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1. Inleiding: Waarom isoleren? 
 

Er zijn zowel individuele als macro-economische redenen om het energieverbruik in het 

bestaande woningpark te reduceren. Het isoleren van bestaande daken, wanden en beglazing 

vormen hierbij een groot potentieel. 

 

De voornaamste drijfveren om individueel over te gaan tot het verbeteren van de gebouwschil 

zijn verhoging van het comfort en vooral het reduceren van de stookfactuur.  Onderzoek [ref 

IEA] toont aan dat mensen ongeveer 90% van hun tijd in een binnenomgeving (woning, 

kantoor, fabriek, auto, ...) doorbrengen.  Het comfort en een gezond binnenklimaat zijn dus 

belangrijke parameters.  In een gematigd klimaat worden de gebouwen ’s winters verwarmd 

om een aangenaam binnenklimaat te creëren, hierdoor ontstaan warmteverliezen van de 

binnen- naar de buitenomgeving doorheen de gebouwschil.  Het aanbrengen van extra isolatie 

in de gebouwschil, beperkt de warmteverliezen en betekent dus een financiële besparing.   

In een gematigd klimaat is het perfect mogelijk om woongebouwen te creëren waar het 

binnenklimaat zich ’s zomers binnen de comfortgrenzen situeert zonder dat het gebouw 

uitgerust is met een actief koelsysteem.  Een aanvaardbaar zomercomfort betekent dat te hoge 

binnentemperaturen vermeden moeten worden.  Het beperken van de zonne-winsten is hierbij 

een cruciale parameter.  Het isoleren van de gebouwschil beperkt de indirecte zonnewinsten 

door opake schildelen (b.v. doorheen een niet geïsoleerde hellend dak) en draagt bij tot een 

beter zomercomfort op voorwaarde dat de thermische isolatie van de schil de inertie van het 

gebouw niet compleet teniet doet. 

Een hogere isolatiekwaliteit van de gebouwschil resulteert ’s winters in hogere 

oppervlaktetemperaturen aan het binnenoppervlak van de gebouwschil.  Aangezien de 

comforttemperatuur die een persoon in een kamer ervaart bij benadering gelijk is aan het 

gemiddelde van de luchttemperatuur in de kamer en de oppervlaktegewogen gemiddelde 

oppervlaktetemperatuur van de oppervlakken die hem omgeven, betekent een hogere 

binnenoppervlaktetemperatuur van de schil, dus een hogere comforttemperatuur bij gelijke 

luchttemperatuur.  Anders bekeken, een hogere binnenoppervlaktetemperatuur van de schil 

maakt het mogelijk dezelfde comforttemperatuur te bekomen bij een lagere luchttemperatuur.  

Dit betekent een besparing op de stookkosten.  Mutadis mutandum geldt dit ook voor het 

comfort tijdens de zomer. 

 

Niet alleen op individuele schaal zijn er stimulansen om de schil van bestaande woningen 

beter te isoleren.  Ook macro-socio-economisch zijn er drijfveren om de energieverliezen in 

bestaande gebouwen te beperken.  Eerst en vooral is er de eindigheid van de conventionele 

energiebronnen.  Het verbruiken van energie om een correct binnenklimaat in woningen te 

creëren is synomiem voor luchtverontreiniging : SOX en NOX ontstaan bij de verbranding 

van fossiele brandstoffen, roetdoeltjes worden in de atmosfeer gebracht, koolgestookte 

electriciteitscentrales veroorzaken beperkte hoeveel van radioactieve uitstoot...  Een 

dringender gevolg van het gebruik van klassieke energiebronnen is de broeikasproblematiek 

aangezien verbranding en CO2-uitstoot synoniem zijn [ref The last generation].  Op 

macroeconoische schaal betekent het stijgen van de prijzen voor conventionele 

energiebronnen een afname van de economische koopkracht.  Ook geopolitieke redenen 

stimuleren landen tot een beperking van een te grote energieafhankelijkheid. 
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Al deze macro-socio-economische redenen hebben de Europese Commissie ertoe aangezet 

om het energieverbruik in gebouwen te beperken. In België vertegenwoordigt het gebruik van 

gebouwen (verwarmen, koelen, verlichting, apparatuur, ...) 30 tot 40% van het totale 

energieverbruik. De gebouwsector vertegenwoordigt dus een groot, momenteel nog 

grotendeels onbenut potentieel aan energiebesparing. In de meeste gevallen betekent deze 

energiebesparing ook een verhoging van het comfort voor de gebouwgebruiker. 

 

Het beperken van het energieverbruik in gebouwen vertaalt zich enerzijds in strengere 

beperkingen van het energieverbruik in nieuw te bouwen gebouwen (EPB wetgeving) maar 

ook in het verbeteren van de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen. Dit laatste is 

cruciaal om snel tot een stabilisering of daling van het energieverbruik in gebouwen te komen 

[ref Verbeek/Hens].  Wanneer we het bestaande woningpark analyseren, stellen we vast dat 

70% van het woningpark is immers ouder dan 30 jaar en dat slechts 20% van de gebouwen 

dateren van na het eerste isolatiedecreet uit 1992. Figuur 1 toont duidelijk dat het 

energieverbuik in oudere gebouwen een veelvoud bedraagt van dat in nieuwbouw [ref 

EL
2
EP]. De trage vernieuwingsgraad van het gebouwenpark –ongeveer 1% per jaar- 

impliceert dat een reële energiebesparing in het gebouwpark slechts mogelijk is wanneer ook 

de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen wordt verbeterd. Het Vlaamse Energie-

Renovatieprogramma 2020 is een implementatie van deze vaststelling. 

 

Het beperken van de energieverbruik in bestaande gebouwen kan bekomen worden door een 

veelheid aan maatregelen : het plaatsen van isolerende beglazing en schrijnwerk, het isoleren 

van het dak, het na-isoleren van de wanden, het vervangen van de verwarmingsinstallatie en 

de warm water productie, het gebruik van zonne-energie voor warm water of 

electriciteitsopwekking...  De basisregel is dat in eerste instantie het energieverlies doorheen 

de gebouwschil beperkt moet worden [ref Verbeek].  Het vervangen van enkel glas of 

thermisch niet onderbroken metalen schrijnwerk is een eenvoudige maatregel, het isoleren 

van het dakschild is een tweede voor de hand liggende maatregel...  Het na-isoleren van de 

bestaande wanden is echter iets wat minder frequent wordt uitgevoerd, ook al kan hiermee een 

aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd.  55% van de Vlaamse woningen blijkt 

immers nog steeds niet over enige isolatie van de buitenmuur te beschikken [ref naisolatie van 

woningen-St Lucas] 

 

Dit document beperkt zich tot het bespreken van het na-isoleren van de verticale niet-opake 

schildelen van bestaande gebouwen.  De tekst overloopt de voornaamste prestatie-eisen en 

uitvoeringsaspecten van de verschillende na-isolatietechnieken voor wanden. 

 

2. Overzicht van de verschillende technieken van  
na-isolatie van wanden 

 

Een goede schilisolatie is van belang om het energieverbruik van gebouwen te beperken.  De 

gebouwschil wordt gevormd door alle bouwdelen die het onderscheid vormen tussen niet 

verwarmde ruimtes enerzijds en verwarmde of indirect verwarmde ruimtes anderzijds.  Om 

een behoorlijke reductie van de energieverliezen te bekomen is het van belang 1) voldoende te 

isoleren en 2) een continue isolatielaag te voorzien. Voldoende isoleren vertaalt zich in het 

aanbrengen van een isolatielaag (materiaal met lage warmtegeleidingscoëfficiënt) met een 
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voldoende dikte. Anderzijds is het van groot belang deze isolatielaag continu aan te brengen.  

Een eenvoudige test om op een plan na te gaan of de isolatielaag continu is, bestaat erin de 

volledige omtrek van het gebouw in horizontale, verticale en detailsnedes te kunnen 

doorlopen met een potlood in de isolatielaag zonder dit van het papier op te heffen (zie Figuur 

1). 

 

 

   
Figuur 1. Continue isolatielagen. 

 

PARAGRAAF OVER VOLDOENDE ISOLEREND (verwijzen naar regelgeving) 

 

Er zijn drie technieken mogelijk om de een wand na te isoleren zonder afbraak: 

1. het aanbrengen van een buitengevelisolatie 

2. het aanbrengen van binnenisolatie 

3. het na-isoleren van spouwmuren 

Bij spouwmuren is er een vierde techniek mogelijk, die echter afbraak vereist : 

4. het slopen van het bestaande buitenspouwblad en heropbouw na het aanbrengen van 

spouwisolatie 

 

Figuur 2 toont een woningenpark voor en na het aanbrengen van een 

buitengevelisolatiesysteem.  Figuur 3 toont een binnenisolatiesysteem.  Figuur 4 toont het 

uitvoeren van het na-isoleren van een bestaande spouwmuur zonder sloopwerken : via 

injectie-openingen die in de voegen geboord worden, wordt een isolatiemateriaal in de spouw 

aangebracht. 

 

Figuur 5 illustreert een mogelijkheid die vaak over het hoofd wordt gezien.  Een gemetst 

buitenspouwblad heeft geen mechanische structurele draagfunctie.  Dit betekent dat het 

buitenspouwblad mag worden afgebroken zonder de standzekerheid van het gebouw in het 

gedrang te brengen.   
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Figuur 2. Links : woning voor het aanbrengen van gevelisolatie.  Rechts : woning na het 

aanbrengen van een buitengevelisolatiesysteem met buitenpleister. 

 

 
Figuur 3. Voorbeeld van een binnengevelisolatiesysteem. 
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Figuur 4. Uitvoering van na-isolatie van een bestaande spouwmuur. 

 

 
Figuur 5. Het afbreken van het bestaande buitenspouwblad, aanbrengen van 

spouwisolatie zoals bij een nieuwbouwwand en het heroptrekken van het buitenspouwblad. 

