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Minder, anders en efficiënter… 

Er bestaan maar 
weinig 
instellingen die 
een soberder 
leven promoten, 
en degene die 
bestaan, hebben 
een te kleine 
impact.
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Isolatie, verpakte lucht…
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Waarom isoleren?

� Daling energiefactuur

� Daling CO2 uitstoot

� Verbetering woonkwaliteit 

Isolatie = dikke laag van kleine 
pakketjes winddicht verpakte 
lucht.
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Isoleren vroeger en nu…
� Vroeger was isoleren gewoon 

isoleren… zoals: prop wat 
isolatie (spijkerflensdekens) 
in een holte.

� Nu weten we gelukkig beter… 
respecteer het isolatie 
klavertje vier (‘K WIL).
� Koudebrugvrij
� Winddicht langs de 

buitenkant
� Isolatie voldoende dik
� Luchtdicht langs de 

binnenkant
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Principes isoleren:

1. Voldoende dik

2. Koudebrugvrij

3. Winddicht

4. Luchtdicht

Controle 1 & 2: 
Thermografie

Controle 3 & 4: 
Blowerdoortest!
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E-peil in een notendop…

� De warmteverliezen, K-peil (isolatie, beglazing,…).
� De ventilatieverliezen.
� Het rendement van de verwarmingsinstallatie en 

de warmwaterproductie.
� De zonnewinsten (oriëntatie).
� Interne warmtewinsten (verlichting, apparatuur, 

personen).
� Het energieverbruik van pompen en ventilatoren.
� Energiezuinige verlichting (max. 5 Watt/m²) werd 

niet opgenomen!
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K-peil en isolatiediktes:
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De realiteit anno 2011…

1. De opgelegde /aanbevolen 
/toegepaste isolatiediktes zijn 
ondermaats.

2. Er is nauwelijks aandacht voor 
koudebruggen.

3. Een goede uitvoering is 
uitzonderlijk:
� de isolatie sluit slecht aan

� gebrek aan winddichtheid aan 
de buitenzijde

� gebrek aan luchtdichtheid aan 
de binnenzijde.
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Thermografie… het alziend oog
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Voldoende dikte… λ-waarde

� De lambda-waarde: 
warmtegeleidingscoëfficient in W/mK. De 
hoeveelheid warmte die per tijdseenheid door 
een vlak van 1 m² met een dikte van 1 m wordt 
geleid bij een temperatuursverschil van 1 °C 
(1K).

� Het is een materiaaleigenschap.
� Isolatiemateriaal λ = < 0,065 W/mK.
� Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het 

materiaal isoleert. 
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Voldoende dikte… U-waarde

� De U-waarde: warmtedoorgangscoëfficiënt U 
[W/m²K] = de hoeveelheid warmte die per 
tijdseenheid door een constructie van 1 m² 
gaat bij een temperatuursverschil van 1°C (1K) 
(oude benaming: ‘k’)

� Hoe lager U, hoe beter de wand isoleert.

� Voorbeeld : lambda (λ) = 0,04 (rotswol) 

� isolatiedikte = 12 cm = 0,12 m

� U = λ/ d = 0,04 / 0,12 = 0,3 W/m²K
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Voldoende dikte… R-waarde

� De R-waarde: warmteweerstand R [m²K/W] 
= 1 / U geeft aan hoe goed een materiaal de warmte 
tegenhoudt. Vermits de wand samengesteld is uit 
verschillende materialen met verschillende dikten moet 
voor elk materiaal de R-waarde berekend en samengeteld 
worden.

� Hoe groter R, hoe meer weerstand tegen warmtegeleiding 
en dus hoe beter de isolatie.

