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Energiezuinig
bouwen loont
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De Vlaamse overheid stelt dat
nieuwe gebouwen moeten
voldoen aan bepaalde eisen op
het gebied van energiezuinigheid.
Deze eisen zijn vastgelegd in de
EPB-regelgeving (EnergiePrestatie
en Binnenklimaat) en resulteren
in een EnergiePrestatieCertificaat.
Voor nieuwbouw gelden de
volgende EPB-eisen:
-e
 nergieprestatie-eisen: E-peil,
netto-energiebehoefte en
hernieuwbare energie;
- thermische isolatie-eisen: S-peil,
U- en R-waarden*;
-b
 innenklimaateisen: ventilatie*
en beperken van het risico op
oververhitting.
* Voor verbouwingen en uitbreidingen gelden
EPB-eisen op het gebied van U- en R-waarden en
ventilatie.

Zie www.energiesparen.be voor de
huidige EPB-eisen in Vlaanderen,
www.leefmilieubrussel.be voor Brussel en
www.energie.wallonie.be voor Wallonië.
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Energiezuinig bouwen en het S- en E-peil

Hoe lager het S- en E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.
In de drie gewesten zijn de eisen met betrekking tot
energiezuinig bouwen stelselmatig verhoogd (zie ook:
grafiek 1). Dit om te resulteren in bijna energieneutraal
(BEN) bouwen vanaf 2021. In het Brussels Hoofdstedelijk
gewest werkt men met afwijkende EPB-eisen. Hierin zijn
onder meer eisen vastgelegd voor de maximale netto
energiebehoefte voor verwarming en voor het maximale
primaire energieverbruik van een wooneenheid.
Slimme ontwerpen, goede materialen en een hoogwaardige
uitvoering maken comfortabele (bijna) energieneutrale
woningen mogelijk. Tal van projecten in binnen- en buiten
land hebben inmiddels laten zien dat dit ook betaalbaar is.
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Het S-peil bepaalt het E-peil
Het S-peil is de maat voor globale warmte-isolatie van een
gebouw; het gaat om de volledige isolatieschil en niet om de
afzonderlijke bouwdelen. Het S-peil hangt af van:
- thermische isolatie;
- luchtdichtheid;
- oriëntatie en bezonning van het gebouw;
- compact bouwen;
- vermijden of beperken van koudebruggen.
Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een
gebouw, inclusief de vaste installaties. Het E-peil hangt
af van:
- het S-peil;
- luchtdichtheid;
- bewust ventilatieverlies;
- oriëntatie en bezonning van het gebouw;
- technische installaties voor verwarming,
warmwatervoorziening, ventilatie en koeling.
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Grafiek 1 - Ontwikkeling E-peil volgens EPB-eisen in Vlaanderen

"Naast de ontwikkeling van het
E-peil, verstrengen ook de eisen
rondom het S-peil: met ingang
van 2021 komt het S-peil op
een niveau van S28 te liggen."
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“De grootste impact op de
energiezuinigheid van een
gebouw is weggelegd voor de
thermische isolatie, daarna
volgen pas de installaties.”
WTCB

Goede schil is bepalend voor de prestatie
Ontwerpers en bouwers staan bij ieder project voor de vraag
hoe de beste energieprestatie (laag E-peil) tegen de laagste
kosten wordt bereikt. Een goed geïsoleerde gebouwschil
zorgt voor het beste resultaat. Tabel 1 op de volgende pagina
toont factoren die van invloed zijn op de energetische
kwaliteit van de gebouwschil. Het thermisch isoleren van
een gebouwschil is een eenmalige investering die, zolang
de woning er staat, rendement oplevert. Energie die niet
gebruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden. Figuur 1
toont het warmteverlies van een ongeïsoleerde gebouwschil;
dakisolatie levert het hoogste rendement van 30% op.

Figuur 1 - Warmteverlies ongeïsoleerde gebouwschil
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Verlaag het S- en E-peil door dakisolatie,
luchtdichtheid en koudebrugarm bouwen

Naast een goed geïsoleerde gebouwschil is het
belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het
voorkomen van koudebruggen en luchtlekkages.
Deze factoren zijn, naast onder andere installatie
technische maatregelen (verwarming, ventilatie),
van invloed op de energieprestatie van een gebouw.
Een goede energieprestatie hangt af van de energetische
samenhang van alle componenten en materialen.
Hierbij zijn voorbereiding, detaillering en uitvoering van
groot belang. De kwaliteit van de uitvoering is vervolgens
bepalend voor de uiteindelijke echte energieprestatie.
Deze brochure behandelt de positieve invloed die
Unidek Aero dakelementen hebben op het S- en E-peil
door de hogere thermische dakisolatie, luchtdichtheid
en het verminderen van koudebruggen.