 

3. Binnenisolatie 

3.1. Beschrijving systemen voor binnenisolatie 

Bij binnenisolatie wordt de isolatie aan de binnenzijde van de buitenmuur aangebracht, 

waarbij er onderscheid kan gemaakt worden tussen twee technieken : 

1. binnenisolatie op stijl- en regelwerk : op de wand wordt een stijl- en regelwerk 

aangebracht.  De velden tussen de stijlen worden opgevuld met isolatie en afgewerkt 

met een gipskarton.  Aan de warme zijde van de isolatie wordt indien nodig een lucht- 

en dampscherm aangebracht.  Zie Figuur 6. 
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2. binnengevelisolatiesystemen.  Het systeem bestaat uit isolatie die op een 

gipskartonplaat is verkleefd.  Het systeem wordt op de bestaande gevel gekleefd.  Zie 

Figuur 7. 

 

Gipskarton

Damprem

Warmte-

isolatie

Houten stijl en 

regelwerk

Gipskarton

Damprem

Warmte-

isolatie

Houten stijl en 

regelwerk

 
Figuur 6. Binnengevelisolatie op stijl- en regelwerk. 

 

 
Figuur 7. Binnengevelisolatiesysteem. 

 

3.2. Hygrothermische prestaties 

 

In deze paragraaf worden de meest belangrijke hygrothermische prestaties van 

binnengevelisolatie besproken.  [Hens] geeft een uitgebreide bespreking van de 
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prestatiebenadering.  Bij het na-isoleren van wanden staat de bekomen isolatiekwaliteit 

voorop.  Luchtdichtheid is een cruciale prestatie-eis om enerzijds de energieverliezen door 

exfiltratie te beperken en anderzijds het risico op inwendige condensatie te beperken.  Het 

thermisch niet-stationair gedrag van het gevelelement zal deels mee het zomercomfort 

bepalen.  Het nadien aanbrengen van een isolatielaag verandert de hygrische en thermische 

spanningen en vervormingen die optreden in de draagstructuur.  Ook de afwerkingslaag van 

het isolatiesysteem moet voldoende weerstand bieden aan de hygrische en thermische 

vervormingen en spanningen die ze ondervindt.  Bij het nadien aanbrengen van een 

isolatielaag wordt ook de vochthuishouding beïnvloed : inwendige condensatie, regenwering 

en de kans op schimmelvorming of oppervlaktecondensatie worden in detail besproken.  

Tenslotte wordt nagegaan wat de invloed is van de nieuw aangebrachte isolatielaag op de 

koudebrugwerking doorheen de schil. 

3.2.1. Luchtdichtheid 

Luchtheid is een cruciale prestatie-eis om zowel energieverliezen ten gevolge van exfiltratie 

door de gebouwschil als het risico op inwendige condensatie te beperken.  Bij binnenisolatie 

is het van belang dat spleten tussen de wand en de isolatie vermeden worden.  Daarenboven is 

het cruciaal om –wanneer er een luchtspleet is tussen de wand en de isolatie- voegen in de 

aansluiting isolatie-vloer en isolatie-plafond te vermijden.  Zoniet kan er langsspoeling met 

binnenlucht aan de koude zijde van de isolatie optreden.  Dit heeft een nefaste invloed op 

zowel de energieverliezen als het inwendige condensatiegedrag. (zie ook isolatiekwaliteit). 

Een luchtdichte afwerking aan de warme zijde van de isolatielaag is een vereiste.  Een 

gipskarton afwerking kan het risico op inwendige condensatieproblemen en de 

energieverliezen door exfiltratie beperken indien ze niet doorboord wordt; gipskarton heeft 

immers een luchtdichtheid van  0.09m
3
/m

2
.h bij een drukgradiënt van 1Pa. 

 

Daarenboven is het is aangewezen dat de basisconstructie voldoende lucht- en zekerwinddicht 

is om de invloed van lucht- en windstroming op het energietransport doorheen de 

nageïsoleerde wand te beperken en ervoor te worgen dat de windwerking op de buitengevel 

niet wordt overgebracht op het binnenisolatiesysteem. 

 

Een betonnen wand heeft een quasi absolute luchtdichtheid, een wand in betonblokken is 

luchtopen maar het aanbrengen van een buitenpleister kan de luchtdichtheid van de basiswand 

terugbrengen van 1.2m
3
/m

2
.h tot 0.03m

3
/m

2
.h bij een drukgradiënt van 1Pa over de wand. 
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3.2.2. Isolatiekwaliteit 

Wanneer binnenisolatie correct wordt aangebracht, dan wordt de berekende isolatiekwaliteit 

zonder probleem gerealiseerd.   

 

U isolatiedikte 

[W/m.K] [cm] 

 RW GW PUR EPS greyEPS XPS CG 

0.6        

0.2        

λ        

[W/m.K]        

Tabel 1. Nodige isolatiedikte aan te brengen als binnenisolatie om een anderhalfsteense 

wand in metselwerk (19cm) te laten voldoen aan de wettelijke eis voor 

nieuwbouwwanden (U=0.6W/m
2
.K) en de richtlijn voor goed geïsoleerde 

wanden (U=0.2W/m
2
.K) in functie van een aantal isolatiematerialen.  MW = 

glaswol, RW = rotswol, PUR = polyurethaanschuim, EPS = geëxpanseerd 

polystyreen, greyEPS = grijs geëxpanseerd polystyreen, XPS = geëxtrudeerd 

polystyreen en CG = cellenglas. 

 

Wanneer de isolatielaag echter niet perfect aansluit op de dragende wand en er ook een 

luchtspleet aanwezig is tussen de isolatielaag en de binnenafwerkingslaag dan kan er een 

rotatiestroming optreden wanneer er spleten zijn die beide luchtlagen met mekaar verbinden.  

Luchtrotatie ontstaat door het densiteitsverschil tussen warme en koude lucht: dit vertaalt zich 

in een stijgende luchtstroom in de warme spouw die bovenaan rondom de isolatie draait, om 

aan de koude zijde van de isolatie af te koelen en te dalen en onderaan terug naar de warme 

spouw te stromen.  stroming van lucht uit de warme spouw.  Deze luchtspouw heeft een 

daling van de warmteweerstand van de wand tot gevolg.  (Zie Figuur 8)  Bij industriële 

binnenisolatiesystemen met luchtdichte isolatiematerialen (EPS, XPS, PUR) kan deze 

luchtrotatie niet optreden aangezien de isolatie volledig verkleefd is op de gipskartonplaat en 

de isolatieplaat in se luchtdicht is. 

 

Binnenluchtspoeling kan optreden wanneer de binnenisolatie niet perfect tegen de dragende 

wand is aangedrukt en deze luchtspouw via spleten en kieren in verbinding staat met de 

binnenomgeving.  Thermische trek zorgt ervoor zorgen dat warme binnenlucht aan de koude 

zijde van de binnenisolatie stroomt : dit betekent dat de isolatielaag de facto kortgesloten 

wordt en de isolatie in grote mate teniet gedaan wordt.  (Zie Figuur 9)  Het luchtdebiet dat 

tussen de isolatielaag en de wand stijgt bij stijgende dikte van de luchtspouw aan de koude 

zijde van de isolatie en stijgende spleetopening boven- en onderaan.  Figuur 9.b illustreert de 

invloed van de binnenluchtstroming op de U-waarde.  In het slechtste geval, zorgt de 

binnenluchtlangsstroming in deze configuratie voor een stijging van de warmteverliezen met 

240%.  Nochtans veronderstelt dit niets extreems inzake de slordigheid van de uitvoering op 

de werf : een luchtspouw van 15mm tussen isolatie en dragende wand en spleten van 15mm 

onder- en bovenaan volstaat.  Wanneer de binnenisolatie echter correct is aangebracht dan 

wordt dit probleem volledig te niet gedaan : (1) het afkitten van de voeg onder en boven met 

een elastische voegkit of een niet gescheurde pleisterafwerking 
(1)

 of (2) het aanbrengen van 
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een volledige laag kleefmortel boven- en onderaan een industrieel binnenisolatiesysteem, 

alsook rondom alle openingen. 

 
(1)  Dit is een theoretische oplossing want de niet gescheurde voegen in hoeken zijn in de praktijk weer moeilijk uit te voeren en zijn sioms 

zelfs in tegenstrijdig aan een correcte acoustische detaillering. 
 

(a) (b) 

Figuur 8. Rotatiestroming om de binnenisolatielaag wanneer er zowel aan de koude als 

aan de warme zijde van de isolatie zich een luchtspouw bevindt en die beide 

luchtspouwen met mekaar in verbinding staan.  (a) schets, (b) gevolgen op de 

U-waarde van de wand.  [Figuur Hens] 

 

(a) (b) 

 

Figuur 9. Binnenluchtspoeling wanneer de luchtspouw tussen isolatie en de dragende 

wand via spleten in contact staat met de binnenomgeving.  (a) schets, (b) 

gevolgen op de U-waarde van de wand.  [Figuur Hens] 

3.2.3. Thermisch niet-stationair gedrag 

Het aanbrengen van een binnenisolatie betekent het teniet doen van de thermische capaciteit 

van de wand.  Soms wordt dit gelijkgesteld met het verlagen van het zomercomfort.  Deze 

laatste stelling dient echter met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd want ze is 

meestal niet correct.  Het zomercomfort in een gebouw of lokaal wordt immers niet enkel 

bepaald door de inertie van de gevel.  Maar wel door de overhitting, i.e. door de balans tussen 

de warmtewinsten doorheen beglaasde schildelen en de warmtewinsten (bezetting, elektrische 

apparaten, verlichting, ... ) enerzijds en de warmteverliezen gekoppeld aan transmissie en 

ventilatie anderzijds en de thermische capaciteit van het volledige lokaal of gebouw.  

Belangrijke parameters voor het zomercomfort zijn dus : 

(1) de zonnewinsten door beglaasde delen.  Een goede oriëntatie van de ramen en 

een correct beglaasd percentage van de schil zorgen voor een beperking van de 

zonnewinsten tijdens de zomer.  Deze parameters zijn echter minder makkelijk 

beïnvloedbaar bij na-isolatie van wanden.  Zonwering kan de zonnewinsten 

sterk terugdringen en het zomercomfort aanzienlijk verbeteren.  Wanneer deze 

parameters voor het aanbrengen van binnenisolatie al niet in orde zijn, zal het 

aanbrengen van een binnenisolatie het zomercomfort enkel slechter maken.  

