Aanvullingen op de details uit de omgevingsvergunning, na toetsing door LBP Sight Nieuwegein
Algemeen






Alle PUR schuim in situ aangebracht is van elastisch blijvende kwaliteit, te vullen naden zijn minimaal
20 mm (omdat anders te weinig beweging kan worden opgevangen) dit geldt alleen voor aansluiting
op de gevel / de nok wordt gevuld met normale pur
Als bij de drielaags woningen de folie tussen de gordingen en de sporen en de minerale wol ca 5 cm
die daar onder zit, niet verwijderd behoeft te worden bij de asbestsanering dan blijft die ook
gehandhaafd bij de opbouw van het nieuwe dak.
Als bij de tweelaags woningen de eventuele vliering vloer en de minerale wol ca 5 cm die daar onder
zit, niet verwijderd behoeft te worden dan bij de asbestsanering blijft die ook gehandhaafd bij de
opbouw van het nieuwe dak.

Tekening 2.5













Compriband ter hoogte van eerste gording (onderdeel van de gootbodem). De blijvende
luchtdichtheid tussen folie en binnen staalplaat van sandwichpaneel moet geborgd worden.
De dampdichte folie moet zijn zeer goed dampdichte folie laag ( Miofol 125 AV of vergelijkbaar) op
de gootbodem. Folie van over afdichtingsband op de houten eerste gording (onderdeel van de
gootbodem) tot over de afdichtingsband over de houten eerste gording bij de andere woning.
Isolatie is 40 mm Minerale wol,
Zaagsnede in onderkant sandwich paneel niet boven onderste gording maar midden boven overlap
gootisolatie en sandwichpaneel.
Aandacht voor afdichting tussen goot isolatie en isolatie sandwichplaat. Moet enerzijds goed
aansluiten, anderzijds mag de aansluiting niet de druk wegnemen bij het compriband op de eerste
gording.
Sandwichpanelen strak tegen zijkanten goot om inwaaien stuifsneeuw te voorkomen. Tussen
sandwichpaneel en goot een houten kopschot plaatsen 18 mm dik maximaal beschermd tegen
weersinvloeden.
Bij goot zit fels randje aan beide zijkanten. De EPDM stopt in de hoek.
De minerale wol onderstopping onder de gootbodem controleren waar deze zichtbaar en bereikbaar
is, ruimte tussen goot bodem en beton moet opgevuld zijn. Waar mogelijk en nodig aanvullen.
Zie nieuwe detail tekening 2.5 Goot nieuw grenzend aan nieuw, toets resultaat LBP Sight verwerkt,
14-6-2020
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Tekening 3.6





Als tekening 2.5.
De zeer goed dampdichte folie eindigt op de gootbodem aan de buiten zijde van de betonwand. Niet
over de bovenkant van de spouw.
Ophogen goot rand in werk te bepalen.
Waar ventilatie staat is deze niet nodig door het gebruik van het membraan onder de gootisolatie,
de goot mag aansluiten tegen isolatie van sandwich paneel.

Tekening 3.8 en 3.9








N.T.B isolatie bij proefwoning Dampdicht komt te vervallen. Omdat dit nooit controleerbaar goed is
aan te brengen en er dan misschien wel grotere problemen ontstaan dan degene die we willen
voorkomen.
Het detail wordt zo veel mogelijk uitgevoerd conform detail 2.5 en 3.6.
De Isolatie is 20 mm Minerale wol. Alleen aan de nieuw dak kant op de gootbodem, niet boven de
woning scheidende muur en niet bij het golfplaat dak.
De zeer goed dampdichte folie aanbrengen tot over de woning scheidende beton wand en daar
stoppen, dus niet over de spouw van de spouwmuur (bij 3.8) of de weer stijgende gootbodem van de
buren die niet mee doen (bij 3.9).
Voor 3.9 zie nieuwe detail tekening 3.9 Goot nieuw grenzend aan bestaand, toets resultaat LBP Sight
verwerkt, 14-6-2020

Tekening 3.10



Rachels worden niet aangebracht.
Tussen binnen zetwerk en sandwichpaneel afdichtingsband aanbrengen.