� Voorbeeld: R=1/U en U= 0.3W/mK
R= 1/0.3 = 3.33m²K/W

� Gemakkelijke berekening: R x λ = benodigde dikte
3 x 0,034= 0,102 m = 10 cm.
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Isolatiedikte (m) = λ-waarde x R

725,002,900Natuursteen

62,500,250Volle steen

27,500,110Houtbeton

27,500,110Hout (vuren)

27,500,110Snelbouw

25,000,100Cellenbeton

23,500,094Massieve houten muur

18,750,075Isolerende chape

Dikte in cm voor 
U=0,4 W/m²K 
(R = 2,5 m²K/W)λ -waardeTer vergelijking:
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Warmteverliezen door een wand:

Q = A x ∆T x U
� Q = warmteverliezen in watt.
� A = oppervlakte v/d wand in m²
� ∆T = Temp. verschil (Text – Tint)
� U-waarde [W/m²K]: de hoeveelheid 

warmte die per tijdseenheid door een 
constructie van 1 m² gaat bij een 
temperatuursverschil van 1°C (1K)
(oude benaming: ‘k’)
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Soorten isolatiemateriaal:

� Kunststofschuimen: Geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS), Geëxpandeerd polystyreen (EPS), 
Polyurethaan (PUR), Polyisocyanuraat (PIR), 
Resolschuim (PF).

� Inerte materialen: Minerale wol (rotswol en 
glaswol), Cellenglas, Vermiculiet.

� Nagroeibare materialen: Vlas, Hennep, 
Schapenwol, Kurk, Houtvezelisolatie, Cellulose.

Alle isolatiematerialen hebben hun specifieke 
kenmerken, voor- en nadelen!
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Courante isolatiematerialen-1

35

60 – 80

60 – 80

150 – 300

20 – 100

Oneindig

1 – 5

1

µ-waarde

0,021 – 0,028PFFenolformaldehydeschu
im Resolschuim

0,023 – 0,032PIRPolyisocyanuraat

0,023 – 0,032PURPolyurethaanschuim

0,029 – 0,038XPSGeëxtrudeerd
polystyreenschuim

0,033 – 0,042EPSGeëxpandeerd 
polystyreenschuim

0,042 – 0,050CGCellenglas

0,035 – 0,042MWRotswol

0,032 – 0,040MWGlaswol

λ-waarde  (W/mK) AfkortingIsolatiemateriaal
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Courante isolatiematerialen-2

0,0515Perliet

Stro

0,038 – 0.04025 - 30Kurk

0,038 – 0.0451 - 5Houtvezels

0,038 – 0.0421 - 2Papiervlokken

0,035 – 0.0391 - 5Schapenwol

0,038 – 0.0421 - 10Hennep

0,038 – 0.0401 - 2Vlaswol

λ-waarde  (W/mK)µ-waardeAfkortingIsolatiemateriaal
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Kunststofschuimen:

� Warmtegeleiding λ gekend naar aard, merknaam en 
type: 0.020 à 0.045[W/mK]

� Belangrijkste troeven: sterk uitgebreid 
productaanbod, toepassingsmogelijkheden bij 
geringere dikte door lage 
warmtegeleidingscoëfficiënt, drukweerstand/prijs.

� Belangrijkste minpunten: grondstofgebruik, 
chemische stabiliteit, maat-en vormvastheid, 
brandgedrag(klasse B), hoekaansluitingen, harde 
platen minder aangewezen bij oneffen 
oppervlakken.
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Compact bouwen: STYROFOAM dome house… 
http://pinktentacle.com/2008/08/styrofoam-
dome-homes/
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Styrofoam dome house… opp: 44m²wanden 
17,5 cm XPS… perfecte wind en 
luchtdichtheid…
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Styrofoam dome village…
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Het Sarking dak…
� Bij een Sarking dak 

worden de stijve 
isolatieplaten 
bovenop de kepers 
of spanten 
aangebracht. 

� Ononderbroken 
isolatieschild.

� Handig bij 
renovaties.