Grootheid

Betekenis

Omschrijving

Eenheid

Rd-waarde

Warmteweerstand

Geeft de isolatiewaarde van enkel het isolatiemateriaal aan

m2.K/W

U-waarde

Warmtedoorgangscoëfficient

Geeft aan hoeveel warmte er via een constructiedeel verloren gaat

W/m2.K

ψ-waarden

Lineair verlies

Geeft aan hoeveel warmte er per seconde, per meter en per graad
temperatuurverschil via een constructiedeel verloren gaat

W/m.K

v50

Luchtdoorlaatbaarheid

Geeft het volume lucht aan dat door de schil stroomt per eenheid
verliesoppervlakte bij 50 Pascal over- of onderdruk

m3/h.m2

n 50

Luchtverversing

Geeft het aantal maal per uur dat het volume aan lucht in het
gebouw weglekt/inlekt bij een drukverschil van 50 Pascal

m3/h.m3 of h-1

Tabel 1 - Eenheden m.b.t. kwaliteit van de gebouwschil

Dakisolatie
Dakisolatie levert zoals eerder beschreven het hoogste
rendement op bij het isoleren van een gebouwschil.
Dit maakt dat het dak een belangrijke bijdrage levert aan
energiebesparing en verlaging van het S- en E-peil. Tabel 2
laat zien dat energiewinsten van een dak bij een verbetering
van de isolatiewaarde aanzienlijk hoger zijn dan bij
verbetering van de isolatiewaarden van de vloer.
Dakisolatie loont!
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Optimalisatie
(Uc-waarde)

Jaarlijkse
aardgasbesparing

Dak

Geen 0,24 maar 0,16

32 m3

Begane-grondvloer

Geen 0,24 maar 0,16

4 m3

Onderdeel

Tabel 2 - Energiewinst in een standaard tussenwoning

“De verstrenging van de
reglementering noodzaakt de
bouwsector om luchtdichter
te bouwen.”
www.luchtdichtbouwen.net

Luchtdichtheid

Koudebrugarm bouwen

Luchtdichtheid is een belangrijk onderdeel van energiezuinig
bouwen ter verlaging van het E-peil. Kieren en naden in
een geïsoleerde gebouwschil veroorzaken ongewenste
luchtlekkage en warmteverlies.

Bij elke aansluiting van twee constructiedelen (een bouw
knoop) kunnen warmteverliezen (lineaire verliezen) optreden,
ook wel koudebruggen genoemd. De voornaamste oorzaak
van het ontstaan van koudebruggen is dat de isolatielaag
onderbroken wordt door componenten met een (veel) lagere
isolatiewaarde dan de isolatielaag. Voorbeelden zijn de
onderbreking van de isolatielaag door kepers en/of spanten,
de overgang van de gevel met spouwmuurisolatie naar het
dak, een raam in een gevel of isolatieplaten die niet goed
aangesloten zijn. Koudebruggen zijn warmteverliezen die
worden aangeduid door middel van ψ-waarden (spreek
uit: psi-waarden). In de EPB-berekening wordt door middel
van een waarde van ontstentenis (forfaitaire ψ-waarde
bepaald) hoe groot deze verliezen ongeveer zijn. Unidek Aero
dakelementen en haar toebehoren verminderen het effect
van koudebruggen in het dak. Daarom biedt Kingspan
Unidek technische bouwdetails met EPB-aanvaarde bouw
knopen en eigen 'werkelijke' ψ-waarden. Deze kunnen in de
EPB-berekening worden gebruikt ter verlaging van het S-peil
(zie ook: pagina 16 en 17).

