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Luchtdicht bouwen móet!

Knauf Insulation biedt dé totaaloplossing 
voor een gecontroleerd binnenklimaat 
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Luchtdicht móet 

Het is een hardnekkige misvatting dat een gebouw moeten kunnen ‘ademen’ en dus lucht moet doorlaten.  

Het tegendeel is waar. Onderzoek heeft al lang aangetoond dat we luchtdicht moeten bouwen om het binnen-

klimaat gecontroleerd te kunnen beheersen. Het is noodzakelijk voor de gezondheid, het welbevinden en de 

productiviteit van de gebruikers. Noodzakelijk om optimale energieprestaties te bereiken. Om geluid binnen of 

buiten te houden. En zeker ook om te kunnen voldoen aan huidige en toekomstige wettelijke EPC-eisen. 

Luchtdicht bouwen móet, voor gezonde mensen in een gezond gebouw. Dat vraagt een brede range aan duur-

zame, op elkaar afgestemde producten. Praktisch, makkelijk te verwerken en betaalbaar. Knauf Insulation biedt 

u alles wat u nodig heeft, bij nieuwbouw, verbouw en renovatie. Dé totaaloplossing voor luchtdicht bouwen.  

Inhoudsopgave
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Waarom luchtdicht?   
Luchtdicht móet…  
voor betere thermische prestaties

Voor de realisatie van een duurzaam, prettig en energie-efficiënt gebouw staan tal van isolatiesystemen ter  

beschikking. Wat dat betreft is de keuze eenvoudig: Knauf Insulation met ECOSE® Technology is dé norm in 

duurzaamheid. Maar er is méér van belang. 

Kieren en naden in de gebouwschil dienen hermetisch te worden afgedicht. Ze zorgen immers voor tocht 

afkomstig van luchtlekken bij de aansluiting van bouwdelen in dak, gevels en vloer. Maar ook bij de aansluiting 

en doorvoeren van installatieleidingen. Die lekken verhinderen dat de ventilatiesystemen van het gebouw  

optimaal kunnen functioneren. Warme en koude, vochtige en droge lucht stroomt vrijelijk naar binnen en buiten 

en dat maakt een gecontroleerde klimaatbeheersing onmogelijk. Zaak dus om luchtdicht te bouwen.

De energetische prestatie van een gebouw is voor een belangrijk deel afhankelijk van de isolatie van de gebouw-

schil én van de ventilatie. Door een gebouw volledig luchtdicht te maken, kan die prestatie aanzienlijk worden 

verhoogd. Immers, de kleinste luchtlekken hebben al impact op de thermische prestatie en het energieverbruik 

van een gebouw. Zeker in gebouwen met mechanische ventilatie moet de schil luchtdicht zijn voor een optimale 

energetische prestatie. 

Luchtdicht bouwen resulteert in minder energieverbruik. Zo kan een  

woning met een jaarlijks verbruik van 2.500 m³ aardgas tot 557 m³ gas 

besparen, wanneer de luchtdichtheid met 40% wordt verbeterd. Een  

besparing van 8%. Pure winst voor het milieu én voor de portemonnee. 
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Onderstaande elementen van de gebouwschil zijn maatgevend voor 

het behalen van een luchtdichte gebouw schil in de ontwerpfase.

3	 	Vloer 

3	 	Dak

3	 	Gevel

3	 	Ramen en kozijnen

3	 	Aansluitingen en doorvoeringen

Werken aan een 
energieneutrale 
toekomst.
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Luchtdicht móet…  
voor een gezonder 
binnenklimaat 

Luchtdicht móet…  
voor betere akoestische prestaties

Een luchtdicht gebouw met een goed ventilatie- 

systeem zorgt voor een aangenamer binnenklimaat. 

Een klimaat waarin mensen zich prettiger voelen, 

maar ook fitter en productiever. Een slecht binnen-

klimaat leidt tot gezondheidsklachten en verminderde 

concentratie, als gevolg van opeenhoping van onder 

meer kooldioxide, vluchtige organische stoffen, 

geuren en oplosmiddelen. 

