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Deel 1

Een comfortabel huis waarin huurders fijn wonen
Steeds meer mensen wachten op een sociale huurwoning. Dat zal nog wel even zo
blijven, want onder andere door de stikstofcrisis, komen er te weinig woningen bij.
Het is dus zaak om snel mogelijk bestaande panden te renoveren, zodat ze voldoen
aan de eisen die anno 2020 gelden.
Regelmatig is er in de media aandacht voor huurders die ontevreden zijn over de staat van
hun huis. Zij vinden dat ze niet comfortabel wonen. Met name de isolatie laat te wensen
over, met geluidsoverlast en kou in de winter tot gevolg.
Twee grote drijfveren dus voor eigenaren van huurwoningen en woningcorporaties om tot
actie over te gaan. Luchtdicht renoveren is de oplossing. Dat is niet ingrijpend, leidt tot
wooncomfort en is bovendien een energiezuinige keuze. Zo veranderen de bewoners
weer in tevreden huurders.
Daarnaast is luchtdicht renoveren ook verstandig met het oog op het Klimaatakkoord uit
2019. Hierin staat dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het
aardgas af moeten. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en
elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, maar daar is 30 jaar de tijd voor. Als eerste stap
moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.
De nieuwbouwwoningen die er ondanks de stikstofcrisis wél komen, moeten vanaf 1
januari 2021 voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen. Door de introductie van deze
BENG-eisen (BENG = “bijna energieneutrale gebouwen”), komt de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) te vervallen. De BENG-eisen komen voort uit de European Energy
Performance of Buildings Directive (EPBD), waarop ook het Nederlandse Bouwbesluit is
gebaseerd. Hierin is een grote rol weggelegd voor een betere isolatie en betere luchtdichtheid, waardoor er ook een gezonder binnenklimaat ontstaan.
Werk aan de winkel dus! Bostik draagt daar graag aan bij, o.a. door kennisuitwisseling
met klanten en partners. Bijvoorbeeld in de vorm van deze whitepaper met praktische
oplossingen om huurwoningen luchtdicht te renoveren. Het is relatief eenvoudig om
geluidsoverlast, tocht en kou te verhelpen, mits je beschikt over de juiste materialen en
kennis. De informatie in deze whitepaper helpt je op weg. Bostik ondersteunt je graag met
kennis en jarenlange ervaring én met onze hoge kwaliteit gecertificeerde producten en
oplossingen. Die vind je in deel 2 van deze uitgave.

Nick Haring
Business Developer
Duurzaam Luchtdicht Bouwen
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Werken aan een betere woning
In de vastgoedactiviteiten van woningcorporaties gaat jaarlijks veel geld om. In 2018
gaven corporaties per woning in Nederland bijna 2.800 euro uit aan reparaties,
onderhoud bij nieuwe verhuur, schilderwerk, dakrenovatie en energiebesparende
maatregelen (bron: benchmark Aedes 2019). Het grootste gedeelte daarvan was voor
onderhoud en ongeveer een kwart werd gebruikt om de woning te verbeteren.
Op tal van vlakken zijn corporaties met het stimuleren en versnellen van vernieuwing
bezig. Ook ten aanzien van het verbeteren van de bestaande woningvoorraad. De
portefeuille van menige corporatie bevat woningen met een gemiddelde leeftijd van meer
dan 50 jaar. Woningen die écht aan verbetering of vervanging toe zijn.
Woningcorporaties zien zich daarbij voor grote uitdagingen gesteld: integrale renovaties
van tientallen woningen om grote labelsprongen te maken, complexe processen als
badkamerrenovaties in bewoonde staat en lastige problemen als geluidsoverlast, tocht,
vocht en schimmel oplossen.
To-do lijstje woningverbetering corporaties
• Keuken- en badkamerrenovatie
• Vloerisolatie
• Dakisolatie
• Gevelisolatie
• Beglazing en kozijnvervanging
• Vernieuwen van de schil
• Duurzame energie
Vernieuwing vergt innovaties in processen, methodieken en producten. Temeer het sneller
en goedkoper moet dan voorheen. Luchtdicht renoveren is een aantrekkelijke oplossing
en, mits met de juiste kennis en producten toegepast, niet per se ingewikkeld.
Uitgekiende luchtdichting met hoogwaardige materialen maakt een einde aan geluidsoverlast en kou in huurwoningen. Met kleine aanpassingen is dat eenvoudig te doen.
Dit document geeft concrete handvatten waarmee bijvoorbeeld corporaties hun doelstellingen en ambities ten aanzien van energiezuinige renovatie van huurhuizen op een
duurzame manier kunnen waarmaken. Met praktische oplossingen voor geluidsoverlast
en kou in huurwoningen. Voor een comfortabel huis waarin de huurder fijn woont.
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De perfecte ritssluiting
De goed isolerende voering van een ski-jas is luchtdicht en toch ademend. Overtollig
lichaamsvocht wordt op een gecontroleerde manier afgevoerd. Dat werkt alleen als de
ritssluiting dicht is. Staat de rits open, dan heb je last van hinderlijke en koude tocht en
verlies je onnodig veel warmte. Deze jas werkt hetzelfde als de goed uitgevoerde schil van
een gebouw. De ritssluiting is één van de specialisaties van Bostik.