Het volume lucht dat per uur door de schil stroomt
gerelateerd aan het binnenvolume wordt uitgedrukt in
een n50 -waarde. Door luchtlekkage vindt er onnodig
warmteverlies plaats. Het is beter om luchtdicht te
bouwen en goede ventilatievoorzieningen aan te brengen
in de woning. Dit zorgt ervoor dat een beheersbaar
binnenklimaat ontstaat. Bij een dak is extra aandacht
nodig voor doorvoeren, aansluitingen op de gevel en de
dakelementen onderling. Dankzij Unidek Aero dakelementen
en haar toebehoren kunnen op al deze punten luchtdichte
aansluitingen worden gerealiseerd. Pagina 13 beschrijft hoe
dit leidt tot verlaging van het E-peil.
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Verlaag het S- en E-peil met
performante dakisolatie

Dakisolatie loont en levert het hoogste
rendement bij het isoleren van een gebouw
schil. Het dak goed isoleren betekent een
lagere U-waarde en luchtdicht en koude
brugarm bouwen. Isoleren langs buiten
met behulp van zelfdragende isolerende
dakelementen, ook wel sandwichelementen
genoemd, is hiervoor dé methode.
Sandwichelementen hebben namelijk de
eigenschap zeer effectief gebruik te maken
van de isolatie. Zelfdragende en thermisch
isolerende dakelementen worden bovenop
houten steunbalken geplaatst. Met één
handeling is de gehele dakopbouw kanten-klaar, inclusief de afwerking aan de
onderzijde.
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De voordelen van sandwichelementen zijn:
- snelle verwerking, waardoor 25% goedkoper;
- geen foutenlast en minimale hoeveelheid restafval;
- grote overspanningen;
- kant-en-klare binnenzijde of eenvoudig af te werken
naar keuze;
- winst aan leefruimte;
- overheidssubsidies en premies beschikbaar.

Unieke dakelementen
Unidek Aero zelfdragende dakelementen zijn een klasse
apart. Niet alleen voldoen ze aan bovenstaande kenmerken,
Unidek Aero dakelementen onderscheiden zich van schrijn
werk met kepers of spanten én andere dakelementen door
de doorlopende isolatieschil. Dankzij de gepatenteerde
geïntegreerde verstijvers wordt de isolatieschil nergens
onderbroken. Kortom: geen extra koudebruggen dus een
optimaal thermisch rendement!

“Een zeer-lage energiewoning
is niet haalbaar met
enkel isolatie tussen het
daktimmerwerk.”
WTCB

Unidek Aero en haar varianten
Unidek Aero Comfort is een constructief isolerend sandwichelement van Kingspan Unidek. Het dakelement heeft een
kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum
voorzien van een 12 mm speciaal voor deze toepassing
ontwikkelde gipskartonplaat, die tussen twee van de vier
geïntegreerde verstijvers is aangebracht. Aan de binnenen buitenzijde is het dakelement afgewerkt met een 3 mm
spaanplaat. De spaanplaat aan de binnenzijde is voorzien
van een witte zichtzijde.
Een overzicht van het volledige Unidek Aero gamma vindt u
op pagina 20 en 21 van deze brochure.
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Koudebrugarm bouwen
Doorlopende isolatieschil

Uitstekende luchtdichtheid
Luchtdichte aansluiting
conform strenge passiefhuisniveau eisen

Woongenot

Van plasmascherm tot
schilderij: accessoires zijn
gemakkelijk te bevestigen
aan de geïntegreerde
verstijvers

Sterker dakelement

Zelfdragend tot 6m50 mede dankzij
geïntegreerde verstijvers

Vrije binnenafwerking

Met Unidek Aero kunt u kiezen
voor diverse binnenafwerkingen
zoals een kant-en-klare witte
binnenzijde of schilderwerk,
stucwerk of behang

Brandveilig

Brandreactie Euroklasse tot
en met B-s1-d0
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Duurzaam

Duurzaam isoleren tot en
met passiefhuis

Akoestisch comfort

Reductie geluid van buitenaf
en overlangs-geluid dankzij
speciale gipskartonplaat
(Rw tot en met 36 dB)

Uw dak dicht in 1 dag
Op maat geleverd en
eenvoudige montage

Gemak

Rasterfolie voor een snellere
verwerking bij de bevestiging en
het maken van sparingen

Eenvoudige
dakvensterintegratie

Unidek Aero Dakraamkozijn voor
montage van dakvensters zonder
raveling

Speciale hijsklem
Makkelijker en
arbeidsverlichtend
montageproces

Zeer snelle plaatsing
Slechts enkele
zelfborende schroeven
per dakelement
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Verlaag het S- en E-peil door
een uitstekende luchtdichtheid
Om een verlaging van het S- en E-peil
te realiseren, zijn extra bouwkundige en
installatietechnische maatregelen nood
zakelijk. Dit heeft gevolgen voor ontwerp
en uitvoering. Een van de onderdelen van
de EPB-berekening is de waarde die de
luchtdichtheid van een gebouw aangeeft.
Hoe minder energie een gebouw via lucht
lekkage verliest, hoe gunstiger het E-peil.