Dit geldt ook voor de andere na-isolatietechnieken. 

(2) de warmtecapaciteit van het lokaal als geheel : het is meestal voldoende dat de 

binnenwanden en/of de vloer en/of het plafond zware constructies zijn.  Bij het 

aanbrengen van binnenisolatie is het dus van belang dat een/meerdere van deze 

delen een voldoende grote warmtecapaciteit hebben. 

(3) de ventilatiestrategie.  Aangezien na-isoleren een luchtdicht schildeel vereist 

om correcte prestaties te verzekeren, moet bij renovatie dus ook een ventilatie 

van de woning voorzien worden om een gezonde binnenluchtkwaliteit te 

garanderen.  De ventilatiestrategie zal ook een belangrijke invloed hebben op 

het zomercomfort in het lokaal.  In ons klimaat, met zijn relatief koele nachten 

tijdens de zomer, kan intensieve nachtventilatie het gebouw ’s nachts afkoelen.  

Deze techniek is echter enkel efficiënt voor het zomercomfort indien het 

gebouw/lokaal over een voldoende inertie beschikt zodoende dat de ‘koude’ 
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zordt opgeslagen in de thermische capaciteit en overdag terug wordt 

vrijgegeven aan het lokaal. 

3.2.4. Hygrische spanningen en vervormingen 

 

Tabel 2 toont de oppervlaktetemperaturen aan de warme en de koude zijde van de dragende 

wand.  Het aanbrengen van een binnenisolatiesysteem zorgt voor spanningen in de dragende 

wand ten gevolge van temperatuursschommelingen.  ’s Winters komt de dragende wand 

immers kouder te staan na het aanbrengen van een binnenisolatiesysteem.  Het 

temperatuurverschil ’s zomers tussen de wand met en zonder binnenisolatie is minder 

belangrijk.  Dit betekent dus dat het verschil tussen de maximale en minimale temperatuur 

toeneemt.  De differentiële temperatuursbelasting over de dragende wand neemt echter af na 

het aanbrengen van een binnenisolatie omdat de grootste temperatuursval zich over de isolatie 

situeert.  Minder differentiële temperatuursbelasting betekent dus ook minder uitbuiging van 

de wand. 

Het aanbrengen van binnenisolatie zorgt voor een verhoging van het aantal vorst-dooi cycli.  

Indien de dragende wand niet uit vorstvast materiaal bestaat, is het aanbrengen van 

binnenisolatie dus afgewezen.  Ook de aanwezigheid van waterleidingen aan de koude zijde 

van de binnenisolatie dient vermeden te worden om het kapotvriezen van deze leidingen te 

vermijden en de warmteverliezen te beperken indien het om warmwaterleidingen gaat. 

 

wand koude winterdag warme zomerdag 

minimum maximum minimum maximum 

niet-geïsoleerde muur se -11.4 7.4 20.9 44.9 

ie 8.2 10.8 22.9 31.3 

muur + 4cm MW + 

gipskarton 

se -13.5 6.0 21.8 45.3 

ie -9.1 -1.1 24.7 36.2 

muur + 16cm MW + 

gipskarton 

se -14.2 7.1 21.3 47.0 

ie -10.5 -1.9 24.8 36.9 

Tabel 2 Thermische belasting van een ZO-geörienteerde wand voor en na het 

aanbrengen van binnenisolatie.  SE = het buitenoppervlak van de wand, SI = 

het binnenoppervlak van de wand = het vlak tussen de isolatie en de dragende 

wand.  [Hens] 

 

Vaak maakt de wand deel uit van de dragende structuur van het gebouw.  Het aanbrengen van 

een binnenisolatie betekent dus dat de dragende structuur die zich aan de buitenzijde van de 

isolatielaag bevindt een grotere temperatuursschommelingen ondergaat dan de draagstructur 

die zich binnen de isolatielaag bevindt.  Bij hoge buitenluchttemperaturen komt de dragende 

gevelstructuur dus onder druk te staan en worden binnenwanden en vloeren op afschuiving en 

trek belast.  Indien deze laatste dan over een te geringe trekterkte beschikken, kunnen 

scheuren onder 45° ontstaan.  Lage buitentemperaturen zorgen voor een trekspanning in de 

buitengevel; dit kan scheurvorming veroorzaken.  Dit schadepatroon doet zich enkel voor bij 

gebouwen waarvan de bestaande wanden slechts een geringe mechanische weerstand tegen 

trek, druk en afschuiving. 

 

Indien de dragende wand is opgetrokken uit een capillair materiaal, moeten hygrische 

vervormingen bovenop de thermische vervormingen gesuperponeerd worden.  De buitenste 
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laag van de wand wordt nat ten gevolge van capillaire regenwaterafname, terwijl de binnenste 

laag van de dragende wand droog blijft.  Indien dit laatste niet het geval is, betekent dit dat het 

oorspronkelijk gebouw reeds problemen met regenwaterdoorslag vertoonde en dan is het 

aangewezen dit probleem op te lossen, alvorens binnenisolatie toe te passen.  Dit differentieel 

vochtgehalte resulteert in een buigbelasting op de wand.  Desalniettemin veroorzaakt dit 

zelden problemen aangezien de differentiële hygrische belasting beperkter is bij een wand met 

binnenisolatie dan bij een wand zwonder binnenisolatie. 

Bij gevels die voor het aanbrengen van de binnenisolatie geen problemen ten gevolge van de 

hygrothermische belasting vertonen, zal het aanbrengen van een binnenisolatie over het 

algemeen geen hygrothermische scheurvorming van de gevel veroorzaken. 

 

3.2.5. Vochthuishouding 

3.2.5.1. REGENWERING 

Wanneer de dragende wand aan de buitenzijde niet is afgewerkt met een pleisterlaag en 

bestaat uit metselwerk of nateuursteen, dan vormt deze wand een ééntrapsregenwering (zie 

Figuur 10).  De impact van het aanbrengen van een binnenisolatie op de regenwering betaat 

erin dat : 

(1) de buitenoppervlaktetemperatuur ’s winters veel lager ligt wat het uitdrogen van het 

capillair geabsorbeerde regenwater vertraagt. 

(2) het drogen naar binnen toe wordt moeilijker door de hogere dampdiffusieweerstand 

(3) tussen de wand en de isolatie kan ’s winters inwendige condensatie optreden indien de 

waterdampdiffusieweerstand van de isolatielaag en de binnenafwerking te beperkt 

zijn.  Dit fenomeen wordt verderop in detail uitgelegd. 

 

Figuur 10. Het principe van de eentrapsregenwering bij een anderhalfsteense 

metselwerkwand. 

 

Het aanbrengen van een binnengevelisolatie betekent dus een hoger gemiddeld vochtgehalte 

van de wand ’s winters : zie Figuur 11.  Dit verhoogt dus de kans op vorstschade indien de 

wand uit niet vorstbestendige materialen is opgetrokken.  Andere mogelijke gevolgen van het 

aanbrengen van een binnenisolatie zijn (1) een intensifiering van de zoutuitbloeiïngen en (2) 

een verhoging van de kans op algenvorming.   

 

Het is dus van belang eerst na te gaan of de bestaande wand de regenwering perfect 

verzekerd.  Indien dit niet het geval is, dient deze functie eerst hersteld alvorens binnenisolatie 

aan te brengen door middel van het hydrofoberen van de gevel of het aanbrengen van een 

buitenpleiser.  Vooral bij gescheurd metselwerk dient met de nodige voorzichtigheid te 

worden opgetreden.  Hydrofoberen laat immers slechts toe scheurwijdtes van 0.3mm te 

overbruggen. 

 

mdlghust
Highlight

mdlghust
Sticky Note
Misschien interessant om hier reeds te verwijzen naar de invloed die dit kan hebben op andere luiken van de vochthuishouding, vnl. condens, omwille van de veranderde dampdiffusie.Hierbij dus het belang van een dampopen (!), regenwerende buitenafwerking.



 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET VOOR VERSPREIDING 

 

Na-isolatie van wanden 13 

 
Figuur 11. Vochtgehalteprofiel over een 40cm dikke metselwerkwand met en zonder 

binnenisolatiesysteem.  De volle lijn geeft het jaargemiddeld vochtprofiel 

weer, de gearceerde zone duidt alle vochtgehalten aan die tijdens het jaar 

voorkomen. [IBP] 

 

3.2.5.2. ZOMERCONDENSATIE 

‘s Zomers veroorzaakt de bezonning van vochtig metselwerk voor een waterdampstroom die 

van buiten naar binnen doorheen de wand migreert.  Indien de binnenafwerking uit materialen 

met een zeer hoge waterdampdiffusieweerstand bestaat, zou er condensatie van regenwater 

kunnen optreden tegen de isolatie aan.  Dit probleem kan vermeden worden door een 

voldoende dampopen binnenafwerking te gebruiken.  De eisen gesteld aan de dampopenheid 

van de binnenafwerking zijn functie van de waterdampdiffusieweerstand van het gebruikte 

isolatiemateriaal.  Bij cellenglas stelt zich geen enkel probleem.  XPS en EPS zijn relatief 

dampdicht en het gebruik van een gipskarton binnenafwerking stelt geen probleem.  Enkel bij 

het gebruik van zeer dampopen isolatiematerialen (minerale wol, cellulose, ...) kan de 

dampdiffusieweerstand van een gipskartonlaag voldoende zijn om zomercondens te bekomen.  

Wanneer men een sterk dampopen isolatiemateriaal gebruikt, dient het wand voldoende 

hydrofoob te zijn.  Het aanbrenge van een buitenbepleistering kan een oplossing zijn in deze 

gevallen. 
3.2.5.3. OPPERVLAKTECONDENSATIE EN SCHIMMELVORMING 

Binnenisolatie bij bestaande wanden gaat in heel wat gevallen gepaard met 

koudebrugvorming (zie verder).  Wanneer de oppervlaktetemperatuur ter plaatste van de 

koudebrug zich onder het dauwpunt van de binnenlucht bevindt, kan er 

oppervlaktecondensatie optreden.  Vaak betekent het aanbrengen van binnenisolatie ook het 
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verhogen van de luchtdichtheid van de wand.  Het is dus van belang een correcte ventilatie 

van de kamer te voorzien bij het na-isoleren van de wanden. 