Hoe het werkt in de gevelconstructie
1. Luchtdichting
Luchtdichting voorkomt dat warme lucht vanuit het gebouw door aansluitvoegen naar buiten gaat. Als de afdichting aan de binnenzijde luchtdicht is,
voorkom je dat koude buitenlucht naar binnen kan stromen en warme lucht
ongecontroleerd naar buiten kan ontsnappen. De spouwconstructie wordt zo
qua druk vereffend. Rood is de kleur die synoniem staat voor warmte, zoals
ook in het icoon.
2. Thermische isolatie
Bij thermische isolatie of warmte-isolatie is er door de gehele constructie een
evenredige hoeveelheid isolatie (isotherme) te meten. Er ontstaat dan geen
condensatie. Condensatie ontstaat wanneer de thermische waarde (warmte)
van de afdichting tussen aangrenzende bouwdelen in een woning niet gelijk is.
Condensatie kan zorgen voor nare problemen zoals schimmelgroei, houtrot,
verminderen van de isolatiewaarde van materialen en schade aan stucwerk of
behang.
Wanneer de binnentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur, ontstaat er
energietransport door de schil van een gebouw (muur, dak, vloer). De verloren
gegane energie moet je dan compenseren om de temperatuur in het gebouw
constant te houden. In een (ongeïsoleerde) doorsnee woning gaat op deze
manier 75% van het totale energieverbruik rechtstreeks naar verwarmen. De
belangrijkste reden om goed te isoleren zijn dus energiebesparing en comfortverhoging. Geel is de kleur voor isolatiemateriaal.
3. Vocht
Om ervoor te zorgen dat een voeg (bijv. tussen kozijn en muur) maximaal
functioneert, is het zaak de primaire waterbelasting zoveel mogelijk te weren.
Ontstaat er door een onzorgvuldige uitvoering toch vocht in de constructie,
dan willen we dat naar buiten afvoeren. De waterkerende laag aan de buitenzijde dient slagregendicht te zijn. Daarnaast moet de voeg nog wel kunnen
blijven ‘ademen’. Slagregendichting voorkomt overvloedige waterbelasting in
de constructie. De kleur van water en kou is blauw.
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4. Geluidsreductie
In een energieneutrale woning staat een behaaglijk binnenklimaat centraal.
Een prettig geluidsniveau sluit hier bij aan. Een geluidsisolerende afdichting
reduceert het geluidsniveau tussen buiten en binnen. Geluid gaat een steeds
belangrijkere rol spelen in energie neutrale woningen.
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Luchtdichte renovatieoplossingen
Gevel
Een compressieband maakt de voeg tussen het kozijn en de muur slagregendicht. Op die
manier wordt de primaire waterbelasting zoveel mogelijk geweerd. Een compressieband
is ademend, zodat eventueel vocht wel naar buiten kan.
Bij vooraf gestort beton en metselwerk ontstaan dilatatie- en aansluitvoegen. Deze voegen
werk je af met een hybride kit, die de primaire waterbelasting tegenhoudt. Let er wel op
dat de voegdiepte altijd in de juiste verhouding moet zijn met de voegbreedte. Om tot een
juiste verhouding te komen, kun je een rugvulling gebruiken.

Vloer en dak

Voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies bestaan er luchtdichte zelfklevende tapes. Deze tapes houden de primaire
waterbelasting zoveel mogelijk tegen. Om ervoor te zorgen dat warme lucht niet naar
buiten ontsnapt, breng je tussen de vloer en wand een folie aan om de voegen luchtdicht
af te dichten.
Ook door de voeg tussen de dakgording en het dak ontsnapt veel warme lucht. Om dit te
voorkomen, breng je een compressieband aan die aan één kant is voorzien van een
lijmlaag. Nadat deze is aangebracht zal de voorgecomprimeerde tape langzaam uitzetten
en de voeg vullen.
Een polyurethaanschuim (PU) is geschikt voor het luchtdicht maken en het thermisch
isoleren van voegen rondom kozijnen en bouwkundige constructies onderling. Denk
hierbij aan de nokaansluiting en de voeg tussen plafond met wand
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Kozijnen
Stelkozijn
Het luchtdicht afdichten van een stelkozijn kan op verschillende manieren. Breng bijvoorbeeld aan de binnenzijde van het kozijn een compressieband of folie aan. Hiermee
voorkom je dat warme lucht naar buiten ontsnapt.
De thermische isolatie werk je af met PUR-schuim. Een goede isolatie zorgt voor energiebesparing en verhoogt het wooncomfort.
De buitenzijde van het stelkozijn kun je met verschillende producten luchtdicht maken,
denk hierbij aan een butylband, luchtdicht tape, compress band, slimme folies en een
hybride kit. Door deze producten te gebruiken, maak je de voegen slagregendicht én kan
koude lucht niet toetreden tot de warme vertrekken in de woning.

Beglazing

Dicht ook de voegen tussen ramen en kozijnen luchtdicht af, bijvoorbeeld met een hybride
kit. De koude lucht heeft dan geen toegang meer tot de warme vertrekken in de woning.