Een goede ventilatie in combinatie met optimale  

luchtdichtheid is noodzakelijk om energie-efficiency 

en een gezonde binnenlucht te garanderen. Zo  

rapporteert TNO in het kader van het Frisse Scholen 

project dat de leerprestaties van leerlingen hierdoor 

aantoonbaar stijgen.

Niet alleen lucht dringt door kieren en naden in muren, vloeren en pla-

fonds. Dat geldt evenzeer voor geluid. Geluid van de buitenomgeving of 

vanuit aangrenzende panden. Maar ook geluid van binnen naar buiten. 

Een nauwelijks zichtbaar kiertje van 1 mm over een lengte van een meter 

verlaagt de akoestische prestatie van een gebouw al met 10 dB. Nog 

een reden dus om luchtdicht te bouwen. 

Reductie van 3dB* is vermindering 

van verdubbeling van het geluid.

*dB= Decibel, is de meetwaarde 

waarin aangegeven wordt hoeveel 

geluid er verminderd kan worden 

met het toepassen van een bepaald 

systeem/product per bouwdeel.
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Cognitieve prestaties en ventilatie

Interventie vraag-
gestuurde ventilatie

Standaard conditie 
oplopend CO2

taal rekenen

u  Gemiddeld aantal fouten per dag met standaard error 
voor rekenen en taal bij vraaggestuurde ventilatie en 
bij standaard venitlatiecondities, gecorrigeerd voor 
testvolgorde (rekentest).
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Luchtdicht móet…  
voor wet- en regelgeving 

Luchtdicht móet…  
voor een langere levensduur 

Luchtdicht bouwen voorkomt dat vocht van buiten of binnen doordringt in de constructie van het gebouw. Door 

naden en kieren in de dakconstructie bijvoorbeeld, bij ramen en kozijnen en bij doorvoeren van leidingen. 

Een goede bescherming tegen vocht gaat rot en schimmelvorming tegen. Dat is niet alleen belangrijk voor de 

gezondheid van de gebruiker van het gebouw. Het verlengt ook de levensduur van het gebouw en voorkomt 

kostbare reparaties aan en vervanging van bouwdelen.   

Per 1 januari 2015 zal de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen worden aangescherpt. Dat heeft direct te 

maken met de voorgenomen verhoging van de isolatie-eisen voor dak, gevel en vloer; van 3.50 m².K/W naar 

5.00 m².K/W. Zelfs met de beste isolatiematerialen kan de beoogde energiewinst enkel worden behaald,  

wanneer deze worden geplaatst in een luchtdichte omgeving. 

Luchtdicht bouwen verbetert het rendement van installaties als verwarming, koeling en mechanische ventilatie-

systemen met warmte-uitwisseling. Voor een hogere energieprestatie en een lagere energiefactuur. 

EPC-norm vaak niet bereikt 

Het nieuwe Energieakkoord laat niets aan duidelijkheid over: Nederland moet jaarlijks gemiddeld 1,5% besparen 

op energie. Gezien het feit dat gebouwen zo’n 40% van het totale energieverbruik voor hun rekening nemen, 

valt daar forse winst te behalen. Het EPC-label wordt dus steeds belangrijker. In veel gevallen blijken gebouwen 

echter zo’n 10% onder hun toegekende labelwaarde te scoren door energieverlies via luchtlekken. Bij een passief- 

gebouw kan dat zelfs oplopen tot 30%. 

Meten is weten: de blower door test  

Lekken in de gebouwschil kunnen worden gelokaliseerd via een blower door test 

(luchtdichtheidstest). In een bepaald gedeelte van het gebouw worden alle deuren, 

ramen, ventilatorroosters en andere openingen gesloten en alle apparatuur die  

lucht verplaatst, uitgeschakeld. Alle tussendeuren staan open, zodat sprake is van 

één grote ruimte. Dan wordt in een deuropening een frame met zeildoek en een 

grote ventilator geplaatst. De ventilator zorgt voor een drukverschil met de omgeving. 

Vervolgens wordt met een speciale luchtdrukmeter en een computerprogramma 

vastgesteld of en hoeveel lucht ontsnapt of wordt aangezogen. 

