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

15.4.2   ISOLATIE  VAN  BUITENMUREN

Twee voorbeelden van hoe men buitenisolatie beter niet moet aanbrengen - en hoe het wel kan.

Afb. 15.4.2 - 1 Zo liever niet

Afb. 15.4.2 - 2 Interessante details van het huis op afb.1
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reserve 7

Afb. 15.4.2 - 3 Acceptabele buitenisolatie

Bij het eerste huis (afb. 1 en 2) heeft  men gewoon de isolatie op de muur gezet en met plasticpanelen afgewerkt, of het
nu onder de dakgoot paste of niet..
 Het tweede huis (afb. 3) had van oorsprong een behoorlijke dakoverstand zodat men de isolatie hieronder kon plaatsen,
en deze isolatie werd bepleisterd. De raamnissen zijn nu een beetje dieper dan oorspronkelijk, maar het character van
het huis is bewaard gebleven.

Voor de binnenisolatie van buitenmuren worden vaak gipskartonplaten met daaraan vast zittende
polystyreen lagen, meestal XPS, aanbevolen. Die worden dan in mooie video's met klodders hechtgips tegen de muren
gezet.
Goed te doen bij rechte en gladde muren van een modern huis, maar bij onregelmatige muren van natuursteen lukt dat
niet. Dan moet men een voorzetwand op een ossature plaatsen en daarachter de isolatie aanbrengen zoals onder 7.1.1
beschreven.

                                                            verder -->
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