De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Om tot een
juiste verhouding te komen, gebruik je een PE-band.
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In de praktijk - Nieuwbouw scholencampus Porteus
Een moderne blik op het onderwijs
In Lelystad bouwt aannemer Hegeman uit Nijverdal aan de gloednieuwe scholencampus ‘Porteum’. De campus bestaat uit zeven gebouwen, waarin straks drie
scholengemeenschappen hun thuis vinden. Dat zijn circa 3.800 leerlingen en
29.800m2 aan vloeroppervlak.
In de huidige situatie zitten de drie scholengemeenschappen in verouderde gebouwen
die veel onderhoud vergen. Op enkele plekken is er zelfs sprake van overcapaciteit,
waardoor de organisaties relatief veel geld uitgeven aan huisvesting. Daarom was het
de hoogste tijd om de oude huisvesting kritisch te bekijken en tegelijkertijd na te
denken over een manier om het onderwijs te verbeteren en klaar te maken voor de
toekomst. En zo ontstond het plan voor Porteum.
Basis van HSB-wanden
Aannemer Hegeman bouwt de nieuwe onderwijscampus Porteum geheel volgens de
huidige standaarden en wettelijke eisen. Dat betekent dat de campus volledig energieneutraal zal worden. Omdat het hier gaat om utiliteitsbouw, zet Hegeman eerst een
betonnen basis neer, met daartussen HSB-wanden. In die HSB-wanden worden
vervolgens de kozijnen geplaatst. Om het pand energieneutraal te maken, moeten de
aansluitingen bij de kozijnen luchtdicht worden afgedicht. En dat gebeurt met Zwaluw-producten.
Minimale foutkans met Zwaluw Duurzaam Luchtdicht Bouwen
Waarom Hegeman voor Zwaluw Duurzaam Luchtdicht Bouwen koos? Omdat er vanuit
Bostik begeleiding wordt gegeven in de vorm van Nick Haring (Business Developer
Zwaluw Luchtdicht Bouwen) en de producten zeer makkelijk te verwerken zijn; in veel
gevallen zijn ze aan te brengen op (licht) vochtige ondergronden en zonder primer. Dat
betekent dat zowel de foutkans echt minimaal is, maar het werk ook een stuk sneller
gaat.
Begeleiding en ondersteuning
Maar niet alleen de makkelijke verwerking zorgt voor die geringe foutkans. Ook de
kennis en ondersteuning van Nick Haring draagt hieraan bij. Hij is al sinds 2019 bij het
project betrokken. Eerst met een presentatie over de voordelen van Duurzaam
Luchtdicht Bouwen tijdens de werkvoorbereidingen, later ook met praktijktrainingen
en het doorspreken van de details. Tot de oplevering, blijft Haring verbonden aan het
project. Zo komt hij geregeld langs op de bouw om samen met de mannen het werk
na te lopen en checkt hij de producten juist zijn toegepast.
Gebruikte producten
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Zwaluw-producten zorgen er straks voor dat er geen ongewenste luchtstromen het
29.800m2 grote gebouw in- of uitstromen. Hegeman gebruikt hiervoor Zwaluw
Elast-O-Foam, Zwaluw Hybriseal® 306 Coating en Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur,
die worden geleverd door Raab Karcher uit Vriezenveen.
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Duurzaam luchtdicht bouwen
We bouwen een huis om ons te beschermen tegen weersinvloeden van
buitenaf en om een behaaglijk binnenklimaat te realiseren. Luchtdicht
bouwen is het minimaliseren van ongewenste luchtstromingen in de woning.
Dat betekent dat er (ongecontroleerd) geen koude lucht van buiten naar
binnen kan en geen warme lucht van binnen naar buiten stroomt.
Een goed geïsoleerde bouwschil is de belangrijkste voorwaarde voor energiezuinig renoveren. Lekkages in de bouwschil veroorzaken namelijk tocht, kou en
energieverlies. Ook kan er schimmelvorming door ontstaan en dat leidt weer tot
bouwschade en hoge kosten.
Luchtdicht bouwen draagt bij aan:
• Voorkomen van tochtstromen; dit zorgt voor meer comfort
• Energiebesparing; de lucht die binnen komt moet worden opgewarmd en
dat kost veel energie
• Behoud van de constructie; bij lucht die van binnen naar buiten stroomt
ontstaat snel condensatie (wat kan leiden tot o.a. schimmelvorming en
houtrot)
• Waterdichtheid; een goede luchtdichting zorgt ook voor een waterdicht detail
• Geluidwering; luchtlekken verminderen tevens de geluidsisolatie
Isoleren = ventileren
De aanwezigheid van bewoners verhoogt de temperatuur en luchtvochtigheid in
huis. Isoleren betekent dus ook ventileren om verontreinigde lucht, vocht en
warmte af te voeren en verse lucht en koude of warmte toe te voeren. Dat kan via
een wtw-installatie, mechanische ventilatiesystemen, natuurlijke ventilatie via
ventilatieroosters en natuurlijk door het openen van de ramen.