Tekening 3.11




Algemeen
o De windveer krijgt een profiel als bij tekening B6 om bij het Nok zetwerk goed uit te komen.
o De ventilatie tussen de gevelbetimmering (houten of kunststof delen) en achter constructie
moet in stand blijven of hersteld worden.
Bij aansluiting op spouwmuur 3 laags woning
o Uitgezakte spouwmuur isolatie wordt aangevuld tot bovenkant muur
o Het buiten spouwblad en binnen spouwblad worden met pir platen tussen de gordingen
uitgevuld tot bovenzijde gording. De opbouw op het binnen spouwblad wordt zodanig dicht
ge purt dat een redelijk lucht dicht geheel ontstaat. De opbouw op het buiten spouwblad
mag ventilatie van de spouw toelaten.
o Ter hoogte van binnen spouwblad wordt rug van elastisch blijvende PUR opgezet waar
paneel op aan sluit.
o Zaagsnede in onderzijde sandwichpaneel zit boven de spouwisolatie van de muur
o Zie schets 3.11 3 laags woning timpaan muur
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Bij aansluiting op houten timpaan bij 3 laags woning
o Dit timpaan is eigenlijk een betimmerd kozijn met van binnen naar buiten vezelplaat, ca 5 cm
minerale wol (binnen een kader van kozijn hout, geventileerde spouw met stijlen en op deze
stijlen de gevelbetimmering.
o Op het kozijn hout wordt met pir platen tussen de gordingen uitgevuld tot sandwich paneel
hoogte. De opbouw wordt zodanig dicht gepurt dat een redelijk lucht dicht geheel ontstaat.
o Vervolgens wordt een rug van elastisch blijvende PUR opgezet waar paneel op aan sluit.
o Zaagsnede in onderzijde sandwichpaneel zit boven het kozijn, in het verlengde van de
spouwisolatie van de muur.
o Damp remmende folie aan binnen kant isolatie in het kozijn paneel zou wenselijk zijn maar
dit is een bestaande constructie waar we verder niet aan komen. Als het nu goed gaat is er
geen reden waarom het straks niet goed zou gaan. Als hier ooit door de bewoner zelf isolatie
aan de binnenkant wordt toegevoegd moet aan de binnenkant van de nieuwe isolatie zeker
een damp remmende laag worden toegevoegd.
o De ventilatie tussen de bestaande ventilatie en de gevel betimmering moet absoluut
gehandhaafd blijven.
o Zie schets 3.11 3 laags woning timpaan kozijn
De bestaande timpaan is even goed/slecht geïsoleerd als de spouwmuren. Een noodzaak tot extra
isolatie is dus niet aanwezig. Extra isolatie wordt niet aangeboden maar om dit in de toekomst
mogelijk te maken wordt wel:
o Bij het uitvullen tussen de gordingen met PIR platen (zoals hier voor genoemd kan ook de
inspringing van het timpaan kozijn t.o.v. het binnenblad van de spouwmuur mee opgevuld
worden. Zo ontstaat een vlakke bovenkant om tegenaan te werken.
Isolatie timpaan 2 laags woning
o Isolatie plaat type Therma TW 55 dik 60 mm wordt als het dak verwijderd is van boven naar
beneden tussen de aanwezige stijlen geschoven
o https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/producten/isolatie/vacuum-resol-pirisolatie/isolatieplaten/therma/therma-tw55-frameplaat Deze heeft geen messing en groef
en is speciaal voor deze toepassing.
o Borgen dat tussen de betimmering en de buiten kant van de isolatieplaten goede ventilatie
kan plaats vinden. Anders zal condensatie plaatsvinden. Met alle naden ook op de muur en
kozijn kan dampdichtheid niet geborgd worden daarom ventilatie.
o Deze platen worden links en rechts tussen de stijlen geklemd en waar nodig afgepurt. Naden
worden ook met dampdichte tape afgewerkt zodat met de cachering van de platen een
damp remmende laag ontstaat.
o Aan binnenzijde wordt een houten rachel aangebracht indien nodig om te zorgen dat deze
platen er niet uit kunnen vallen.
o Op bovenzijde van deze platen en koppen van stijlen wordt rug van elastisch blijvende PUR
opgezet waar paneel op aan sluit.
o Naden bij kozijn worden afgedicht.
o Zaagsnede in onderzijde sandwichpaneel zit in het verlengde van de aangebrachte isolatie.
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Tekeningen bergingen en aanbouw


Algemeen
o Bij alle onverwarmde bergingen waar je vanuit de berging tegen de onderkant van de
golfplaten kijkt, wordt de Falk 1000 TR EKO 40/75 toegepast op de bestaande gordingen.
Deze panelen worden niet “lucht dicht” op de wanden aangebracht, deze bergingen moeten
blijven ventileren. Hier worden de panelen ook nooit aan de onderzijde ingezaagd als
koudebrug onderbreking.
o Bij alle meer bij de woning getrokken bergingen en aanbouwen waar je niet vanuit de ruimte
tegen de golfplaten kijkt. Hier ligt op de gordingen een zo genoemde opstalan dakplaat. De
opstalan dakplaat wordt gehandhaafd om te voorkomen dat er binnen schade ontstaat. Hier
wordt de gording van ca 4,5 cm hoogte die op de opstalan plaat zit vervangen door een
stalen omega profiel met een hoogte van ca 1,5 cm. Hierop komen Falk 1000 TR 80/115
panelen. De spouw tussen opstalan en sandwichpanelen wordt zodanig af gesloten dat deze
geen contact heeft met buitenlucht.

Tekening B1


Bij TR 80/115 Tussen binnen zetwerk en sandwichpaneel afdichtingsband aanbrengen

Tekening B2


Geen opmerkingen

Tekening B3




Bij Zetwerk in kleur van paneel, dit moet zijn in kleur onderzijde paneel. Bij TR 80/115 wordt een
ondersteuningslat op de opstalan aangebracht
Goede luchtdichting aanbrengen waar onderzijde van sandwichplaat aansluit aan bestaande
opstalan panelen en wand.
Zie schets B3

Tekening B4


Zetwerk bij de goot alleen als anders afwatering in de bestaande goot niet geborgd is.

Tekening B5


Bij TR 80/115 ligt hier opstalan onder. Waar nu staat houten balk dat zal er niet (meer) zijn hier
zorgen voor 2e afdichting op de opstalan naast het dotje PUR tussen muur en paneel.
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Tekening B6






Bij TR 80/115 ligt hier opstalan onder en is er sprake van een spouwmuur. Waar de muur (buiten
blad en eventueel binnenblad) boven opstalan uit steekt wordt het sandwich paneel van onderaf
ingezaagd. Zo ontstaat vanzelf een koudebrug scheiding in de onderzijde van de plaat. Zowel op
buitenblad als op binnen blad (tenzij de opstalan hier overheen ligt) wordt rug van elastisch
blijvende PUR opgezet waar paneel op aan sluit.
Waar nu staat houten balk dat zal er niet (meer) zijn hier zorgen voor 2e afdichting op de opstalan
naast het dotje PUR tussen muur en paneel.
Luchtstroming vanuit de spouw naar de woning moet voorkomen worden door goede luchtdichting
Ook mag er geen buitenlucht onder de nieuwe sandwichplaat komen
Zie schets B6
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