Wanneer er gedurende voldoende lange tijd een hoge relatieve vochtigheid heerst aan het 

oppervlak ter plaatse van een koudebrug, kunnen schimmels ontkiemen en groeien.  

Schimmelvorming is niet alleen esthetisch een onaangename waarneming maar kan ook voor 

een duidelijke afname van de binnenluchtkwaliteit zorgen en gezondheidsproblemen 

veroorzaken.  Als ontwerpcriterium kan de regel gehanteerd worden dat de temperatuurfactor 

ter plaatse van een koudebrug hoger moet zijn dan 0.7.  De temperatuurfactor wordt 

gedefinieerd als de verhouding van het temperatuurverschil tussen de oppervlaktetemperatuur 

ter plaatse van de koudebrug en de buitentemperatuur en het temperatuurverschil tussen de 

binnen- en buitentemperatuur.  (EVENTUEEL IN FORMULEVORM WEERGEVEN) 

Indien vochtige binnenlucht tussen de isolatie en de dragende wand kan circuleren door een 

gebrek aan lucht- en dampdichtheid van de binnenafwerking en openstaande voegen, kan de 

relatieve vochtigheid tussen isolatie en de dragende wand oplopen tot waarden die favorabel 

zijn voor het ontkiemen en groeien van schimmels.  Zie Figuur 12. 

 

 
Figuur 12. Schimmelvorming op de draagwand ten gevolge van een gebreke lucht- en 

dampdichtheid van de binnenafwerking. 

 

3.2.5.4. INWENDIGE CONDENSATIE 

Het is fout te veronderstellen dat inwendige condensatie in ieder geval en op elk ogenblik 

100% vermeden moet worden.  De criteria om inwendige condensatie te beoordelen zijn: 

(1) de droogcapaciteit moet groter zijn dan de condensatiecapaciteit op jaarbasis zodat 

een accumulatie van condensaat over de jaren heen vermeden wordt 

(2) de maximale condenshoeveelheid op een bepaald ogenblik mag de limietwaarden om 

corrosie, houtrout, aantasting van de draagstructuur etc. te vermijden niet 

overschrijden.  Indien de dragende wand uit een capillaire steenachtig materiaal 

bestaat, dan zal de inwendige condensatie door dit materiaal geabsorbeerd worden.  

Dit zal minder tot geen problemen met zich meebrengen, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld een houten draagwand. 

De vraag bij de keuze voor binnenisolatie is dus hoe de inwendige condensatie beperken tot 

een aanvaardbaar niveau? 
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Figuur 13 toont metingen op baksteenwanden.  De metingen zijn uitgevoerd op (1) een niet 

geïsoleerde baksteenwand, (2) een baksteenwand met 5cm minerale wol als binnenisolatie 

zonder lucht- en dampremmende laag, (3) een baksteenwand met 5cm PUR als binnenisolatie, 

(4) een baksteenwand met 5cm XPS als binnenisolatie en (5) een baksteenwand met 5cm 

minerale wol als binnenisolatie met een lucht- en dampremmende laag.  De equivalente 

waterdampdiffusieweerstand van de verschillende materialen is : 0.06m voor minerale wol, 

1m voor PUR, 6m voor XPS et 20m voor de lucht-en dampremmende laag.   Een equivalente 

waterdampdiffusieweerstand van Xm moet begrepen worden als ‘waterdamp migreert met 

dezelfde eenvoud door heen aan Xm lucht als door 1m materiaal’.  Alle wanden met 

binnenisolatie zijn aan de binnenzijde afgewerkt met een gipskarton.  Aan de buitenzijde zijn 

winterse condities opgelegd en aan de binnenzijde is de wand blootgesteld aan een zeer 

vochtig en weinig geventileerd klimaat.  De hoeveelheid condensaat die in het experiment 

door de baksteenwand geabsorbeerd werd, is omgekeerd evenredig met de equivalente 

waterdampdiffusieweerstand van de isolatie.  De hoeveelheid condensaat bedraagt 

117g/m
2
.dag voor de wand met minerale wol zonder lucht- en dampremmende laag, 29 

g/m
2
.dag voor de wand met PUR, 7 g/m

2
.dag voor de wand met XPS en 1 g/m

2
.dag  voor de 

wand met minerale wol en een lucht- en dampremmende laag.  De equivalente 

dampdiffusieweerstand van een isolatiemateiraal is evenredig met de densiteit van het 

materiaal.  XPS heeft een hogere waterdampdiffusieweerstand dan EPS en PUR.  Minerale 

wol heeft een verwaarloosbare waterdampdiffusieweerstand. 

 

 
Figuur 13 Hoeveelheid inwendige condensatie gemeten in laboratorium bij 

baksteenwanden die blootgesteld zijn aan winterse condities buiten (0.4°C et 

520Pa) en een zeer vochtig binnenklimaat (23.8°C et 2125Pa).  [Hens] 

 

De hoeveelheid inwendige condensatie vergroot aanzienlijk indien vochtige binnenlucht kan 

circuleren tussen de isolatie en de muur.  Volgende gemeten cijfers [REF] illusteren het 

belang van een correcte luchtdichtheid om inwendige condensatie te vermijden.  De geteste 

wand is een baksteenwand met binnensilatie (5cm minerale wol, een damp- en 

luchtremmende laag met een equivante waterdampdiffusieweerstand van 4m en een 

gipskarton afwerking.  Na 41 dagen op 0°C en 90% RV aan de buitenzijde en 16°C en 75% 

RV aan de binnenzijde is het vochtgehalte van de baksteen niet hoger dan het 

evenwichtigsvochtgehalte van de baksteen in evenwicht met het vochtgehalte van de 
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buitenlucht.  Indien er spleten boveen en onderaan de binnenisolatie worden aangebracht en er 

zich tussen de baksteen en de isolatie 5mm luchtspouw bevindt, dan wordt de pleister van de 

wand volledig nat.  Het volledig binnenoppervlak van het metselwerk is bedekt met 

schimmelvorming. 

 

Een voldoende luchtdichtheid is een vereiste voor iedere geïsoleerde constructie –zowel met 

binnen- als buitenisolatie- om extra energieverliezen, inwendige condensatieproblemen en 

inwendige schimmelvorming te vermijden.  Desalniettemin leert de praktijk dat er zich bij 

binnenisolatie vaak luchtspouw voordoet tussen isolatie en dragende wand.  Het is dus van 

uiterst groot belang om de voeg tussen het binnenisolatiesysteem en het plafond en de voeg 

tussen het binnenisolatiesysteem en de vloer goed af te werken.  Deze speciale aandacht voor 

luchtdichtheid is in se geen vereiste intrensiek aan binnenisolatie allen, maar de gevolgen van 

een gebrekkige luchtdichtheid laten zich cash betalen onder de vorm van zware inwendige 

condensatieproblemen bij binnenisolatie. 

De volgende parameters zijn van belang om een binnenisolatiesysteem zonder inwendige 

condensatieproblemen te kunnen toepassen : 

(1) de binnenklimaatklasse (voornamelijk het waterdampsurplus binnen ten opzichte van 

buiten). 

(2) de capilariteit van de dragende wand 

(3) de waterdampdiffusieweerstand van de buitenafwerking 

(4) de vorstbestendigheid van de dragende wand. 

Jaarlijks resulterende condens is in ieder geval te vermijden.  Wanneer de 

waterdampdiffusieweerstand en de luchtdichtheid van de binnenste lagen zo zijn dat er zich 

geen jaarlijks resulterende condens manifesteert, dan moeten de volgende criteria 

gerespecteerd worden: 

(1) indien de wand uit een steenachtig niet capillair materiaal bestaat (bij voorbeeld), mag 

de maximale condenshoeveelheid 50g/m
2
.jaar bedragen. 

(2) indien de wand uit een steenachtig capillair materiaal bestaat, dan volstaat het dat het 

vochtgehalte in het contactvlak wand-isolatie onder het cappilair vochtgehalte blijft 

om aflopen van condens te voorkomen. 

Indien er zich jaarlijks resulterende condens voordoet, dan moeten de volgende criteria 

gerespecteerd worden : 

(1) indien de wand uit een niet capillair materiaal bestaat, dan is binnenisolatie strikt 

verboden 

1) indien de want uit een steenachtig capillair materiaal bestaat, dan wordt de maximale 

toegelaten condenshoeveelheid gerespecteerd worden.  Er moet absoluut vermeden 

worden dat de wand zich over de volledig dikte bevochtigt en dat het vochtgehalte in 

het contactvlak wand-isolatie het capillair vochtgehalte bereikt om aflopend 

condenswater te verkomen.  Tenslotte dient men er ook op te letten het kritisch 

vochtgehalte voor vorst niet te overschrijden.  

Indien men kiest voor binnenisolatie met stijl- en regelwerk en indien het om niet-behandelde 

stijlen en regels gaat, dient men na te gaan dat de maximale condensatiehoeveelheid lager 

blijft dan XXkg/m
2
 om vocht- en of schimmelproblemen te vermijden.  Het is dan ook 

aangewezen behandelde stijlen en regels te gebruiken. 

 

In de praktijk zijn al deze richtlijnen vertaald in TVXXX in de noodzaak van het al dan niet 

aanbrengen van een lucht- en dampremmende laag in functie van de 

waterdampdiffusieweerstand en de luchtdichtheid van het gebruikte isolatiemateriaal en de 
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vochtigheid van binnenlucht.  Algemeen kan men stellen dat de eisen voor 

binnenisolatiesystemen minder streng zijn dan voor binnenisolatie met houten stijl- en 

regelwerk.  Bij het gebruik van minerale wol als isolatiemateriaal is quasi in alle gevallen een 

lucht- en dampremmende laag vereist bij het naïsoleren van de wanden van de woning om een 

correcte prestatie naar inwendige condensatie toe te bekomen. 