Basis van duurzaam luchtdicht bouwen
• Zorg dat kieren, naden en scheuren 100% afgedicht zijn
• De luchtdichting moet een doorlopende lijn zijn
• De thermische isolatie moet een doorlopende lijn zijn tussen bijvoorbeeld
het isolatiemateriaal en de kozijnaansluiting
• Zorg voor de juiste ventilatie en voorkom infiltratie
• De slagregenkering moet een doorlopende lijn zijn
• Producten toegepast aan het binnenspouwblad moeten altijd
‘dampremmender’ zijn dan de producten die je buiten gebruikt
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Meten = weten
Steeds meer professionals ervaren het belang van bouwen zonder luchtlekkage als een
belangrijke indicator voor bouwkwaliteit. Luchtdicht bouwen is leidend bij het beheersen
van de energiekosten en het vaststellen van de waarde van gebouwen.
Niet of onvoldoende luchtdicht bouwen kan, naast comfort- en energieverlies voor de
bewoners, ook leiden tot grote bouwfysische schade. Schade die moeilijk of soms niet meer
te repareren is. Bij onvoldoende luchtdichtheid van bouwkundige elementen en aansluitingen
onderling, is het risico op condensatie binnenin de bouwkundige constructie groot. Condens
kan leiden tot schimmelvorming en dus gezondheidsaspecten, maar ook tot constructieve
schade door corrosie van ijzer en aantasting van hout. Vocht en tocht als gevolg van luchtlekken zijn moeilijk te bestrijden met extra aanpassingen aan installaties en bestrijd je daarom het
best bij de bron. Kennis en inzicht van de huidige staat van de huurwoning begint met meten.
Blowerdoor drukmeting
De blowerdoortest controleert de luchtdichtheid en is een objectieve methode om luchtlekken
in de woning te onderzoeken. Hij wordt ook wel pressurisatietest, luchtdichtheidstest,
blaasproef of blowerdoormeting genoemd. Deze test meet de luchtdichtheid door de woning
bloot te stellen aan over-en onderdruk. De lucht die dan ontsnapt of binnenstroomt wordt
gemeten en laat zien hoe luchtdicht het pand is.
Bij een blowerdoortest plaatsen de specialisten een frame met zeildoek en ventilator in een
deuropening. De ventilator sluiten ze aan op een luchtdrukmeter. Door in het computerprogramma aan te geven hoe groot de ruimte is, kan de computer vaststellen hoe groot het
luchtverlies is. Deze meetmethode staat ook beschreven in de EN-13829. Blowerdoortesten
vinden plaats aan het einde van de bouw, net voordat de aannemer het gebouw oplevert.
Bouwkundige thermografie
Een warmtescan is een thermografische opname met een speciale infraroodcamera van hoge
kwaliteit. Woningcorporaties en verhuurders kunnen met een nulmeting een goed beeld
krijgen van de huidige isolatiestaat. Na uitvoering van isolatiemaatregelen, kan men de
kwaliteit van de uitvoering controleren, zoals ook opgenomen in het opleveringsprotocol.
Hoe je de luchtdichtheid en het ventilatievoud berekent, is terug te vinden in het Handboek
Duurzaam Luchtdicht Bouwen van Bostik Benelux B.V.
Ultrasoon meting
Een ultrasoon-meting geeft al ver voor de oplevering van een bouwproject een goede indicatie
van de luchtdichtheid van bouwdetails. Zo’n ultrasoon-meting maakt gebruik van geluidsgolven, die worden teruggekaatst door kleine verstoringen in het aangebrachte materiaal. De
ultrasoon-specialisten zetten de waardes vanuit de geluidsmeting om in beeld met kleurindicatie. Ook al zijn gevels en kozijnen nog niet geplaatst, de meting geeft al wel aan of de details
luchtdicht zijn.
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Ultrasoon-metingen zijn tussentijds uit te voeren, waardoor ze te verkiezen zijn boven
blowerdoortesten. Bij een blowerdoortest, zijn wijzigingen en verbeteringen in de bouw nadien
bijna niet meer door te voeren. De tussentijdse ultrasoon-meting geeft de aannemer juist wél
de mogelijkheid om wijzigingen en verbeteringen tijdens de bouw door te voeren. Hierdoor
verbetert de kwaliteit van de woning en dit beïnvloedt een latere blowerdoortest positief.
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Compress Band Calculator
Het bepalen van de juiste Compress Band is van groot belang om een woning
luchtdicht te maken. Er moet niet alleen uitgegaan worden van een nominale waarde
die op de bouwkundige tekening staat, maar er moet ook rekening gehouden worden
met de zomer- en winterperiode. In deze periodes zal de voeg tussen de aangrenzende bouwelementen in lengte toenemen of afnemen.
Om je te helpen bij het maken van de juiste keuze hebben wij een Duurzaam Luchtdicht
Bouwen Compress Band Calculator gemaakt.
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BENG-eisen
Vanaf 1 januari 2021 veranderen de huidige energie-eisen als het gaat om:
1. de maximale energiebehoefte (kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar)
2. het maximale primair fossiel energiegebruik (kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar)
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
Bij de huidige eisen die in de EPC staan, is er geen relatie met het energieverbruik per m2.
