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KLUSSEN IN
FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.
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06 Dak, timmerwerk

15.4.1 DAKBUITENISOLATIE

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

Bij zolderisolatie heeft men de keuze tussen buitenisolatie, bijv. door sandwichplaten of isolatie op de sporen, en
binnenisolatie, wil zeggen tussen of onder de sporen. Buitenisolatie is alleen bij een complete dakrenovatie te doen,
waarbij de pannen, panlatten etc. verwijderd worden. Bij een dak in redelijke toestand wordt daarom eerder
binnenisolatie toegepast; die wordt onder 15.5 beschreven.

08 Vloeren, plafonds en
trappen
09 Deuren, ramen, luiken
10 Water en riool

Buitenisolatie
Voor buitenisolatie, vaak sarking genoemd, bestaan platen die een binnen- en buitenafwerking hebben en waarin vaak
ook de panlat geïntegreerd is. Zie bijvoorbeeld ISOTEC.

11 Fosse septique
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14 Gas, propaan, butaan
15 Isolatie
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verven, tegelzetten
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18 Pluggen en bevestigingen

afb. 15.4.1 - 1 Sarking element van Isotec

19 Terrassen, tuin en erf
20 Gereedschappen,
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afb. 15.4.1 - 2 De panlat van het Isotec sarking element

Een goed voorbeeld voor een binnenisolatie van een zolder waarbij de chevrons geheel en de gordingen gedeeltelijk verdwijnen is op deze Isover video te zien. Hier een ander voorbeeld.
Een andere video laat zien hoe men binnen- en buitenisolatie (tussen chevrons en op de chevrons) kombineert.

https://www.youtube.com/watch?v=u31Pz2-FlLQ
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reserve 7

verder -->

Maak een gratis website met Weebly
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