Hierna wordt met behulp van infraroodfotografie, een luchtdrukmeter of een simpele ‘rookpen’ vastgesteld waar 

het precies lekt. Blower door tests tonen aan dat vooral de aansluitingen bij kozijnen, vloer- en plafondkieren en 

doorvoeren van kabels en leidingen belangrijke lekplaatsen zijn. Met de verschillende speciaalproducten voor 

luchtdicht bouwen van Knauf Insulation kunnen ze snel, duurzaam en makkelijk worden gedicht. Zodat het  

gebouw energetisch daadwerkelijk presteert wat het label belooft.    

Berekening van de impact van luchtdichtheid op het energieverbruik aan de hand van EPB-software (Waals Gewest)

Verbeterde waarde

v50 = 4m3/hm2

Standaardwaarde

v50 = 12m3/hm2

K-peil

41

41

41

Ew-peil

78

89

74

Risico op oververhitting

25% : licht tot 
gematigd risico

25% : licht tot 
gematigd risico

25% : licht tot 
gematigd risico

CO2 – emissie 
(ton/jaar)

5,09

5,80

4,81

Jaarlijkse kosten
(€/jaar)

1.323

1.484

1.259

Verbruik
(kWh/m2/jaar)

139

159

131

-13%

-18%
Passiefhuis

n50 = 0,6 vol/h



Knauf Insulation minerale wol 
met ECOSE® Technology

Knauf Insulation 
Supafil® inblaaswol

Knauf Insulation 
Lucht Dicht Systeem

Knauf Insulation 
QuicksealTM
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Knauf Insulation biedt álles voor luchtdicht bouwen 

Quickseal

Luchtdicht bouwen begint uiteraard bij goed ontworpen details. Maar hoe zorgvuldig ontworpen ook, het resul-

taat staat of valt met een goede uitvoering. Met de juiste producten om luchtlekken te voorkomen of te dichten.  

Knauf Insulation biedt een perfecte totaaloplossing voor luchtdicht bouwen. Een zorgvuldig samengesteld  

assortiment zeer hoogwaardige producten die nodig zijn voor de realisatie van een duurzaam luchtdichte en 

energiezuinige gebouwschil. Toe te passen bij nieuwbouw, verbouw en renovatie. Zeer compleet en makkelijk te 

verwerken… tegen een fractie van de kosten van traditionele oplossingen! 

Quickseal is een innovatief en uniek product om naden en kieren te dichten. 

Deze sneldrogende elastomeerkit op waterbasis werkt als een stevige elastische 

voegstrook, die zorgt voor luchtdichte constructieve verbindingen in de gebouw- 

schil. In muren, daken en vloeren bijvoorbeeld. Quickseal wordt eenvoudig met 

een luchtdruk spuitsysteem aangebracht en droogt binnen 2 tot 3 uur op tot een 

harde, elastische film die luchtlekkages blokkeert. Zo kunnen alle kieren en 

naden in een standaard woning van 110 m³ makkelijk binnen een dag worden 

gedicht.  

Quickseal heeft een zeer hoge hechtsterkte en blijft flexibel, zodat kieren en 

naden hermetisch gesloten blijven, ook wanneer verbindingen in de constructie 

beweging vertonen. 

Quickseal is gecertificeerd door GREENGUARD voor Children & Schools. Het 

bevat nauwelijks oplosmiddelen of gevaarlijke stoffen en vrijwel geen Vluchtige 

Organische Stoffen (0,3%). In combinatie met Knauf Insulation minerale wol 

met ECOSE® Technology of Knauf Insulation Supafil inblaaswol een even  

efficiënte als duurzame oplossing voor optimaal comfort en energie-efficiency. 
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Quickseal
Quickseal is de nieuwste technologie op het gebied van energiebesparende 

oplossingen. Het is een sneldrogende watergedragen elastomeerkit die werkt 

als een stevige elastische voegstrook die zorgt voor een luchtdichte constructieve 

verbinding in de gebouwschil, waaronder muren, daken en vloeren.

Quickseal heeft een zeer hoge hechtsterkte, zodat bewegingen van de constructie 

mogelijk blijven. 

Quickseal bevat nauwelijks Vluchtige Organische Stoffen en kan het beste  

worden gebruikt met Knauf Insulation producten zoals Supafil of Glaswol om het 

beste en meest optimale resultaat te bereiken.