De BENG-eisen houden hier wel rekening mee. Er geldt een aparte eis voor de buitenkant
van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te limiteren. Dit noemen
we BENG 1. Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare
energie bestaan: de BENG 3-eis. En tenslotte moet de resterende energiebehoefte zo
efficiënt mogelijk worden opgewekt: BENG 2. De hoogte van de eisen verschilt per type
woning of gebruiksfunctie en is terug te vinden in het Bouwbesluit. (bron: RVO.nl)
Duurzaam luchtdicht Bouwen
Bovenstaande heeft alles te maken met Duurzaam Luchtdicht Bouwen. Want door alle
naden en kieren in een gebouw dicht te zetten, zijn er geen ongewenste luchtstromen
meer. En dat is dan weer positief voor de maximale energiebehoefte en het maximale
primaire fossiel energiegebruik. Er zijn geen normen meer waar verschillende luchtdicht
klasse in zitten, er is maar 1 norm: Alle bouwkundige aansluitingen luchtdicht maken!
Kortom; door in te zetten op Duurzaam Luchtdicht Bouwen kun je sneller en makkelijker
voldoen aan de nieuwe BENG-eisen. Wil je meer weten over wat Bostik voor jou kan
betekenen als het gaat om de BENG-eisen? Neem dan gerust contact met ons op!
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Verbouwen en renoveren? Houd rekening met de Wet
Kwaliteitsborging
Staan er binnenkort renovatieprojecten gepland? Dan is het belangrijk
om alvast rekening te houden met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging
(Wkb). Deze treedt gefaseerd in werking per 1 januari 2022.
Aansprakelijkheid bij (verborgen) gebreken
In de oude situatie is het zo dat de aannemer na de oplevering van een project beperkt
aansprakelijk is. Alleen bij zogenoemde verborgen gebreken kan hij verantwoordelijk
worden gehouden. Gebreken die meteen duidelijk zijn en die de opdrachtgever bij de
oplevering had kunnen of moeten zien, worden nu eigenlijk gewoon geaccepteerd. De
Wkb brengt hier verandering in: alle gebreken zijn voor de rekening van de aannemer tenzij
hij kan aantonen dat de gebreken buiten zijn schuld vallen. Komen er na de oplevering
gebreken aan het licht die niet eerder zijn ontdekt? Dan is de aannemer aansprakelijk en
nooit de opdrachtgever. Ook als een opdrachtgever ervoor kiest om tijdens de bouw
toezicht te houden op de werkzaamheden, kan dat onder de nieuwe regels niet meer
leiden tot een aansprakelijkheid voor gebreken die bij dat toezicht gezien hadden kunnen
worden. Het tussentijds testen van woningen op luchtdichtheid, is nu dus van meer
belang dan ooit. Door een aantal pre-scans uit te voeren, spoort de aannemer luchtlekken
sneller op en kan hij deze nog herstellen voor de oplevering.
Toezicht voor, tijdens en na de bouw
Niet alleen de aansprakelijkheid gaat veranderen, ook het toezicht gaat op de schop.
Voorheen toetste de gemeente de bouwplannen aan het bestemmingsplan, welstandseisen en het Bouwbesluit en houdt ook geen toezicht meer tijdens de bouw. Deze taken
neemt nu een zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ onder zijn of haar hoede. Het inhuren van
een kwaliteitsborger kan door zowel de opdrachtgever als de aannemer gebeuren,
hierover ligt niets vast in de nieuwe wet. Om de kosten laag te houden, is het wel verstandig om je als corporatie vooraf goed te laten informeren over de materialen die tijdens de
bouw worden gemaakt. Dat zit zo: Een gebouw of woning luchtdicht maken lukt alleen als
alle producten uit het concept Duurzaam Luchtdicht Bouwen juist zijn toegepast. Als niet
alle richtlijnen zijn gevolgd, zal de kwaliteitsborger terug moeten blijven komen voor
inspecties. Dit kost echter tijd en geld, wat zonde is en ook niet hoeft. Vraag bij bijvoorbeeld leveranciers van bouwmaterialen naar de juiste installatie instructies of ondersteuning tijdens de bouw. Op die manier worden eventuele gebreken meteen ondervangen.
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Deel 2

De oplossingen van Bostik Benelux B.V.
Sterke verbindingen
Bostik Benelux B.V. levert een compleet assortiment om te kunnen voldoen aan de
huidige bouwregelgeving, zowel bij nieuwbouw als renovatieprojecten. In dit deel van
deze whitepaper vind je het overzicht van producten die Bostik Benelux B.V. aanbiedt
voor luchtdicht renoveren.
Dit assortiment bestaat uit:
• Compressieband – geïmpregneerde voegband op rol in verschillende typen
• Folie - zelfklevend membraan op rol dat gevelelementen en draagconstructies
lucht- en dampdicht verbind
• Luchtdicht Tape – luchtdicht en dampdoorlatend zelfklevend membraam op rol met
schutfolie
• Luchtdicht Tape Interieur – zelfklevende, luchtdichte, overstucbare en
dampremmende folie voor binnen
• Polyurethaanschuim - luchtdicht, elastisch en isolerend schuim in verschillende
soorten
• Kit - hybride afdichtingskitten voor diverse toepassingen
Over Bostik Benelux B.V.