Het volume lucht dat per uur door de schil stroomt
(de in- en exfiltratie) gerelateerd aan het binnenvolume bij
een drukverschil van 50 Pascal, wordt uitgedrukt in een
v50 -waarde. Deze v50 -waarde wordt bepaald voor het
gehele gebouw (en niet per bouwdeel). Een uitstekende
luchtdichtheid van de verschillende onderdelen van de
gebouwschil tezamen en hun aansluitingen leidt tot een
lagere n50-waarde en resulteert in een winst aan E-punten.

“Luchtdicht bouwen is
één van de goedkoopste
manieren om het E-peil te
doen dalen.”
www.luchtdichtbouwen.net
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In grafiek 2 is weergegeven wat de invloed van de
luchtdichtheid op het E-peil is bij drie voorbeeldwoningen.
E-peil
rijwoning

100

halfopen woning

90

vrijstaande woning

80
70
60

12

9

6

3

0,5

lekdebiet bij 50 Pa
van de gebouwschil (m3/h.m2)

Grafiek 2 - Invloed van luchtdichtheid op het E-peil bij drie
voorbeeldwoningen (Bron: Vlaams Energieagentschap)

Standaard kan er bij de EPB-berekening gerekend worden
met een forfaitaire v50-waarde (waarde bij ontstentenis) voor
het gehele gebouw. Deze forfaitaire waarde is vastgelegd op
12 m3/h.m2. In de praktijk kan een v50-waarde van 4 bereikt
worden zonder al te veel aandacht aan luchtdichtheid te
besteden. Bij een project in Oosterzele werd met Unidek
Aero dakelementen gecombineerd met haar toebehoren
zonder verdere specifieke aandacht voor luchtdichtheid zelfs
een v50-waarde van 0,30 gehaald (zie figuur 2). Opgelet:
rekenen met een andere waarde dan de forfaitaire waarde
maakt het uitvoeren van een blowerdoortest na oplevering
van het gebouw verplicht.

Een studie in het kader van het project 'Construire
avec l'énergie' met de steun van het Waalse Gewest,
heeft aangetoond dat een n50-waarde van 2,0
toelaat om, naargelang de configuratie, 10 tot 15
E-punten te winnen in vergelijking tot de waarde
bij ontstentenis die gebruikt wordt in afwezigheid
van een blowerdoortest. De reële energetische
(en economische) winsten die hieruit voortvloeien,
kunnen oplopen tot maar liefst 10%.

Unidek Aero en E-peilverlaging
Door toepassing van Unidek Aero dakelementen
gecombineerd met haar luchtdichte toebehoren én
nauwkeurig bouwen, kan een grotere luchtdichtheid
gecreëerd worden. Testresultaten van een onafhankelijk
onderzoeksinstituut (SHR) wijzen uit dat de toebehoren van
Kingspan Unidek (in combinatie met Unidek Aero) voldoen
aan de strenge passiefhuis-niveau eisen voor luchtdichtheid.
Dit betekent dat als voor een gebouw een n50-waarde lager
dan 0,60 dient te worden gerealiseerd, onze toebehoren
voor het dak hiervoor geschikt zijn. Het dak dient dan
volgens onze technische details ontworpen en in de praktijk
zorgvuldig uitgevoerd te worden. Daarnaast dient het
luchtdichtheidsniveau van de andere onderdelen van de
gebouwschil geoptimaliseerd te worden.
Het invoeren van deze lagere n50-waarde in de EPBberekening in plaats van de forfaitaire waarde leidt tot een
verlaging van het E-peil. Het gebruik van Unidek Aero
dakelementen gecombineerd met haar luchtdichte
toebehoren én nauwkeurig bouwen kan tot 15 E-peil
punten winst opleveren. Berekeningen uitgevoerd door
het WTCB op basis van een voorbeeldwoning van het
Vlaams Energieagentschap (VEA) gaven al een E-peilwinst
van 9 punten aan bij toepassing van Unidek Aero en haar
toebehoren. Beide scores worden behaald zonder het
aanbrengen van tape en/of folie, dat als arbeidsintensief
en kostbaar aangemerkt kan worden. Voorwaarde hierbij is
dat de n50-waarde van het gebouw wordt gecontroleerd na
oplevering door middel van een blowerdoortest.