LDS Soliplan Tape   
Een belangrijk onderdeel binnen het Luchtdicht Damp Systeem is de LDS Soliplan 

Tape. Een zeer hoogwaardige, makkelijk te verwerken tape voor het luchtdicht 

afwerken van overlappende naden. Bijvoorbeeld bij onderdakfolies, damp-

schermen en alu-flenzen van isolatiesystemen. 

LDS Solifit Tape 
Een ander product binnen het Luchtdicht Damp Systeem is de LDS Solifit Tape, 

voor het luchtdicht afwerken van detailleringen. Deze vezelversterkte tape  

combineert een zeer hoge scheurweerstand met verrassend gebruiksgemak. Een 

ideale oplossing voor het dichten van luchtlekken bij doorborende structuren en 

elementen. 

LDS Solifit Tape garandeert een blijvend sterke hechting op materialen als hout, 

metaal en PVC.  

LDS tweezijdige tape Kleberaupe
Ook deze tweezijdige tape is een onmisbaar onderdeel binnen het Luchtdicht 

Damp Systeem. Het is een makkelijke en effectieve oplossing om dampschermen 

luchtdicht te bevestigen aan membranen en profielen, waarop vervolgens een 

afwerklaag (zoals gipsplaat) wordt gemonteerd.     

Zelfklevende leidingkoker 
Simpel maar effectief is deze zelfklevende leidingkoker. De koker maakt een 

naadloze doorgang van kabels en leidingen mogelijk en hecht uitstekend op 

zowel hout als metaal en PVC. 

Productoverzicht voor luchtdicht bouwen

Universele leidingkoker 
Ook deze universele leidingkoker voorziet in een naadloze doorgang van  

kabels en leidingen. Makkelijk te bevestigen met Solifit en de variabele opening 

zorgt voor een exact passende doorvoer. 

LDS 100 dampscherm
Knauf Insulation heeft een Luchtdicht Damp Systeem met verschillende typen  

folies, schermen en toebehoren voor een perfecte luchtdichte, dampopen  

thermische en akoestische afwerking. Daartoe behoort onder meer het LDS 100 

dampscherm: een dampremmende folie die wordt toegepast aan de warme  

zijde van de constructie. 

Deze witte transparante folie bestaat uit polyethyleen met een zeer hoge weer-

stand tegen dampdiffusie. Het product kan zowel in hellende daken en prefab-

elementen voor wanden en vloeren als in muur- en gevelconstructies worden 

toegepast. Het LDS 100 dampscherm is speciaal geschikt voor toepassingen in 

ruimtes met een hoge relatieve luchtvochtigheid, zoals badkamer en keuken.

HQ premium onderdakfolie
Wind- en regenscherm wordt toegepast als dakbeschot constructie. De zeer grote 

dampdoorlaatbaarheid zorgt ervoor dat de isolatie rechtstreeks tegen de folie 

bevestigd kan worden. De onderdakfolie bestaat uit een drielaagse, soepele 

Polypropyleen kwaliteit met een hoge weerstand tegen scheuren en biedt een 

duurzame bescherming tegen het binnendringen van vocht door neerslag.

LDS Solimur lijmpatroon
Lijmpatroon met elastische lijm in een zichtbare kleur blauw om de aansluiting 

van dampschermen en onderdakfolies op de bestaande structuurelementen  

luchtdicht af te werken.

Naturoll 035
Stevige, onbeklede glaswolrol voor thermische, akoestische en brandveilige  

isolatie van hellende daken, houtskeletbouw en prefabwanden, vloeren en 

dakelementen van woningen.
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Overlap t.p.v. nokdetail Aansluiting t.p.v. schoorsteen Aansluiting t.p.v. goot Aansluiting t.p.v. kilgoot Aansluiting t.p.v. doorboring Aansluitng t.p.v. dakraam Let op voldoende overlap ≥ 10 cm

Het aanbrengen van luchtdichtheidsmaterialen aan de buitenzijde van een woning (dak).

1 2 3 4 5 6 7  

1
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6

7  

Montage buiten
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Montage binnen

1

2

HQ Premium Wind- en regenscherm, onderdakfolie

LDS 100 Dampscherm

Compleet assortiment dakfolies en 

toebehoren, te combineren met 

Naturoll en Multifit producten. 