 

Bij sterk vochtige binnenklimaten (zwembaden etc) is het aanbrengen van een binnenisolatie 

af te raden. 

 

binnenklimaat isolatie dampremmende laag 

klasse   type isolatiemateriaal – type wand 

    alle industrieel houten stijl- en regelwerk 

    alle capillair   capillair   

      beton andere beton Andere 

1 MW D1 - - >0.1m - 

  EPS 

PUR 

- - - - - 

  XPS - - -- - - 

2 MW D1 D2 - D2 D1 

  EPS 

PUR 

D1 D1 - D1 - 

  XPS - -   - - 

3 MW D2 D2 D1 D2 D2 

  EPS 

PUR 

D2 D2 - D2 - 

  XPS - - - - - 

4 nooit binnenisolatie toepassen 

Tabel 3. Eisen gesteld aan de lucht- en dampremmende laag in functie van de 

binnenklimaatklasse, het type isolatiemateriaal en het binnenisolatiesysteem 

om inwendige condensatieproblemen te vermijden.  TV [WTCB] 

 

De situatie is iets complexer voor zuidwest geöriënteerde wanden die sterk blootgesteld 

worden aan slagregenbelasting.  Indien geval kan ook ‘omgekeerde’ zomercondensatie 

optreden.  Een tegenstrijdige oplossing van dit probleem zou net pleiten voor een lucht- en 

dampopen binnenafwerking.  De correcte oplossing om dit probleem te vermijden, bestaat in 

een weinig capillaire buitenafwerking (bv bepleistering) of in de keuze voor een correct 

aangebracht isolatiemateriaal met een voldoende hoog waterdampdiffusieweerstandsgetal. 

3.2.6. koudebruggen 

Koudebruggen zijn plaatsen met een hoger warmteverlies door geleiding.  Bij matig tot sterk 

geïsoleerde gebouwen is het percentueel aandeel van koudebruggen in de totale 

warmteverliezen door geleiding 15 tot 30%.  Koudebruggen worden ook gekenmerkt door een 

lagere oppervlaktetemperatuur, wat betekent dat het plaatsen zijn met een verhoogde kans op 
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oppervlaktecondensatie of schimmelvorming.  Een lagere oppervlaktetemperatuur vertaalt 

zich ook in een snellere vervuiling van het oppervlak. 

Bij het naïsoleren van een woning is het fout te denken dat koudebrugwerking voor 100% kan 

worden uitgeschakeld : er blijven altijd structurele koudebruggen (bv hoeken, ...).  Het is 

echter van belang om toch de nodige aandacht aan detaillering te besteden om zo 

koudebrugarm mogelijk te renoveren. 

En réalité il n’y a que deux ponts thermiques difficilement solubles quand on applique l’ITI : 

les contactes avec le sol et les contactes avec les murs intérieurs.  Exactement le même 

problème se pose pour les monomurs.  L’ITE s’approprie la caractéristique d’être la solution 

‘sans’ ponts thermiques.  Ceci peut être le cas, mais la pose classique de fenêtres en France et 

les fondations restent trop souvent un énorme pont thermique. 

 

 

Inherent aan binnenisolatie, maar niet uniek voor binnenisolatie, is dat de techniek heel wat 

koudebruggen doet ontstaan indien niet de nodige aandacht aan de detaillering wordt besteed.  

In realiteit zijn er twee punten waar het bij binnenisolatie waar het moeilijk is de 

koudebrugwerking te beperken : vloeropleggingen en de aansluiting van binnenwanden. 

De koudebrugwerking op deze punten kan enkel vermeden worden door de weglengte van de 

warmtestroom te verhogen door over een zekere lengte van de binnenwand en vloer isolatie 

aan te brengen (Figuur 14. 

Een delicaat punt vormen de raamaansluitingen : bij een correcte detaillering dienen ook de 

raamneggen, de latei en de dorpel geïsoleerd te worden (Figuur 15).  Deze techniek kan mits 

het gebruiken van het geschikte materiaal in de geschikte dikte en over de geschikte afstand 

dezelfde beperking van de koudebrug opleveren als wanneer men een hoogwaardige 

thermische onderbreking zou gebruiken in de veronderstelling van een nieuwbouwwoning. 

 

               
Figuur 14. Oplossing om de koudebrugwerking ter plaatse van een vloeraansluiting of de 

aansluiting van een binnenwand te beperken. 
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Figuur 15. Ideale detaillering rondom een raamopening bij het aanbrengen van 

binnenisolatie. 

 

3.2.7. akoestiek 

Door binnenisolatie toe te passen verandert het akoestisch gedrag van de wand.  De wand 

wordt een samengesteld wand : de gipskartonplaat functioneert als een voorzetwand en het 

isolatiematerial als een elastische laag.  De geluidverzwakkingsindex afneemt, par effet de 

résonance, en de totale akoestische isolatiekwaliteit van de wand kan lager zijn dan die van de 

oorspronkelijke wand.  Industriële binnenisolatiesystemen met soepele isolatie (minerale wol, 

geëlastifieerd polystyreen) kunnen de akoestische isolatie tegen buitenlawaai verbeteren.  

Aangezien vensters en ventilatieroosters vaak de zwakke schakel zijn in de akoestische 

isolatie van de gebouwschil, is de wijziging van de directe transmissie door de wand ten 

gevolge van het aanbrengen van een binnenisolatie meestal slechts van ondergeschikt belang. 

 

 

3.2.8. brandgedrag 

Binnenisolatie met synthetische schuimen vereist een onbrandbare binnenafwerking.  Een 

gipskartonplaat beantwoordt hier perfect aan op voorwaarde dat ze luchtdicht gemonteerd 

wordt.  Zoniet kan thermische trek warme rook tussen de muur en de isolatie aanvoeren en 

kan de isolatie zo alsnog ontvlammen. 

3.2.9. onderhoud 

Geen specifiek onderhoud vereist. 

3.3. ontwerp en uitvoering 

Ce phénomène peut se présenter aussi dans le cas d’un doublage quand l’isolation est collée à 

la paroi à crampons.  Si les joints entre le plancher et l’ITI et entre le plafond et l’ITI sont 

fermés, mais il y reste des joints entre l’isolant et le mur et entre l’isolation et la plaque de 

plâtre dans les systèmes sur ossature, une rotation d’air peut se créer autour de l’isolant. 

• delicate uitvoering 

– zorgvuldig afwerken van alle voegen tegen vloeren en plafonds 

– bij stijl- en regelwerk : zwelstrips plaatsen tussen onderregel-vloer en 

bovenregel-plafond 

– neggen, lateien, dorpels : isoleren en luchtdicht afwerken 

Bij de keuze voor binnenisolatie dient aandacht te worden besteed aan de volgende punten: 

– een te sterke koudebrugwerking moet vermeden worden 

– men dient na te gaan of de woning over de nodige maatregelen beschikt om 

een aanvaardbaar zomercomfort te bekomen (% beglaasde delen, zonwering, 

capacitieve vloer of binnenwanden, ...) 

– binnenisolatie moet vermeden worden wanneer de buitenwand opgetrokken is 

uit materialen met een te beperkte ductiliteit en een kleine relaxatie.  Zoniet 

kan de verhoogde hygrothermische belasting tot schade leiden. 

– de wand moet zijn regenweringsfunctie correct vervullen.  Zoniet moeten 

eerste de geschikte maatregelen worden genomen alvorens tot binnenisolatie 

over te gaan. 
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Voor de uitvoering van een binnenisolatie gelden de volgende richtlijen en aanbevelingen : 

– vermijd dat er zich elektrische of sanitaire leidingen aan de koude zijde van het 

binnenisolatiesysteem bevinden.  Het aanbrengen van een leidingenkoker of 

van leidingenplinten vermijdt het risico op grote luchtlekken en vergroot de 

eenvoud van uitbreidingen of vervangingen in het netwerk.  Bij de keuze voor 

een binnenisolatie op stijl- en regelwerk kan met latten tussen de lucht- en 

dampremmende laag en het gipskarton een leidingspouw gecreëerd worden.  

(Zie Figuur 16 ) 

– de voegen tussen de binnenisolatie en het plafond en de binnenisolatie en de 

vloer dienen met zorg afgekit te worden.  (Zie Figuur 17 )Een andere 

mogelijkheid bestaat erin te kiezen voor een industrieel binnenisolatiesysteem 

en de nieuwe dekvloer tot tegen het isolatiecomplex aan te storten.  (Zie Figuur 

18).  Een continue verkleving van mortel boven- en onderaan het industriële 

binnenisolatiecomplex zorgt ook voor de eliminatie van rotatiestromingen (Zie 

Figuur 19) indien de voegen niet perfect zouden zijn afgewerkt. 

– in het geval van een binnenisolatie met houten stijl- en regelwerk, kunnen de 

voegen ter hoogte van de plafond- en vloeraansluiting ook gesloten worden 

door een zwelband te voorzien aan de onderzijde van de onderregel en de 

bovenzijde van de bovenregel (Zie Figuur 20) 

 

 

 

 

Figuur 16. Correcte installatie van binnenisolatie met houten stijl- en regelwerk door 

middel van het creëren van een leidingenspouw. 

 

 

Figuur 17. Correcte afwerking van de aansluitingsvoegen met het plafond en de vloer. 

 

 

Figuur 18. Het aanstorten van de deklaag tot tegen het binnenisolatiecomplex om een 

luchtdichte aansluiting met de vloer te bekomen. 

 

 

Figuur 19. Continue verkleving van het binnenisolatiecomplex onder en bovenaan om 

luchtrotatie te beperken. 

 

 

Figuur 20. Het verhogen van de luchtdichtheid door zwelstrips aan te brengen op de 

onder- en bovenregel. 

 

- men kan de koudebrugwerking beperken door ter hoogte van openingen ook de 

neggen te isoleren (eventueel met een isolatiemateriaal met een geringere dikte).  Ter 

hoogte van vloeren en binnenwanden kan met de retour over een halve meter isoleren 

om de koudebrugwerking te beperken. 