� Zeer goede 
luchtdichtheid 
mogelijk.
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Sarkingdak, een ononderbroken isolatieschild 
zonder risico op koudebruggen. 
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Inerte materialen: minerale wol

� Warmtegeleiding λ gekend naar aard, merknaam en 
type: 0.032 à 0.041 [W/mK]. Glaswol: λ =0,037,  
Rotswol: λ =0,037

� Belangrijkste troeven: sterk uitgebreid 
productaanbod, grondstofgebruik/recyclage, prijs, 
dimensiestabiliteit, brandgedrag(klasse A0)

� Belangrijkste minpunten: drukweerstand, 
onbruikbaarheid voor ondergrondse constructies
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Minerale wol…
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Inerte materialen: cellenglas

� Warmtegeleiding λ gekend naar aard, 
merknaam en type 0.042 à 0.048 [W/mK]. 
Vermiculiet: λ =0,043, Perliet: λ =0,045, 
Cellenglas: λ =0,050

� Belangrijkste troeven: ecologisch verantwoord 
grondstofgebruik, volledig lucht-, damp-& 
waterdicht, brandt en rot niet (brandgedrag 
klasse A0), ongedierte-bestendig, druk-, maat-
& vormvast, delaminatieweerstand.

� Belangrijkste minpunten: beperkter 
productaanbod, gemiddelde warmtegeleiding, 
hogere prijsklasse 
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FOAMGLAS/ PERINSUL (koude brug)
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Nagroeibare materialen: 

� Warmtegeleiding λ: 0.040 tot 0.065 [W/mK]. 
Cellulose: λ =0,037, Vlas: λ =0,042, Hennep: λ 
=0,038, Houtwol: λ =0,035, Kurk: λ =0,045

� Belangrijkste troeven: nagroeibaar biologisch 
afbreekbaar, positieve CO2-balans, hoge 
warmteopslagcapaciteit, veroorzaken geen irritatie 
aan huid en luchtwegen.

� Belangrijkste minpunten/vaststellingen: niet overal 
toepasbaar, vaak toevoeging synthetische 
steunvezels, gebruik van chemicaliën om 
duurzaamheid, brandwerendheid en 
schimmelwerendheid te verhogen. 
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Cellulosevlokken inblazen…
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De nationale kierenjacht…
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Luchtdichtheid:

� om tocht te vermijden
� om warmteverliezen te beperken
� om bouwschade te verhinderen
� om droge binnenlucht in de winter te vermijden
� voor een goede werking van het 

ventilatiesysteem
� om stof, pollen enz. buiten te houden
� tegen hittedoorslag in de zomer
� voor een optimale geluidsisolatie
� omwille van de brandveiligheid
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Luchtdichtheid: luchtlek is warmtelek!
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Dampschermen:

Materialen die volgens de Belgische norm in de 
klassen E2, E3 of E4 vallen en een equivalente 
luchtlaagdikte µd ≥ 5 m. Deze materialen zijn 
volgens de Duitse norm veel te sterk 
dampremmend om ze in hellende daken met 
onbehandeld hout te mogen toepassen. Ze 
beantwoorden binnen de sector van de (sociale) 
woningbouw niet aan de basisregel “de 
binnenzijde niet dampdichter dan noodzakelijk” 
en verhogen daardoor het risico op bouwschade 
omdat ze het uitdrogen naar binnen toe sterk 
belemmeren.
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Dampdiffusierichting…
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Een goede sportjas…

� Kijk eens naar een goede sportjas. De 
rits is voorzien van een flapje om extra 
bescherming te bieden tegen koude en 
wind. Aan de mouwen zitten elastiekjes 
voor een betere afdichting. Deze kleine 
details zorgen ervoor dat er geen warme 
lucht ontsnapt en koude lucht niet 
binnenstroomt. Omdat de stof zelf 
ademt, stapelt zweet zich niet op onder 
uw jas maar dampt naar buiten uit. 
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Dampremmen:

Minder dampremmend dan een dampscherm. 
In Duitsland gaat men er van uit dat 
materialen met een µd < 2 m in (sociale) 
woningbouw de beste bescherming 
bieden tegen bouwschade: ze beletten 
dat er in de winter te veel vocht van 
binnenuit de constructie binnendringt en 
laten tegelijk toe dat er in de zomer ook 
naar binnen toe veel vocht kan uitdrogen.
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Waterdampstroom…

� De hoeveelheid damp die 
door een constructie 
wordt getransporteerd 
is afhankelijk van:
- de grootte van het 
verschil van dampdruk 
tussen beide zijden van 
de constructie
- de mate waarin de 
constructie weerstand 
biedt aan de diffusie.
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Vochtgestuurde of intelligente 
dampremmen