S- en E-peil verlaging met Unidek Aero
Locatie: Oosterzele

Netto inhoud: 776 m3
Berekend E-peil: 24
Berekend S-peil: 40
Resultaat blowerdoortest: 0,30 m3/h.m2
Uc-waarde dak: 0,11 W/(m².K)

Na blowerdoortest en i.c.m. Unidek Aero
E-peil: 6
S-peil: 17
Winst E-punten: 18
Winst S-punten: 23

Figuur 2 - S- en E-peil voor en na blowerdoortest bij een woning
uitgerust met Unidek Aero dakelementen gecombineerd met haar
toebehoren én nauwkeurig bouwen
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Een uitstekende luchtdichtheid met
Unidek Aero toebehoren
Kingspan Unidek heeft diverse toebehoren
die zorgen dat de dakelementen luchtdicht
aaneengesloten worden en luchtdicht op
de omringende constructies aangesloten
kunnen worden. Deze toebehoren voldoen
aan de strenge passiefhuis-niveau eisen voor
luchtdichtheid.

Kunststof LD-afdekprofiel

Alle Unidek Aero
dakelementen hebben aan de
langszijden een isolatielaag
die uitsteekt. Wanneer de
dakelementen goed tegen
elkaar worden geschoven,
sluiten ze hierdoor naadloos
aan. Een kunststof luchtdicht
LD-afdekprofiel zorgt er
vervolgens voor dat aan de
onderzijde een extra luchtdichte aansluiting ontstaat tussen
de dakelementen onderling. Grafiek 3 laat zien dat het
speciale kunststof LD-afdekprofiel van Kingspan Unidek veel
beter presteert dan overige afdekprofielen in de markt.

qv10 -waarde

Gebruik een aandrukroller om Geficell SK of de
Unidek luchtdichte afdichtingsband goed te laten
hechten aan de ondergrond.

1,0

0,6

0,6

0,4

Luchtdichte afdichtingsband

0,4

0,2
0,0

0,15

PVC Hard
profiel

PVC Hard
co-extrusie
< 250 m3
woningvolume

PVC Hard
co-extrusie
> 250 m3
woningvolume

Unidek LDafdekprofiel

Grafiek 3 - Vergelijk van Unidek LD-afdekprofiel met standaard
profielen in de markt (SHR, 2013)

Let op!

Het kunststof LD-afdekprofiel dient altijd uit één stuk
te bestaan; hierdoor ontstaan er geen luchtlekkages.
Plaats het kunststof LD-afdekprofiel in het dakelement
voordat deze naar boven wordt gehesen.
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Geficell SK is een speciale
afdichtingsband bestaande
uit polyethyleenschuim
met een gesloten cel
structuur voor toepassing
op betrekkelijk vlakke
ondergronden zoals een
muurplaat of nokgording.
De eenzijdig klevende
afdichtingsband wordt
aangebracht op diverse bouwonderdelen van hout, muur,
beton tot en met staal. Hierdoor kan een luchtdichte
aansluiting worden gerealiseerd.

Tip

1,0
0,8

Geficell SK afdichtingsband

Unidek luchtdichte
afdichtingsband is een
zacht semi-geslotencellig
polyolefineschuim geschikt
als thermische isolatie en
afdichting bij ondergronden
met kleine oneffenheden.
De hoogwaardige eenzijdig
klevende afdichtingsband
heeft zeer goede lucht
dichtende eigenschappen bij 15% compressie.