- men moet de capillaire opname van slagregenwater door de dragende wand beperken 

of verhinderen door ofwel een buitenbepleistering, hydrofobering of bardage aan te 
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brengen.  Let er wel op dat een hydrofobering uitgesloten is in sterk vorstgevoelige 

zones en bij wanden die grote scheuren of barsten vertonen. 

- voorzie een lucht- en dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie of 

gebruik een isolatiemateriaal met een voldoende hoog waterdiffusieweerstandsgetal.  

Indien de basiswand uit een capillair steenachtig materiaal bestaat dat relatief 

waterdampdoorlatend is, dan zijn de de eisen die gesteld worden aan de 

waterdampdichtheid van het binnenisolatiesysteem relatief beperkt aangezien de wand 

eventueel condensaat kan absorberen (indien niet excessief condenserend).  In alle 

andere gevallen moet een waterdampdiffusieweerstand van het binnenisolatiesysteem 

van ongeveer 2m noodzakelijk. 

- het is noodzakelijk de brandweerstand te verzekeren bij het gebruik van schuimen als 

isolatiemateriaal door middel van een gipskarton binnenafwerking. 

3.4. besluit 

• systeem met heel wat nadelen 

– sterke koudebrugwerking  onmogelijk om extreem laag energieverbruik te 

bekomen 

– lager zomercomfort 

– delicate vochthuishouding  

– verlies aan binnenruimte 

• delicate uitvoering 

– geen leidingen in de massieve wand 

– zorgvuldig afwerken van alle voegen tegen vloeren en plafonds 

– bij stijl- en regelwerk : zwelstrips plaatsen tussen onderregel-vloer en 

bovenregel-plafond 

– neggen, lateien, dorpels : isoleren en luchtdicht afwerken 

 

4. Buitenisolatie 

4.1. Beschrijving buitenisolatiesystemen 

Bij buitenisolatiesystemen kunnen we de volgende systemen onderscheiden: 

- artisanale buitenisolatiesystemen (Figuur 21) 

Houten stijl- en regelwerk wordt tegen de buitengevel bevestigd, de velden 

tussen de stijlen worden met minerale wol gevuld en het geheel wordt afgewerkt 

met hout, leien, vezelcementplaten etc. 

- industriële buitenisolatiesystemen 

i. Aluminium U- of L-vormig stijlen worden tegen de buitengevel bevestigd.  

De isolatie wordt ertussen geklemd en een buitenbekleding in metaal, hout, 

beplanking etc. wordt aangebracht.  

ii. Buitenisolatiesystemen met een pleisterafwerking op de isolatie.  

Isolatieplaten (rotswol, EPX, PUR, cellenglas) worden op de wand 

verkleefd.  Soms wordt een extra mechanische bevestiging voorzien om de 

hechting op de draagstructuur te verzekeren.  Vervolgens wordt een 

grondmortel aangebracht op de isolatie.  Het is nodig de isolatieplaten vlak 

te maken alvorens de grondmortel aan te brengen en alle convexe hoeken 

te versterken met roestvrije of kunststof hoekprofielen.  In de grondmortel 
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wordt een weefselwapening in gewapend glasvlies aangebracht.  Het 

geheel wordt afgewerkt met een minerale of kunsthars sierpleister.  Figuur 

22 toont het aanbrengen van een buitenisolatiesysteem met pleister. 

 

 
Figuur 21 Artisanaal buitenisolatiesysteem [Hens] 

 

   

  

  
Figuur 22 Het aanbrengen van een buitenisolatiesysteem met pleister.  Van hoog naar 

laag en links naar rechts : (1+2) het aanbrengen van de kleefmortel op de isolatie : ofwel 

continue verkleving of noppenverkleving, (3) het aanbrengen van de onderste laag 

isolatieplaten op een horizontale stelregel (4) vlak maken van de isolatie, (5) plaatsing van de 

hoekprofielen, (6) plaatsing van de weefselwapening in de grondmortel en (7) grondmortel 

(i.c. een minerale krabpleister). 
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4.2. Hygrothermische prestaties 

4.2.1. luchtdichtheid 

De basisconstructie beschikt bij voorkeur reeds over een basis-luchtdichtheid.  Zelfs al lijkt 

buitenisolatie op het eerste gezicht geen problemen te stellen in verband met luchtdichtheid, 

toch dient men oplettend te zijn:  

 

Buitenisolatie met een plaat- of schubvormige afwerking. 

Indien de basisconstructie in se niet luchtdicht is, zal de wand na het aanbrengen van een 

buitenisolatiesysteem met een plaat- of schubvorminge afwerking ook niet luchtdicht zijn.  

Minerale wol is immers een sterk luchtopen materiaal en de voegen tussen harde 

isolatieplaten zijn ook luchtopen.  Zo is de gemeten luchtdoorlatendheid van een wand 

opgetrokken uit betonblokken en voorzien van 12cm minerale wol als buitenisolatie 

afgewerkt met een geventileerde spouw en een vezelcementbeplating gelijk aan 0.243m
3
/u.  

Deze waarde voldoet niet aan de prestatie-eisen voor luchtdichtheid die aan wanden gesteld 

wordt.  

Indien de isolatie niet netjes tegen de wand is aangedrukt, kan er buitenlucht spoelen tussen 

isolatie en wand.  Dit betekent een kortsluiting van de thermische prestaties (zie thermische 

prestaties).  Wanneer er een geventileerde spouw wordt voorzien tussen de afwerking en de 

isolatie uit hoofde duurzaamheid, dan kan er een luchtstroming optreden rond de isolatie 

indien deze niet correct geplaatst is. 

 (Zie Figuur 23). 

 

                               
Figuur 23 Luchtspoeling met buitenlucht bij een buitenisolatiesysteem wanneer de 

isolatie niet correct tegen de wand wordt aangedrukt. 
 

Gepleisterde buitenisolatiesystemen 

De dragende wand dient over een basisluchtdichtheid te beschikken om te verhinderen da talle 

windwerking door de pleister moet worden opgenomen. 

Indien de voeg tussen isolatie en wand onderaan en bovenaan niet dicht is afgewerkt en indien 

de isolatie via noppenverkleding is aangebracht, dan kan er buitenlucht tussen de isolatie en 

de wand spoelen.  Dit sluit de thermische prestaties kort. 

Indien de voeg tussen isolatie en wand onderaan en bovenaan dicht is afgezerkt maar er toch 

een luchtspouwtje aanwezig is tussen de isolatieplaten onderling en/of de isolatieplaten en de 

muur, dan kan er zich luchtrotatie voordoen in deze spouw.  (Zie Figuur 24) 
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Figuur 24 Luchtrotatie en luchtspoeling wanneer de voegen onder en boven openstaan 

(figuur links) en luchtrotatie in de spouw tussen isolatie en wand en in de 

voegen tussen de isolatieplaten wanneer de voegen onder en boven afgedicht 

zijn (figuur rechts).  [Houvenaghel] 

4.2.2. isolatiekwaliteit 

Bij een goede uitvoering wordt de berekende isolatiekwaliteit in realiteit ook gerealiseerd.  De 

U-waarde wordt bepaald door (1) de aarde en de dikte van de basiswand en (2) het type en de 

ditke van de isolatielaag.  Tabel 4 geeft de nodige isolatiedikte om te voldoen aan te wettelijk 

eisen gesteld aan de U-waarde voor nieuwbouw en aan de U-waarde richtlijn voor 

energiezuinig woningen.  Intrensiek is er geen verschil in de isolatiekwaliteit wanneer een 

bepaald materiaal met een bepaalde dikte wordt aangebracht als binnen-, buiten- of 

spouwisolatie. 

 

U isolatiedikte 

[W/m.K] [cm] 

 RW GW PUR EPS greyEPS XPS CG 

0.6        

0.2        

λ        

[W/m.K]     0.030   

Tabel 4. Nodige isolatiedikte aan te brengen als buitenisolatie om een anderhalfsteense 

wand in metselwerk (19cm) te laten voldoen aan de wettelijke eis voor 

nieuwbouwwanden (U=0.6W/m
2
.K) en de richtlijn voor goed geïsoleerde 

wanden (U=0.2W/m
2
.K) in functie van een aantal isolatiematerialen.  MW = 

glaswol, RW = rotswol, PUR = polyurethaanschuim, EPS = geëxpanseerd 

polystyreen, greyEPS = grijs geëxpanseerd polystyreen, XPS = geëxtrudeerd 

polystyreen en CG = cellenglas. 

 

De thermische prestaties in situ van een buitenisolatiesysteem zijn sterk afhankelijk van de 

uitvoeringskwaliteit van de de isolatielaag.  Bij gepleisterde buitenisolatiesystemen dient men 

te vermijden dat (Figuur 25): 

(1) er open voegen zijn tussen de isolatieplaten onderling.  Lokaal werd een 

stijging van de U-waarde met 16% gemeten bij reële wanden ter hoogte 

van open voegen tussen de isolatieplaten. 
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(2) de eventuele voegen tussen de isolatieplaten opgevuld worden met mortel 

of pleister.  Lokaal werd een stijging van de U-waarde met 46% gemeten 

bij een reële wand ter hoogte van met mortel gevulde voegen. 

Het effect van het openstaan van de voegen of het vullen van de voegen met mortel wordt 

weergegeven in Tabel 5.  Ook al lijkt het vullen van de voegen een ‘detail’, het kan de U-

waarde laten stijgen met 35% in het geval van sterk geïsoleerde wanden (U=0.2W/m².K). 

 

             
Figuur 25. Impact van een slechte plaatsing op de thermische warmtestroomweerstand : 

open voegen tussen de platen en met mortel gevulde voegen tussen de platen.  

Lokaal ter hoogte van de voegen valt de isolatieweerstand terug van 

3.54m
2
.K/W tot respectivelijk 2.62m

2
.K/W en 1.35m

2
.K/W.  [Houvenaghel] 

 

isolatiedikte perfecte uitvoering open voegen tussen 

de isolatieplaten 

voegen tussen de 

isolatieplaten gevuld 

met mortel 

[cm]    

10 0.288 0.298 (+3.5%) 0.377 (+31%) 

15 0.200 0.211 (+5.5%) 0.270 (+35%) 

20 0.154 0.165 (+7.1%) 0.213 (+38%) 

Tabel 5 Valeur U d’une paroi de 1.8x2.8m² : influence de la qualité de la mise en 

œuvre sur la performance thermique en fonction de l’épaisseur de l’isolation. 