Dit zijn dampremmen die bij lage relatieve 
luchtvochtigheid (“winteromstandigheden”) 
sterker dampremmend worden en bij hoge 
relatieve luchtvochtigheid 
(“zomeromstandigheden”) meer dampopen. 
Resultaat: beperkte toename van de 
vochtigheid in de winter, sterke uitdroging 
in de zomer.
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Dampweerstand of µd-waarde:
� De µD-waarde is het cijfer dat een referentiewaarde 

geeft over de weerstand dat een materiaal biedt tegen 
waterdamp. Men spreekt ook wel eens over de 
dampweerstand van een materiaal. Het cijfer dat hiervoor 
staat komt overeen met de equivalente luchtlaagdikte in 
meter (De µ-waarde is dimensieloos). Een damprem is een 
materiaal met een dampweerstand lager dan µD < 100m. 
Een dampscherm is een materiaal met een dampweerstand 
µD >100m.

� Proclima DB+ is een damprem, variabel tussen µD 0,8m en 
3,5m. Proclima INTELLO+ is een damprem , variabel tussen 
µD 0,1m en 10m. Dit komt een veel hoger droogpotentieel 
ten goede.  
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Damphuishouding…
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Vochthuishouding…
Vocht in een ruimte wordt veroorzaakt door: 
� uitstoot vochtige lucht door mensen (4 mensen leveren 5 

liter/etmaal) 
� koken (2 liter/etmaal) 
� was (1 liter/etmaal) planten en dieren (1 liter/etmaal) 
� afwas (0,5 liter/etmaal) bad (0,5 liter/etmaal). 
� Voor een gezin van 4 personen is dit ca. 10 liter/dag. Ventileren 

is (al of niet geforceerd, intelligent e.d.) een eerste vereiste. 
Naast deze vormen van "onvermijdelijke" dampinbreng kan er ook 

vochtige lucht in de woning binnensluipen als gevolg van: 
� waterinsijpeling
� optrekkend vocht 
� regendoorslag - bouwvocht. 
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Dampdiffusieweerstand:

� De dampdiffusie wordt veroorzaakt door het 
dampdrukverschil tussen de twee zijden van 
een poreuze wand. Dit drukverschil heeft geen 
mechanische gevolgen, maar maakt 
dampdiffusie in de richting van de drukdaling 
mogelijk. Elk bouwmateriaal heeft een bepaalde 
dampdiffusieweerstand. Het 
dampdiffusieweerstandsgetal µ is de maat voor 
deze weerstand. De µ-waarde van lucht is 1. De 
µ-waarde van een materiaal geeft aan hoeveel 
keer de dampdiffusieweerstand van dit 
materiaal groter is dan die van een luchtlaag 
met dezelfde dikte.
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De optimale opbouw:
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In de ban van TAU ( τ ).
� Hittedoorslag
� Temperatuuramplitudedemping (TAD): geeft 

aan met welke factor de 
temperatuurschommelingen aan één zijde van 
een wand zich verhouden t.o.v. de 
temperatuurschommelingen aan de andere 
zijde.

� faseverschuiving (FV): geeft aan met welke 
vertraging (uren) temperatuurschommelingen 
aan één zijde van een wand leiden tot 
temperatuurschommelingen aan de andere 
zijde.
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Wonen in een gematigd zeeklimaat.

� Thermische 
weerstand R

� Warmte-
capaciteit C

� τ = R x C
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Houtskelet of massiefbouw?
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Dunne reflecterende folies???
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Isoleren vroeger en nu…
� Vroeger was isoleren gewoon 

isoleren… zoals: prop wat 
isolatie (spijkerflensdekens) 
in een holte.

� Nu weten we gelukkig beter… 
respecteer het isolatie 
klavertje vier (‘K WIL).
� Koudebrugvrij
� Winddicht langs de 

buitenkant
� Isolatie voldoende dik
� Luchtdicht langs de 

binnenkant
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Dank voor uw aandacht…


