behoud
gevelsteen – zijdelings, voldoende oversteek
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Wienerberger staat garant voor een
professionele ondersteuning van
haar bouwpartners.
Voor meer info kunt u altijd
contact met ons opnemen
via het telefoonnummer 056 24 96 27
of het e-mailadres
technicalinfo@wienerberger.com

Wienerberger nv
Kapel ter Bede 121
B-8500 Kortrijk
T 056 24 96 38
F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be
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