Bostik Benelux B.V. heeft state of the art-kennis over de toepassing van lijmen, kitten,
PUR-schuimen en Technische Sprays in de bouw en industrie. Dagelijks ondersteunen wij
onze klanten en relaties bij de keuze en toepassing van onze producten voor optimale
luchtdichtheid en sterke verbindingen van ieder project.
Voor een permanent sterke verbinding werken wij in heel Nederland samen met vaste
partners voor Duurzaam Luchtdicht Bouwen. Wij informeren, begeleiden en trainen ónze
klanten en hún klanten. Op de bouwplaats met een toolbox meeting, bij de groothandel en
in ons Centre of Excellence in Oosterhout. Zo waarborgen wij een optimale begeleiding
van de projecten voor het beste resultaat.
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Productinformatie
Zwaluw Elast-O-Foam / Zwaluw Elast-O-Foam
RECYPUR
Elastisch, meest luchtdichte pistoolschuim
Zwaluw Elast-O-Foam is een professioneel elastisch 1-component pistoolschuim op polyurethaanbasis. Zwaluw Elast-O-Foam is getest volgens de
EN1026 op luchtverlies bij 1050Pa. Dit polyurethaanschuim heeft een
uitstekende hechting, een duurzaam dichtende functie, hoge isolerende
waarden en beschikt over een A+ label voor VOC-gehalte.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw Elast-O-Foam om een duurzame en sterk isolerende (lucht)afdichting te creëren. Dit is mogelijk door het sterk elastische karakter van het schuim.
Waar gebruik je het
Zwaluw Elast-O-Foam is speciaal ontwikkeld voor het luchtdicht maken en het
thermisch isoleren van voegen rondom kozijnen en bouwkundige constructies
onderling. Het PUR-Schuim is ook geschikt voor het afdichten van aansluitingen van
scheidingswanden, plafonds, vloeren en doorvoeringen van leidingen en buizen.
Wat doet het
Zwaluw Elast-O-Foam is getest op warmte- en geluidsisolatie en luchtverlies. Op
de juiste wijze aangebracht draagt Zwaluw Elast-O-Foam bij aan de energiebesparing van een woning.

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating
Spuitbare en verkwastbare luchtdichte hybride coating
Zwaluw Hybriseal® 306 Coating is een hoogwaardige duurzaam elastische spuit- en
verkwastbare hybride coating, die je kunt aanbrengen op een vochtige ondergrond.
Waarvoor gebruik je het
Zwaluw Hybriseal® 306 Coating is speciaal ontwikkeld voor het naadloos en
luchtdicht afdichten van naden en kieren.
Waar gebruik je het
Deze coating is tussen diverse bouwdelen te gebruiken, met name bij het
luchtdicht afdichten van stelkozijnen, wand/vloer aansluiting, doorvoeringen in de
vloer en dakaansluitingen.
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Wat doet het
Het product is getest op warmte-isolatie, regendichtheid en luchtverlies. Op de
juiste wijze aangebracht draagt Zwaluw Hybriseal® 306 Coating bij aan de
energiebesparing van de woning.
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Zwaluw Luchtdicht Tape
Luchtdicht en dampdoorlatend zelfklevend membraan op rol met
schutfolie
Zwaluw Luchtdicht Tape is zelfklevend, luchtdicht en dampopen met een acryllaatlijmlaag en een deelbare schutfolie. Deze tape kan zonder primer aangebracht
worden.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw Luchtdicht Tape voor het realiseren van lucht- en dampdichte
verbindingen.
Waar gebruik je het
Zwaluw Luchtdicht Tape wordt gebruikt voor voegen tussen gevelelementen en
draagconstructies. Zoals bijvoorbeeld bij de beganegrondvloer met wand, de
verdiepingsvloer of het dak met wand, het afdichten van kanaalplaatvloeren en het
afdichten van stelkozijnen.
Wat doet het
Dit product is getest op warmte-isolatie, regendichtheid en luchtverlies. Op de juiste
wijze aangebracht draagt Zwaluw Luchtdicht Tape bij aan de energiebesparing van de
woning en zorgt ervoor dat overtollige dampspanningen van binnen naar buiten gaan.

Zwaluw Hybriseal® 2PS
Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor
beglazings- en gevelvoegen
Zwaluw Hybriseal® 2PS is een hoogwaardige professionele universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van hybride technologie. Het product is speciaal
ontwikkeld als universele beglazingskit conform NEN 3576/NPR 3577. Onder
invloed van luchtvochtigheid hardt Zwaluw Hybriseal® 2PS uit tot een duurzaam
elastisch rubber.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw Hybriseal® 2PS voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen
en voegen rondom kozijnen.
Waar gebruik je het
Zwaluw Hybriseal® 2PS is te gebruiken bij gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en
zelfreinigend glas.
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Wat doet het
Zwaluw Hybriseal® 2PS maakt onderdeel uit van een beglazingssysteem. Een goede
uitvoering van de beglazingssystemen bepaalt voor een groot deel de duurzaamheid
van de totale constructie. Voor uitvoering en constructie van beglazingssystemen zijn
normen van kracht nl.: NEN 3576 en NPR 3577.