 

Om te verhinderen dat er buitenluchtspoeling achter de isolatie optreedt en de thermische 

prestaties zo volledige geruïneerd worden, is het van extreem belang te vermijden dat er open 

voegen zijn boven- en onderaan de isolatie. De aanwezigheid van een kleine luchtspouw 

achter de isolatie van 2mm die onder en bovenaan in contact staat met de buitenomgeving 

zorgt immers al voor een stijging van de U-waarde met een tiental percent.  Om deze 

luchtspoeling te verhinderen is het aangewezen de isolatieplaten die zich aan de randen van de 

gevel en omheen vensters bevinden niet met noppen maar volledig te verkleven of aan hun 

randen volledig te verkleven zoals getoond in Figuur 26.  Het gebruik van een goed gesteld 

sokkelprofiel draagt bij tot een correcte plaatsing van de isolatie. 

 

R = 2.62 
 

 

R = 1.35 
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Figuur 26 Het aangeraden verklevingspatroon voor de isolatieplaten die zich bovenaan en 

onderaan de gevel bevinden, voor de isolatieplaten op hoeken en rondom 

openingen. 

4.2.3. thermisch niet-stationair gedrag 

Het thermische niet-stationair gedrag van een wand na het aanbrengen van buitenisolatie stelt 

in se geen probleem.  In welke mate de wand mee het zomercomfort zal bepalen, hangt af van 

zijn oppervlakte in vergelijking met andere capacitieve delen en de overgangscoëfficiënt aan 

het oppervlakte naast de parameters zoals vermeld bij binnenisolatie (percentage beglaasde 

delen, ventilatiestrategie, etc.). 

4.2.4. hygrische spanningen en vervormingen 

Het is van belang dat een buitengevelisolatiesysteem enkel wordt aangebracht op een wand 

die een voldoende stabiele basisstructuur heeft.  Zoniet worden de spanningen en 

vervormingen overgedragen naar de pleisterafwerking of de plaat- of schubvormige 

afwerking.  Het is bij een bepleisterde buitengevelisolatie aangewezen de voegen  

Door het aanbrengen van een buitengevelisolatiesysteem wordt de hygrothermische belasting 

op de basisstructuur sterk verminderd; zo kan buitengevelisolatie een oplossing zijn om 

wanden die vorst- of vochtschade vertonen na te isoleren. 

De buitenafwerking ondergaat grote thermische en hygrische variaties en moet de hieraan 

gekoppelde hygrische spanningen en vervormingen kunnen opnemen zonder scheurvorming 

te vertonen.  Bij een plaatvormige afwerking kan iedere plaat afzonderlijk vervormen.  Er 

zullen zich dan ook enkel problemen voordoen wanneer de individuele vervorming van de 

plaat (b.v. uitbuiging) verhinderd wordt door andere platen of door de bevestigingen.  In 

tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn niet zozeer de thermische uitzetting en krimp de 

oorzaak van scheurvorming van buitenpleister.  Temperatuursveranderingen manifesteren 

zich immers quasi onmiddellijk over de volledige dikte van de pleister (zie Figuur 27).  Dit 

vertaalt zich in een uniforme uitzetting of krimp van de pleister.  Veranderingen in relatieve 

vochtigheid planten zich echter traag en gedempd voort door de pleisterlaag aangezien 

waterdampdiffusie een traag proces is in vergelijking met warmtegeleiding.  

Op dagbasis worden RV-schommelingen vastgesteld in de buitenste laag van de pleister 

terwijl de binnenzijde van de pleister ongeveer op constante RV blijft.  Dit vertaalt zich in een 

differentiële belasting van de pleister die lokaal ervoor kunnen zorgen dat de maximale 

trekweerstand overschreden wordt.  Zo doet de cyclische klimaatbelasting de 

microscheurvorming evolueren tot macroscheuren. 
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Figuur 27.  (a) Temperatuur aan de buiten- en binnenzijde van de pleister tijdens een warme 

zomerdag in functie van de tijd, (b) Relatieve vochtigheid aan de binnen-e en de 

buitenzijde van de pleister tijdens een warme zomerdag in functie van de tijd, (c) 

temperatuurprofiel over de pleister op verschillende tijdstippen van de dag en (d) 

RV-profiel over de pleister op verschillende tijdstippen van de dag.  [Carmeliet] 

 

 
Figuur 28: Voorbeeld van schade aan buitenpleister op isolatie 

 

De ductiliteit en de trekweerstand en hygrische uitzetting van de pleister bepalen samen met 

het buitenklimaat in grote mate de duurzaamheid van de buitenpleister.  De volgende 

richtlijnen helpen om de hygrothermische spanningen en vervormingen op een aanvaardbaar 

niveau te houden : [Carmeliet]: 

1. het gebruik van grofporeuze pleisters (beperktere hygrische krimp) 

2. het aanbrengen van een weefselwapening (meer dan 0.55% heeft weinig tot geen zin) 

aan de buitenzijde van de grondmortel, een voldoende dikke pleister, een goede 

inbedding van het wapeningsweefsel (zo veel mogelijk aan de buitenzijde van de 

grondmortel) en een goede hechting pleister-wapeningsweefsel 

3. pleister met voldoende hechtsterkte (weersomstandigheden), voldoende vervormbaar 

4. donkere kleur bij goede kwaliteit pleister is mogelijk 

 

Il est recommandé d’installer les plaques d’isolation en quinconce et d’éviter que les joints 

structurels dans la façade ne concordent avec les joints entre les plaques d’isolation.   

 

 

4.2.5. vochthuishouding 

4.2.5.1. REGENWERING 
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Aucun problème particulier ne se présente dans le cas de parements réalisés dans les règles de 

l’art.  

 

4.2.5.2. ZOMERCONDENSATIE 

Aucun problème particulier. 

 

4.2.5.3. OPPERVLAKTECONDENSATIE EN SCHIMMELVORMING 

Globalement, les ponts thermiques sont plus faciles à gérer lors d’une isolation par l’extérieur 

(notamment au droit des jonctions de murs et de planchers).  Les points singuliers auxquels il 

est nécessaire de porter une attention particulière sont les contours de fenêtre et de porte 

(éviter au maximum les décalages entre plan de l’isolation thermique et châssis/fenêtre.  Ainsi 

que les pieds de mur. 

Dans le cas de ponts thermiques inévitables, la règle du facteur de température (supérieur à 

0,7 – voir plus paragraphe 3.2.5.3) doit également être prise en compte lors de la conception. 

 

4.2.5.4. INWENDIGE CONDENSATIE 

Les risques les plus importants de condensation dans le cas de l’isolation par l’extérieur sont 

la diffusion de la vapeur d’eau de l’intérieur vers l’extérieur et la diffusion d’eau excédante 

contenue dans le mur au moment de la pose du système d’isolation. 

Deux principaux cas sont à envisager : 

 D’une part la finition enduit extérieur mis en œuvre contre l’isolant.  

Il est nécessaire que la perméance de l’enduit soit suffisante par rapport à celle 

de l’isolant afin d’éviter une concentration d’eau entre l’enduit et l’isolant.  

Cela aurait pour effet d’humidifier l’isolant avec les pertes de résistance 

thermique que ça implique ou encore de décoller l’enduit (formation de 

cloques)   

 D’autre part, une finition de façade (type bardage) mis en œuvre avec une lame 

d’air ventilée.  Dans ce cas, les matériaux utilisés en bardage ont une 

perméance faible ce qui nécessite une lame d’air les séparant de l’isolant.  Pour 

éviter une stagnation de l’humidité à la phase intérieure du bardage, il est 

également nécessaire de ventiler cette lame avec de l’air extérieur. 

Si la lame d’air n’est pas possible en pratique, il faut vérifier que l’étanchéité à 

l’air du mur porteur est suffisante et placer un pare-vapeur entre le mur et 

l’isolant.  

 

4.2.6. koudebruggen 

Comme évoqué plus haut, les ponts thermiques sont plus facilement évités lors de la mise en 

œuvre d’une isolation par l’extérieur plutôt que par l’intérieur.  Toutefois, il y a quelques 

points particuliers nécessitant une attention particulière pour limiter les pertes de chaleur par 

transmission.  Ces points sont, dans notre cas, les contours de fenêtres et de porte ainsi que 

l’isolation des pieds de mur. 

 

Les figures ci-dessous reprennent les principaux points singuliers et montrent comment les 

traiter au mieux. 

 

Figure 28 : Traitement du pont thermique en contour de baie. 
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Figure 29 : Traitement du pont thermique en pied de mur.   

 

4.2.7. Akoestiek 

A priori, aucun problème acoustique particulier ne se pose avec la mise en œuvre d’isolation 

par l’extérieur. 

4.2.8. Brandgedrag 

Le comportement au feu peut être modifié si lors d’un incendie, une partie des flammes 

sortent par une ouverture et viennent lécher l’isolant posée en façade. Solutions ? 

4.2.9. Onderhoud 

Dans le cas des enduits, un entretien est nécessaire tous les 10 ou 15 ans.   

Il est intéressant de se renseigner auprès du fabricant / entreprise sur l’entretien des enduits ou 

bardages. 

4.3. Ontwerp en uitvoering 

Lignes directrices pour une bonne conception : 

 Le choix de l’enduit est important pour résister aux contraintes 

hygrothermiques.  Rappelons les conseils pour éviter les problèmes : 

i. Choisir un enduit macroporeux et suffisamment ductile 

ii. Prévoir un tissu portant à la surface externe de l’enduit 

iii. Choisir un enduit avec une perméance supérieure à celle de l’isolant 

 Le système de bardage doit être conçu pour permettre à chaque partie de se 

déformer individuellement et ainsi éviter de solliciter les panneaux contigus. 