“Afdichtingsmiddelen zijn
bedoeld om stelruimten,
maattoleranties en
thermische uitzetting op
te vangen, maar niet om
onnauwkeurigheden in de
bouwfase te herstellen”
NEPROM, Lente-akkoord

Aerosafe-foam

Aerosafe-foam van Kingspan
Unidek is een hoogwaardige
elastische foam. Dankzij haar
elastische eigenschappen
(meer dan 35%), kan het de
rek en krimp van omringende
constructies beter opvangen
dan traditionele PUR-schuim.
Hierdoor wordt de lucht
dichtheid voor een langere
periode gegarandeerd. Het heeft uitstekende hechtende en
isolerende eigenschappen en wordt geleverd als pistolen
schuim. Hierdoor is het schuim makkelijk te doseren.
Gebruik bijvoorbeeld een plantenspuit om de ondergrond te
bevochtigen met schoon water. Dit is nodig voor een goede
hechting en snelle uitharding van Aerosafe-foam. Tabel 3
toont de performante eigenschappen van Aerosafe-foam
ten opzichte van traditionele PUR-schuimen.

Ontwerp en nauwkeurige uitvoering
Alle aansluitdetails dienen zorgvuldig te worden
ontworpen en uitgevoerd. Stelruimte, tolerantie en
thermische uitzetting moeten worden meegenomen
in het ontwerp. Als het ontwerp goed is gedetailleerd,
is de basis voor luchtdicht bouwen gelegd en hoeft
de aannemer minder te improviseren. Hierdoor kan
de aannemer tijdens de uitvoering tijd en dus geld
besparen.
Een goede luchtdichtheid is van groot belang voor
een goed geïsoleerde gebouwschil. PUR/kit mag geen
oplossing zijn voor onnauwkeurigheden. Doorvoeren en
sparingen dienen goed op maat gemaakt te worden.
Daarnaast dient een luchtdicht manchet geplaatst te
worden. Zowel bij schrijnwerk, metselwerk en beton
afwerking is nauwkeurigheid het sleutelwoord voor een
kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.

Tip

Als er toch onnauwkeurigheden tijdens de uitvoering
ontstaan, kunnen deze tot 3 cm opgevuld worden met
Aerosafe-foam. Onnauwkeurigheden groter dan
3 cm dienen thermisch geïsoleerd te worden met
bijvoorbeeld minerale wol om zodoende thermische
onderbrekingen te voorkomen. In beide gevallen dient
het detail luchtdicht afgetapet te worden.

Verwerking (aanbrengen)
Rek tot breuk
Expansie (bevochtigd)

Aerosafe-foam

Standaard flexibele PUR-schuim

Standaard PUR-schuim

Zeer goed doseerbaar

Zeer goed doseerbaar

Redelijk doseerbaar

79%

21%

16%

Ca. 40%

Ca. 40%

Ca. 100%

Ca. 35 liter

Ca. 40 liter

Opbrengst per bus
Ca. 42 liter
Tabel 3 - Aerosafe-foam t.o.v. andere PUR-schuimen (Kingspan Unidek, 2012)
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Verlaag het S- en E-peil door koudebrugarm
bouwen met Unidek Aero
Naast thermische isolatie en luchtdichtheid,
zijn koudebruggen ook van invloed op het
S- en E-peil (het S-peil beïnvloedt immers het
E-peil). Koudebruggen zijn warmteverliezen
die worden aangeduid door middel van
ψ-waarden. Een ψ-waarde geeft aan
hoeveel warmte er per seconde, per meter
en per graad temperatuurverschil via een
constructiedeel verloren gaat.

Bij elke aansluiting van twee constructiedelen, ook wel
bouwknopen genoemd, kunnen koudebruggen optreden.
De voornaamste oorzaak van het ontstaan van koude
bruggen is dat de isolatielaag onderbroken wordt door
constructiedelen met een (veel) lagere isolatiewaarde
dan de isolatielaag. De warmtestroom naar buiten is dan
groter dan die van de aangrenzende gedeelten er omheen.
Hierdoor kan op deze koudere plaatsen eerder condensatie
optreden waardoor schimmel- en vochtproblemen kunnen
ontstaan.
Door de constructiedelen voldoende gelijkwaardig te isoleren
en de bouwknoop in te pakken met isolatiemateriaal kunnen
onnodige warmteverliezen worden voorkomen. Echter, niet
alle warmteverliezen via een bouwknoop kunnen worden
voorkomen, omdat de isolatielagen in de praktijk altijd door
constructiedelen met een andere isolatiewaarde (deuren en
ramen) en hoeken onderbroken worden. De isolatielaag van
de Unidek Aero dakelementen steekt aan de langszijden
uit, waardoor deze naadloos aansluiten. Hierdoor wordt
de isolatielaag niet onderbroken, zoals bij schrijnwerk
met kepers of spanten wel het geval is. De eerste
‘koudebrug’ in het dak is daarmee al voorkomen!

