
Buitenisolatie met isolatieplaten
(geventileerd dak)

Buitenisolatie is bouwfysisch de beste oplossing omdat koudebruggen worden 
voorkomen en het risico van condensatie in de dakconstructie wordt beperkt. Voor 
deze toepassing kunnen isolatiepanelen worden gebruikt, bestaande uit een isola-
tieplaat met opgelijmde tengels en eventueel aan de bovenzijde voorzien van een 
waterkerende en aan de onderzijde van een dampremmende laag. Deze zijn niet 
zelfdragend en worden op het dakbeschot aangebracht. 

De metalen dakbedekking is van zichzelf waterdicht en condens wordt bij een 
geventileerd dak in principe voldoende afgevoerd via de ventilatiespouw tussen 
de houten regels, daarom is een waterkerende laag (aan de buitenzijde) niet vereist. 
Optioneel kan echter wel een waterkerende laag worden toegepast om de vocht-
belasting van isolatiemateriaal en dakconstructie door condens en stuifsneeuw in 
de winterperiode te beperken. Bij isolatie van metalen daken is een luchtdicht aan-
gebrachte dampremmende laag (aan de binnenzijde) wel vereist. Omdat metalen 
daken volledig gesloten zijn, is de ventilatie direct onder de dakbedekking beperkt 
en is het risico groot dat vocht van binnenuit onvoldoende naar buiten wordt afge-
voerd. Hierdoor kan het vochtgehalte in het isolatiemateriaal en de kapconstructie 
te hoog worden, indien geen dampremmende laag wordt toegepast.
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Voorwaarde voor toepassing van buitenisolatie is dat de dakaansluitingen, zoals 
bij gevels, schoorstenen, dakkapellen en daklichten, vanwege de verhoging van 
het dakvlak goed en zonder beeldverstoring kunnen worden uitgevoerd. Specifiek 
voor ensembles geldt in aanvulling hierop dat de overgang tussen de daken goed 
gedetailleerd kan worden en toelaatbaar is. Isolatiepanelen zijn geschikt voor 
geventileerde daken, vanwege de opgelijmde tengels, waarop een geventileerde 
dakvloer aangebracht kan worden. Isolatiepanelen zijn met name geschikt voor 
grote eenvoudige dakvlakken. 

Isolatie leidt tot een vermindering van infiltratie/exfiltratie en een gewijzigde vocht-
balans, waardoor er vaak extra luchtverversing nodig is. De ventilatievoorziening 
moet hierop afgestemd worden.

1. Metalen dakbedekking - De dakbedekking wordt vernieuwd.

2.  Dakvloer - De dakvloer wordt vernieuwd. De dakvloer bestaat uit ongeschaafde 
houten delen zonder messing en groef van minimaal 21 mm dikte. Bij zinken of 
koperen dakbedekking liggen de houten delen 10 tot 15 mm uit elkaar en bij 
loden dakbedekking aansluitend.

3.  Houten regel - De houten regels zijn geïntegreerd in het isolatiepaneel. Doordat 
deze op de isolatieplaat zijn gelijmd wordt een hogere isolatiewaarde gehaald 
dan bij isolatieplaten. De houten regels moeten minimaal 40 mm dik zijn. De 
dikte van de regels is afhankelijk van de vereiste hoogte van de ventilatiespouw. 
Indien nodig moeten de regels opgehoogd worden om aan de vereiste spouw-
hoogte te voldoen.

4.  Waterkerende laag (optioneel) - In het isolatiepaneel is eventueel een damp-
open waterkerende folie geïntegreerd (Sd < 0,2 m).

5.  Isolatie - De isolatiepanelen worden op het dakbeschot aangebracht en door de 
opgelijmde houten regels vastgeschroefd op de dakconstructie. Het bevestigen 
en afwerken dient overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de leveran-
cier te gebeuren. 

6.  Dampremmende laag - De dampremmende laag is doorgaans in het isolatie-
paneel geïntegreerd (Sd >10 m). De naden tussen de isolatiepanelen dienen 
luchtdicht op elkaar aan te sluiten.

7.  Dakbeschot - Indien dakbeschot aanwezig kan het in principe blijven zitten. 
Aangetaste delen kunnen vernieuwd worden. Indien geen dakbeschot aanwezig 
dan moet dit aangebracht worden. 

8.  Draagconstructie - De sporen/gordingen of draagbalken blijven zitten. 
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Uitvoerings-
instructies

www.stichtingerm.nlIsoleren van Metalen dakbedekkingen volgens URL 4011    