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Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur
Zelfklevende, luchtdichte, overstucbare en dampremmende
folie voor binnen
Zwaluw Luchtdicht Tape is luchtdicht maar diffuusopen, waardoor er geen
risico bestaat voor ophopingen van vocht en dus het ontstaan van schimmels.
Deze tape kan zonder primer aangebracht worden.
Waarvoor gebruik je het
Luchtdicht Tape Interieur is een zelfklevende, dampremmende en luchtdichte folie.
Het product wordt ingezet om luchtdichte en dampremmende aansluitingen te
creëren aan de binnenzijde. De verbeterde lijmlaag is zonder het gebruik van een
primer geschikt voor een breed spectrum aan ondergronden. Dit maakt het tot een
sneller en eenvoudig te verwerken product.
Waar gebruik je het
Zwaluw Luchtdicht Tape is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van naden en
kieren bij (stel-)kozijn aansluitingen en daknaden.
Wat doet het
Bij een juiste verwerking zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik.
Ongewenste luchtlekken worden ermee afgedicht, en het voorkomt indringing van
vocht in de constructie en isolatie.

Zwaluw PE-Band
Voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband
Zwaluw PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend
PE-schuimband op rol.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw PE-band in combinatie met een beglazingskit om de voeg
water- en luchtdicht te maken. De beglazing dient zo te zijn uitgevoerd dat het
water niet in de sponning kan komen. Mocht er onverhoopt toch water in de
sponning komen, moet dat wel weg kunnen vloeien.
Waar gebruik je het
Zwaluw PE-beglazingsband wordt gebruikt bij beglazing.
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Wat doet het
Zwaluw PE-band maakt onderdeel uit van een beglazingssysteem. Een goede
uitvoering van de beglazingssystemen bepaalt voor een groot deel de duurzaamheid van de totale constructie. Voor uitvoering en constructie van beglazingssystemen zijn de volgende normen van kracht: NEN 3576 en NPR 3577.
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Zwaluw Compress Band BG1
Voegband met geïmpregneerd polyurethaanschuim
Een geïmpregneerde voorgecomprimeerde voegtape op basis van
polyurethaanschuim, met zacht schuim, geïmpregneerd met watergedragen
acryl, hulpstoffen en vulstoffen. Zwaluw Compress Band BG1 is aan één kant
voorzien van een lijmlaag.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw Compress Band BG1 voor het afdichten van voegen bij
bouwconstructies. Het maakt de voeg slagregendicht. De primaire waterbelasting
wordt zoveel mogelijk geweerd. Het product is ademend, zodat eventueel vocht
naar buiten kan.
Waar gebruik je het
Zwaluw Compress Band BG1 is geschikt voor voegen bij raamconstructies,
houtconstructies, prefab-constructies en metselwerk, raamwerkconstructies en
betonconstructies. Nadat de voegband is aangebracht zal de voorgecomprimeerde
tape langzaam uitzetten om de voeg te vullen. De compressband is universeel
toepasbaar en is vanwege de voorgecomprimeerde vorm te gebruiken in bestaande voegen. Bij een compressie van ten minste 30% van de maximale breedte is het
geïmpregneerde schuim slagregendicht tot 600 Pa.
Wat doet het
Het product is getest op warmte-isolatie, regendichtheid en luchtverlies. Op de
juiste wijze aangebracht draagt het bij aan de energiebesparing van een gebouw.
Zwaluw Compress Band BG1 biedt vooral voordelen als het gaat om het winddicht
maken van aansluitingen en expansievoegen tussen verschillende gebouwonderdelen en als afdichtfolie bij dakuitbouwen. Daarnaast wordt de compressband
gebruikt voor het afdichten van aansluitvoegen vanwege de goede geluidsisolatie.

Zwaluw Compress Band 2D
Geïmpregneerde multifunctionele voegband
Een voorgecomprimeerde, geïmpregneerde dampafhankelijke multifunctionele voegtape.
Waarvoor gebruik je het
Doordat Zwaluw Compress Band 2D in verschillende breedtes en diktes beschikbaar is, is het geschikt bij zeer veel voegen rondom vensterprofielen. Bovendien is
de band uitstekend overschilderbaar met verf op waterbasis en de meeste
twee-componentenverven. Zwaluw Compress Band 2D is niet bedoeld voor gebruik
in expansievoegen in de gevel of voor het afdichten van voegen aan de buitenzijde.
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Wat doet het
Zwaluw Compress Band 2D voldoet aan alle eisen voor een afdichting die
luchtdicht en warmte- en geluidsisolerend moet zijn. Op de juiste wijze aangebracht
draagt Zwaluw Compress Band 2D bij aan de energiebesparing van de woning.
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Zwaluw Butylband
Luchtdicht zelfklevend membraan op rol
Een luchtdicht zelfklevend membraan voor lucht-, water- en dampdichte
verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies. Zwaluw Butylband
heeft een lijmlaag van zuiver butyl en een versterkte laminatie met een
deelbare (50% -50%) schutfolie.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw Butylband voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen
tussen gevelelementen en draagconstructies.