Let op!

Op een aantal plaatsen in een gebouw
kunnen koudebruggen
sneller ontstaan:
- plaatsen waar de isolatie wordt
onderbroken (dakranden);
- plaatsen met een lage warmte
weerstand (kozijnen);
- hoeken (afkoelende buitenoppervlak
is groter dan binnenoppervlak).

Dankzij de doorlopende isolatiekern van Unidek dakelementen wordt de eerste 'koudebrug' in het dak al voorkomen
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Hoe invloed van bouwknopen inrekenen

Optie A
Gedetailleerde methode

Optie B
Methode van de EPBaanvaarde bouwknopen

Variabele S-peiltoeslag

Optie C
Forfaitaire toeslag
+10 S-punten

EPB-aanvaarde
bouwknopen

Niet-EPB-aanvaarde
bouwknopen
(+ eventueel beter presterende
bouwknopen)

+3 S-punten

Variabele S-punten

Figuur 5 - Schema van de drie mogelijke opties om de invloed van bouwknopen in te rekenen en hun impact op het S-peil

Lagere ψ-waarden met Unidek Aero
In de EPB-aangifte kan bij het inrekenen van bouwknopen
gekozen worden voor drie methoden (zie ook figuur 5):
- Optie A: gedetailleerde methode
> variabele S-peil toeslag
- Optie B: toepassing van EPB-aanvaarde bouwknopen
> toeslag 3 S-punten
- Optie C: berekening met forfaitaire ψ-waarde
> toeslag 10 S-punten
Als niet gekozen wordt voor optie A of B, is de invloed van
koudebruggen onbekend en wordt er gerekend met een
forfaitaire toeslag van 10 S-punten. Het werken met deze
forfaitaire toeslag is eenvoudiger, maar heeft geen positieve
invloed op de verlaging van het S- en E-peil.
Het is daarom ook mogelijk (en vaak gunstiger) om eigen
ψ-waarden (optie A) of EPB-aanvaarde bouwknopen
optie B) in te voeren. Kingspan Unidek biedt kosteloos
technische bouwdetails met EPB-aanvaarde bouwknopen
voor het dak en haar aansluitingen met verbeterde
eigen ψ-waarden voor gebruik bij optie A of B.
Indien de bouwkundige details in de praktijk worden
uitgevoerd conform deze technische bouwdetails dan
kunnen deze ψ-waarden worden overgenomen ter verlaging
van het S- en E-peil. Figuur 6 op de volgende pagina toont
een voorbeeld van een technisch bouwdetail met een EPBaanvaarde bouwknoop van Kingspan Unidek met eigen
verbeterde ψ-waarde.

Het kiezen voor optie A of B met behulp van de
technische bouwdetails van Kingspan Unidek in
plaats van het hanteren van de forfaitaire waarden,
leidt dus tot een verlaging van het S- en E-peil.
De winst kan naargelang de configuratie oplopen
tot 10 S-punten en 7 E-punten. Berekeningen uitgevoerd
door het WTCB op basis van een voorbeeldwoning van
het Vlaams Energieagentschap (VEA) gaven al een winst
van 7 S-punten en 6 E-punten.
Hoeveel het S- en E-peil uiteindelijk wordt verlaagd,
is afhankelijk van de keuzes die voor een gebouw zijn
gemaakt. Naast de ψ-waarden, hoge thermische isolatie
en uitstekende luchtdichtheid zijn ook andere factoren
van invloed zoals installatietechnische maatregelen en het
gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarnaast speelt
de configuratie van het gebouw een rol bij de berekening
van het E-peil.

Voorbeeldberekening*

Maximale
winst**

Luchtdichtheid

9

15

Koudebrugarm

6

7

Totale E-peilwinst

15

22

* Voorbeeldberekeningen WTCB op basis van voorbeeldwoning VEA.
** Naargelang de configuratie.

Tabel 4 - E-peilwinst met Unidek Aero dakelementen
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Bouwfysische prestaties
Onderdeel

Bouwdetail
Waarde

Uc muur in W/(m².K)*

0,128

Uc dak in W/(m².K)

0,105

ψ in W/(m.K)

-0,05**

Aanvullende gegevens bouwfysische berekeningen
* Invloed van spouwankers verwerkt in Uc-waarde.
** Voldoet aan grenswaarde EPB-aanvaarde bouwknoop 0,0 W/(m.K).