 Gérer les ponts thermiques 

   

 

Lignes directrices pour une bonne exécution : 

 Veiller à ce que les plaques d’isolant soient bien jointives, entre elles et avec le 

mur existant, pour éviter les circulations d’air qui nuirait à son efficacité 

thermique. 

4.4. Besluit 

La solution d’isolation par l’extérieur a de nombreux avantages : 

 Protéger le mur, notamment aux sollicitations hydriques et thermiques 

 Etre applicable pour des murs ayant des problèmes d’humidité ou de gel 

 Eviter un bon nombre de ponts thermiques 

 Garder la masse nécessaire à l’inertie thermique et ainsi aider à préserver le 

confort d’été 

 Améliorer l’isolation acoustique ( ?) 

 Ne pas réduire l’espace intérieur  

Par contre, sa mise en œuvre conduit à un nouvel aspect esthétique de la façade et doit donc 

prendre en compte les prescriptions urbanistiques. De plus, cette possibilité ne peut pas 

toujours être envisagée (espace extérieur).  

mdlghust
Highlight

mdlghust
Sticky Note
bijkomende punten:-1- kostprijs (absoluut/relatief , zie opmerking bij besluit over binnenisolatie)-2- belangrijke interactie tussen buitenisolatiesysteem, raamaansluiting, openingen, al dan niet vervangen van ramen (zoja, +kostprijs daarvan)



 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET VOOR VERSPREIDING 

 

Na-isolatie van wanden 30 

5. Na-isolatie van spouwmuren 

5.1. Beschrijving na-isolatie van spouwmuren systemen 

Cette technique a été souvent utilisée en Flandres entre 1975 et 1985, depuis, les incitants 

financiers ont diminués et quelques cas de dommages ont donné, à tort, une mauvaise 

réputation à cette technique.  

 

 
Figuur30 : Mise œuvre : perforations afin d’insuffler l’isolant  

 

 

La technique nécessite la perforation du parement afin d’injecter l’isolant dans le mur creux 

au moyen d’un pistolet d’injection.  Le plus souvent, les matériaux utilisés sont soit des 

matériaux synthétiques, mousses de polyuréthane (PUR), mousses d’urée formaldéhyde (UF) 

ou billes de mousse de polystyrène expansé, soit des matériaux inorganiques, laine minérale, 

perlite siliconées,…   L’épaisseur de la coulisse doit être de 3 à 4 cm minimum pour assurer 

un bon remplissage. 

 

Le mur ne peut pas être humide, la maçonnerie doit être en bon état et la coulisse doit être 

propre (sans déchet de mortier).  La réalisation d’une endoscopie permet de vérifier ce dernier 

point. 
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Figuur31 .Répartition des perforations et injection de l’isolant 

. 

5.2. Hygrothermische prestaties 

5.2.1. luchtdichtheid 

L’étanchéité à l’air doit être prévue pour limiter les condensations par exfiltration. 

 

L’étanchéité à l’air peut se trouver (très) sensiblement améliorée grâce à l’injection d’isolant 

de type mousse synthétique car ils peuvent contribuer à colmater certains points faibles.  Ceci 

n’est pas vrai avec la laine minérale qui est totalement perméable à l’air. 

Toutefois, si la construction originale n’est pas étanche à l’air, le mur isolé ne le sera pas plus. 

C’est du mur intérieur que dépend l’étanchéité à l’air en paroi courante. 
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Si il est bien mis en œuvre, l’isolant injecté formera un ensemble homogène et sera bien 

jointif tant avec le mur qu’avec la brique de parement, ce qui évitera tout risque de circulation 

d’air affectant la résistance thermique de l’ensemble. 

5.2.2. Isolatiekwaliteit 

Du point de vue de la conception, l’efficacité thermique est prédéfinie par l’épaisseur de la 

coulisse (qui peut, dans certains cas, être insuffisante) et par le coefficient de conductivité 

thermique  de l’isolant.  Celui-ci dépend directement de la densité lors de l’injection.  Des 

mesures en laboratoire sont réalisées mais les résultats in situ sont très souvent moins bons. 

 

De plus, les ponts thermiques existants (tels que liaison mécaniques entre le mur et la brique 

de parement) ne sont pas corrigés. 

Figuur 32:  

 

 

 

Caractéristiques des différents isolants + avantages et inconvénients:  

 

• UF-schuim 

 

– schuim door lucht 

– krimp 

– aanmaakwater 

– lage μ (1.5) 
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• PUR schuim 

– schuimt snel (min) 

– sterk expansief 

– ρideal = 30 à 

40kg/m³ 

 

 
• MW 

– ρideal, RW = 70 

kg/m³ 

– ρideal,GW = 50 

kg/m³ 

– μ = 1.5 

 

 

 



 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET VOOR VERSPREIDING 

 

Na-isolatie van wanden 34 

• EPS korrels 

– dichte pakking 

vereist : Ø > 5mm 

– ρ = 18 kg/m³  zeer 

licht 

 

 

 
• perliet korrels 

– Ø = 1 à 3 mm 

– ρ tussen 65 en 80 

kg/m³ 

– instorten van 

bovenuit mogelijk 

– grote zettingen  

bijvullen 
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5.2.3. thermisch niet-stationair gedrag 

L’isolation du mur creux ne conduit pas à de grands changements en terme de coportement 

thermique non stationnaire. 

5.2.4. hygrische spanningen en vervormingen 

Les contraintes thermiques et hydriques dans le parement augmentent par le remplissage 

complet de la coulisse.  En effet, l’eau ne peut plus s’évacuer par la coulisse comme 

auparavant, la maçonnerie s’en trouve plus humide mais aussi plus froide (par l’apport 

d’isolant).  Les risques de dommages par gel sont donc plus importants. Solutions ? 

C’est la raison pour laquelle cette technique ne sera pas utilisée si les briques de parements 

sont en mauvais état (briques fissurées, joints manquants, …). 

 

 

5.2.5. vochthuishouding 

5.2.5.1. REGENWERING 

La maçonnerie permet de protéger le mur des pluies battantes mais n’est pas étanche à l’eau.      

Si il est prévu de peindre la maçonnerie, il faut savoir que la peinture aura pour effet de 

réduire sensiblement la pénétration de l’eau dans celle-ci mais aussi de rendre plus difficile et 

plus lent son séchage. 

Rappelons ici, la précaution relative à la propreté de la coulisse, des déchets de mortier 

pourraient provoquer des infiltrations d’eau de pluie.  

 

5.2.5.2. ZOMERCONDENSATIE 

En été, l’ensoleillement provoque un séchage de la maçonnerie et ainsi une diffusion de la 

vapeur d’eau de l’extérieur vers l’intérieur. Mais encore ! 

Si l’isolant mis en œuvre a un facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau inférieur à 

celle de la maçonnerie, il y a risque de condensation. ET dans l’autre sens ?! 

 Condensation entre la brique de parement et l’isolant. 

 

5.2.5.3. OPPERVLAKTECONDENSATIE EN SCHIMMELVORMING 

Comme dit plus haut, les ponts thermiques existants en paroi courante ne sont pas corrigés par 

l’isolation du mur creux.   

 

5.2.5.4. INWENDIGE CONDENSATIE 

Les matériaux utilisés lors de l’injection doivent être non capillaires et/ ou hydrofugés pour 

palier aux transferts d’humidité vers l’intérieur.  Ils doivent également être très perméables à 

la vapeur. 

Gestion de l’humidité entre le mur de parement et l’isolant ! 

 

5.2.6. koudebruggen 

Comme dit plus haut, les ponts thermiques existants en paroi courante ne seront pas corrigés.  

On peut imaginer que ce type de post-isolation est mis en œuvre dans le cas de rénovation 

légère et qu’il y a donc peu de possibilité de modifications (châssis, …)  
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5.2.7. Akoestiek 

A priori, aucun problème particulier ne se pose avec l’isolation de la coulisse.  Si il s’agit 

d’isolant à cellules ouvertes, cela peut même améliorer le comportement acoustique du mur.  

5.2.8. Brandgedrag 

Le comportement au feu peut être modifié si lors d’un incendie, une partie des flammes sort 

par une ouverture et vient lécher l’isolant posée en façade. 

5.2.9. Onderhoud 

Rien de particulier en terme d’entretien. 

5.3. Ontwerp en uitvoering 

On peut imaginer que ce type de post-isolation est mis en œuvre dans le cas de rénovation 

légère et qu’il y a peu de latitude au niveau de la conception. 

La qualité de l’isolation réside essentiellement dans la qualité de mise en œuvre.  Il est 

important de : 

 Vérifier la propreté du creux (pas de déchet de mortier, par exemple) ; un contrôle par 

endoscopie est le bienvenu. 

 Procéder à suffisamment de perforations pour obtenir un résultat homogène 

 Mettre en œuvre la densité adéquate de l’isolant 

 Vérifier le résultat 
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5.4. Besluit 

Cette solution constitue un grand potentiel car 70% des habitations ont des murs creux en 

Belgique et cette technique représente des travaux de rénovation moins lourd en n’affectant ni 

le parement extérieur, ni les finitions intérieures des bâtiments. Elle présente en plus 

l’avantage d’être peu onéreuse (environ 20 €/m² contre environ 100 €/m² pour une isolation 

par l’extérieur). 

D’un point de vue thermique, la résistance est prédéfinie par l’épaisseur de la coulisse et peut, 

dans certains cas, être insuffisante.  De plus, les ponts thermiques existants (tels que liaison 

mécaniques entre le mur et la brique de parement) ne seront pas corrigés.   

Le comportement hygrothermique est modérément modifié ; le risque de condensation interne 

ou superficielle n’est pas modifié.  

Rappelons que le remplissage total de la coulisse implique que le mur soit sec et la 

maçonnerie perméable à la vapeur d’eau (donc cette technique est déconseillée dans le cas de 

briques peintes ou émaillées. 

Enfin, ce système n’est pas envisageable si le parement est endommagé. 
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Misschien handig om dezelfde opbouw te hanteren als bij binnen- en buitenisolatie (met o.a. een oplijsting van voor- en nadelen)(Voor mogelijke punten, zie o.a. de presentatie op de studiedag van 18november.)

mdlghust
Highlight




