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Optimaal comfort achter een 
metalen huid

Luchtdichtheidseisen realiseren met 
metalen gevels en daken
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• energierekening

• comfort / tocht

• vochtschades voorkomen

• waterdichtheid

• akoestiek 

• brandveiligheid

• hygiëne, stofdichting 

• voorkomen geurhinder

Comfort in de breedst mogelijke zin:
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Woningbouw: 
principes en oplossingen bekend
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Luchtdichtheid? Toepassen!
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Luchtdicht bouwen, stand 2015
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Metaalbouw. En nu?
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Comfort op werkplekken??
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– Luchtstroom conform BB (NEN 2686):

• Luchtdoorlatendheid < 0,2 m3/s bij 10 Pa.

– EPC:

• Luchtdichtheid per m2 GO (max.0,2 m3/s) (NEN 7120)

• Toekomst: EPBD-normen CEN (in ontwikkeling)

– Normen/richtlijnen: NEN3661, NEN2687, NPR’s, BRL’s

– RGD-richtlijnen

– BREEAM/Passief Bouwen

– Branche afspraken: Dumebo-DWS, VMRG, VKG, NBvT, 

De juiste en maximale luchtdoorlatendheid van gebouwdelen 
omschrijven in bestek, tekeningen en details

Eisen
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• 1 Benoemen ambitieniveau: (robuust energieontwerp)

• 2 Noodzakelijke luchtdichtheidswaarde vaststellen:Qv10,n50

• 3 Waarde geldt als input voor Energie-berekening.

• 4 Luchtdichtheidswaarde i.r.t. Gevels en Daken

• 5 Bepaal de lijn waarin de 

luchtdichting gerealiseerd

wordt.  

Stappenplan Luchtdichtheid
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• 6 Controleer Werkvoorbereiding

• 7 Instrueer monteurs (voor en tijdens montage)

• 8 Controleer uitvoering tijdens gevel- en daksluiting.

Stuur bij indien nodig.

• 9 Bij oplevering: Controlemeting luchtdichtingen

en/of Thermografisch onderzoek.

• 10 Draag kennis over aan beheerder/eigenaar

Stappenplan Luchtdichtheid
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– Nadenken over 

luchtdicht bouwen

in niveau’s

Metalen gevels

Niveau’s luchtdicht bouwen

Basis

(Bouwbesluit)

goed uitstekend uitstekend ++

geen maatregelen Denk aan: bandjes bij 

binnendozen en bij 

sandwichpanelen en extra 

aandacht voor luchtdicht 

bouwen. Meer (dan 

‘niveau basis’) aandacht 

voor aansluitdetails.

veel aandacht voor 

luchtdicht bouwen;

let op hygiëne, HACCP / 

voedselveiligheid

Zeer veel aandacht 

voor luchtdicht 

bouwen, maar juist 

ook gasdicht

Let op: 

hygiëne/stof/ 

VCCN/etc.
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Nadenken over potentiële lekken
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Nadenken over aansluitingen
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Nog meer nadenken
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Meten en controleren 

Metalen gevels – aandachtspunten/details
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Metalen gevels – aandachtspunten/details
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Metalen gevels – aandachtspunten/details
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Metalen gevels – aandachtspunten/details
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• Cursus Nieman-Kettlitz: 

Metalen gevels en daken (praktijk en theorie)

• Publicatie SBR-publicatie 

Luchtdicht Bouwen metalen gevel-/daksystemen

voor de utiliteitsbouw

(verschijnt binnenkort)

• Ir. Twan Nuijen: 

t.nuijen@gevelsendaken.nl

06-46131396

• Vragen voor dit moment???

Meer weten over metalen gevels
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Bedankt voor uw aandacht!

Optimaal comfort achter een metalen huid