Bouwfysische prestaties
Uc muur in W/(m2.K)*
Uc dak in W/(m2.K)
Bouwfysische prestaties
Uc muur in W/(m2.K)*
Uc dak in W/(m2.K)

Uc

U
Figuur 6 - Technisch bouwdetail
met EPB-aanvaarde bouwknopen
en verbeterde ψ-waarde (zie ook: www.kingspanunidek.be)
c
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Duurzame keuze
Kingspan Unidek biedt producten en systemen gericht
op een lange levensduur. EPS Platinum, waaruit de kern
van Unidek dakelementen bestaat, is een duurzaam
en milieuvriendelijk isolatiemateriaal. Er is geen verlies
aan thermische eigenschappen, geen sprake van
vochtopname of andere invloeden die de thermische
of sterkte eigenschappen kunnen aantasten. EPS
(Platinum) is 100% recyclebaar en heeft daardoor
een zeer lange levensduur in tegenstelling tot andere
isolatiematerialen die uiteindelijk veelal verbrand of
gestort moeten worden.

Meer weten?
Bij vragen of opmerkingen staan onze medewerkers u
graag te woord.

Alle voordelen op een rijtje

De voordelen van Unidek Aero en haar toebehoren
op een rijtje:
- hoge thermische isolatie;
-	uitstekende luchtdichtheid ter verlaging van
het E-peil;
-	koudebrugarm bouwen en daardoor lagere
ψ-waarden;
-	beschikking over bouwdetails met EPB-aanvaarde
bouwknopen met eigen ψ-waarden ter verlaging
van het S- en E-peil;
-	toegankelijke (bestek)informatie over producten
en toebehoren;
- duurzaam isoleren tot en met passiefhuis;
-	aantoonbare geldige certificaten voor
luchtdichtheid, brandreactie en keurmerken.

Bronnen

- W TCB (2014), Kingspan Unidek Evaluatie van de
energieprestatie van een woongebouw voor twee
maatregelenpakketten
- W TCB (2014), Energetische renovatie van gebouwen
(wintercursus 2014)
- w ww.luchtdichtbouwen.net (WTCB i.s.m. Bouwunie,
Vlaamse Confederatie Bouw en NAV)
- www.energiesparen.be (Vlaams Energieagentschap)
- SHR (2013), Luchtdoorlatendheid,
aansluitnaden dakelementen
- Kingspan Unidek (2012), Onderzoeksrapport PUR-schuim
en Aerosafe-foam
- NEPROM Lente-akkoord (2014), Bouwen aan een goede
schil
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Producten in het Unidek Aero gamma

Unidek Aero Comfort

Unidek Aero Plus

- Onze bestseller
- Inclusief kant-en-klare witte zichtzijde

- Optimaal akoestisch comfort
- Standaard Rw-waarde van 37 dB

Constructief isolerend en geluidwerend
dakelement

Constructief isolerend en extra
geluidwerend dakelement

Unidek Aero PD

Unidek Aero Dakraamkozijn

- Speciaal ontwikkeld voor platte tot licht
hellende daken
- Met geintegreerde dampremmende laag

- Eenvoudige dakraamintegratie
- Minimaal verlies van overspanningen

Constructief isolerend dakelement
voor plat dak
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Voor montage van dakvensters
zonder raveling

Unidek Aero Fermacell

Constructief isolerend geluid- en brandwerend
dakelement
- Luxe afwerking met gipsvezelplaat
- Direct te bepleisteren, verven of behangen
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Contact
Regio Zuid
Accountmanager Internal Sales
T: +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T: +32 (0) 476 309 481
E: unidekbe@kingspan.com

Regio Oost
Accountmanager Internal Sales
T: +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T: +32 (0) 476 880 844
E: unidekbe@kingspan.com

Regio West
Accountmanager Internal Sales
T: +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T: +32 (0) 478 972 041
E: unidekbe@kingspan.com

Kingspan Unidek N.V.
Bouwelven 17A | 2280 Grobbendonk
T: +32 (0) 142 470 10
E: unidekbe@kingspan.com
www.kingspanunidek.be
® Kingspan, Unidek and the Lion Device are Registered
Trademarks of the Kingspan Group plc in the EU. All rights
reserved.
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