Voor een perfecte luchtdichte, 

dampopen thermische en akoesti-

sche afwerking van hellende daken 

en  houtskeletbouw. Afhankelijk van 

de luchtvochtigheid in de ruimte kan 

er gekozen worden uit verschillende 

 onderdakfolies en dampschermen.

Bevestigen aan koude zijde constructie 
(onder de dakpannen)

1
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6
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3
LDS Soliplan Tape

LDS Solifit Tape

LDS Solimur Lijmpatroon

LDS Tweezijdige Tape Kleberaupe 

Zelfklevende Leidingkoker

Universele Leidingkoker

4

5

6

Bevestigen aan warme zijde constructie 
(binnenzijde woning/gebouw)
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Details luchtdicht systeem

Locaties van gebouwschil penetratie. Detailtoepassingen onder dakconstructie.

Verbindingen tussen muren en vloeren

Verbindingen tussen vensters en muren

Inbreng van electrische en andere componenten

Toegangsdeuren en andere doorboringen



● Houtwol
 
● Glaswol
 
● Steenwol
 
● EPS
 
● XPS

Lannemezan
Artix

Bad Waldsee

Chivasso

Hermeskeil

Visé
Oosterhout

Hartlepool
St. Helens
Queensferry
Cwmbran

Bad Berka
Wadersloh St. Egidien

Krupka

Simbach
Ferndorf Nova Bana

Zalaegerszeg
Novi Marof

Surdulica

Stupino

Skofja Loka

Glass Mineral Wool Extruded Polystyrene (XPS)

Expanded Polystyrene (EPS)

Extruded Polyethylene (XPE)

Rock Mineral Wool

Wood Wool

Over Knauf Insulation
Knauf Insulation is een van de meest toonaangevende en snelst groeiende producent van isolatiematerialen; onze doelstelling 
is wereldleider te worden in energie-efficiënte systemen voor gebouwen. Onze waarden – klantgericht, ondernemend, open en 
toegewijd – vormen de drijfveer achter de wijze waarop wij zaken doen. 
Bouwend op meer dan 30 jaar expertise in energie-efficiënte systemen, zijn wij erop gericht een uitgebreid gamma aan 
oplossingen te bieden voor woning- en utiliteitsbouw en voor industriële klanten. Wij zijn toegewijd om bouwmaterialen te 
leveren ter verbetering van de duurzame bouw. Met de invoering van onze nieuwe generatie minerale wol met ECOSE® 
Technology maken wij een deel van deze doelstelling tot werkelijkheid.

Knauf Insulation is in meer 
dan 35 landen actief, met 
30 productielocaties en ruim 
5.000 werknemers over de 
hele wereld. De onderneming, 
die onderdeel uitmaakt van het 
Duitse familiebedrijf Knauf Group, 
blijft operationeel en financieel 
gestaag groeien, met een omzet 
van meer dan € 1,2 miljard in 
2012.

Disclaimer: 
Technische wijzigingen voorbehouden. Uit sluitend de 
jongste editie is geldig. Knauf  Insulation kan enkel aan-
sprakelijkheid aanvaarden voor haar producten met 
inacht neming van de eigenschappen en toleranties  
zoals vermeld in onze KOMO attest met product-
certificaten. 
Ondanks aan de samenstelling van deze  uitgave bestede 
zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijk-
heid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
 voortvloeien uit enige fout die in deze  uitgave zou kunnen 
voorkomen. Alle rechten  voorbehouden. Niets van 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voor-
gaande schriftelijke  toestemming van Knauf Insulation.

www.knaufinsulation.nl

Knauf Insulation B.V.
Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, 
Nederland 
Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
Fax: + 31 (0)162 - 42 92 72 
e-mail: info.nl@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation.nl

Bronvermelding: 
- Lente Akkoord energiezuinig bouwen
- Archidat verschillende energieconcepten
- Milieu Centraal
- TNO, frisse scholen
- Energie Neutraal
-  Nieman Raadgevende ingenieurs, 
onderzoek hoogwaardige thermische schil

- Presentatie luchtdicht bouw Harry Nieman

FSC???