Waar gebruik je het
Plaats het membraan bij voegen en afdichtingen waar een lucht-, water- en/of
dampdichte verbinding gewenst is. Denk hierbij aan voegen bij de begane
grondvloer met wand, de verdiepingsvloer of het dak met wand, aan het afdichten
van kanaalplaatvloeren en aan het afdichten van stelkozijnen. Op poreuze
hechtvlakken gebruik je eerst de Zwaluw Primer B&B voor het beste resultaat.
Wat doet het
Zwaluw Butylband is getest op lucht-, water en dampdoorlating. Op de juiste wijze
aangebracht draagt Zwaluw Butylband bij aan de energiebesparing van de
woning.

Zwaluw B&B Primer Universal
Primer voor butyl en bitumineuze membranen
Zwaluw B&B Primer Universal is een zeer sneldrogende transparante primer
ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen en vochtindringing in de
constructie te voorkomen.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw B&B Primer Universal in combinatie met het Zwaluw
Butylband en met maximaal 30 tot 40 mm speling. Zorg er tijdens het aanbrengen
voor effectieve ventilatie.
Waar gebruik je het
Op poreuze ondergronden, zoals steen, beton en hout.
Wat doet het
Zwaluw B&B Primer Universal garandeert een optimale hechting en voorkomt
vochtindringing in de constructie.
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Zwaluw Hybriseal® Façade
Hybride afdichtingskit voor gevelvoegen met lage modulus
Een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit met lage modulus
(hoge rek bij breuk) op basis van hybride technologie. Onder invloed van de
luchtvochtigheid hardt Zwaluw Hybriseal® Façade uit tot een duurzaam
elastisch rubber.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw Hybriseal® Façade voor het lucht- en regendicht afkitten van
voegen.
Waar gebruik je het
Zwaluw Hybriseal® Façade is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit
voor dilatatie-, beloopbare en aansluitvoegen in vrijwel alle voorkomende
ondergronden in de bouw. Denk daarbij aan beton, baksteen, geschilderd hout,
geglazuurde ondergronden, aluminium, staal, RVS en diverse kunststoffen.
Wat doet het
De afdichtingskit is getest op regendichtheid en luchtverlies. Op de juiste wijze
aangebracht draagt Zwaluw Hybriseal® Façade bij aan de energiebesparing van de
woning.

Zwaluw Purfoam-2C B2
2-componenten montage- en isolatieschuim voor het vullen en
isoleren van grotere ruimtes
Zwaluw Purfoam-2C B2 is een 2-componenten isolatie- en montage polyurethaanschuim met een hoge stabiliteit dat onafhankelijk van vocht en laagdikte uithardt.
Waarvoor gebruik je het
Je gebruikt Zwaluw Purfoam-2C B2 voor het opvullen van voegen rondom kozijnen. Door
de thermische eigenschappen en het 2-componentensysteem is het product ook toe te
passen in voegen waar onvoldoende vocht beschikbaar is.
Waar gebruik je het
Zwaluw Purfoam-2C B2 hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen,
pleisterwerk, hout, metaal en op vele kunststoffen zoals EPS en XPS, PU-hardschuim en
uPVC.
Wat doet het
Het schuim is getest op warmte- en geluidsisolatie. Op de juiste wijze aangebracht draagt
Zwaluw Purfoam-2C B2 bij aan de energiebesparing van de woning.
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Handboek Duurzaam Luchtdicht Bouwen
Door het whitepaper 'Luchtdicht renoveren: niet ingrijpend, wel energiezuinig te lezen,
hopen wij dat je meer inzicht gekregen hebt in het luchtdicht renoveren van woningen.
Op een relatief eenvoudige manier worden bewoners weer tevreden huurders.
Wil je meer weten over luchtdicht bouwen en renoveren en heb je behoefte aan tips en
verwerkingsinstructies? Vraag dan het Handboek Duurzaam Luchtdicht Bouwen van
Zwaluw aan. Een handig naslagwerk in pocketuitgave, dat precies in je binnenzak past.
Bel ons op 0162 491 000 of mail naar verkoop.benelux@bostik.com
Nick Haring
Business Developer Duurzaam Luchtdicht Bouwen
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Colofon
De informatie van deze whitepaper is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. De inhoud is ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Research en tekstredactie: Bostik Benelux B.V. en DeJong&Verder
Eindredactie: Bostik Benelux B.V. en DeJong&Verder
Vomgeving en opmaak: Bostik Benelux B.V.
Oosterhout, november 2020
Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11 | 4903 RC Oosterhout
Postbus 194 | 4900 AD Oosterhout
0162 491 000 | info.benelux@bostik.com | www.bostik.com | www.denbraven.com

Bronnen:
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/26cb7de54598833f/original/Handreiking-Aedes-Het-huishoudboekje-van-corporaties-2018.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-gebouwde-omgeving-in-het-kort/klimaatakkoor
d+GO+in+het+kort_versieDec19.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng/indicatoren
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/620ffd480af237f1/original/Aedes-benchmark_2019_online.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wkb-wet-kwaliteitsborging
Factsheet-Aedes-Wet-Kwaliteitsborging-voor-het-Bouwen-oktober-2019.pdf
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