BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Daalder 15, 5753 SZ Deurne, Postbus 133, 5750 AC Deurne, T. 0493-351178, F. 0493-351179, info@isovero.nl, www.isovero.nl

Geachte relatie,
Vol trots presenteer ik u de technische brochure van het ISOVERO buitengevelisolatiesysteem.
Deze brochure is bedoeld om praktische tips en de technische mogelijkheden van het ISOVERO
buitengevelisolatiesysteem te laten zien. Ook de randvoorwaarden voor het werken met
gevelisolatiesystemen worden hier besproken.
Naast deze technische brochure kunnen wij een op maat gemaakt advies voor u samenstellen per
project. Ook kunt u persoonlijk advies inwinnen door één van onze adviseurs via info@isovero.nl.
Via onze website www.isovero.nl kunt u verschillende referentieprojecten vinden.
Deze brochure is opgesteld aan de hand van de laatste normen en regelgeving, de laatste stand van de
techniek en onze praktische ervaringen.
Jan van den Heuvel
directeur
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1. Systeemopbouw
Het Isovero buitengevelisolatiesysteem is opgebouwd uit de volgende bestanddelen met daarbij de
diverse mogelijke materialen:
1. Isolatieplaten:
• EPS isolatieplaat WDV 040 (Brandklasse B1)
• EPS isolatieplaat WDV 035 (Brandklasse B1)
• EPS isolatieplaat WDV 032 (Brandklasse B1)
• MW steenwol isolatie WDV 040 (Brandklasse A1)
• Perimeter Sokkelplaat PS 30/035 (Brandklasse B1)
2. Hecht-, inbed- en weefselmortel:
• Isovero Uni 1  (normaal)
• Isovero Uni 1w  (wit)
• Isovero Uni 2  (voor extra dikke lagen)
• Isovero PST  (pasteus)
3. Voorstrijk:
• Isovero VS 1  (kwartsgrondering)
• Isovero VS 2  (silicaatgrondeer)
• Isovero VSM  (dik minerale systemen)
4. Sierpleister toplaag:
• Isovero Granoliet  (Minerale sierpleister)
• Isovero Spacoliet  (Minerale sierpleister)
• Isovero Marmoliet  (Minerale sierpleister)
• Isovero Structoliet  (Minerale sierpleister)
• Isovero Kratzoliet  (Minerale sierpleister)
• Isovero Silkoh SK  (Silikaatgebonden sierpleister)
• Isovero Silkoh KH  (Kunstharsgebonden sierpleister)
• Isovero Silkoh SX  (Siliconenharsgebonden sierpleister)
• Isovero Silkoh SH  (Siliconenharsgebonden sierpleister)

2. Verwerkingsadvies
2.1 Aanbrengen van de isolatieplaat
De isolatieplaat is brandvertragend gemodificeerd.
Het product voldoet aan de door IKOB-BKB gestelde kwaliteitseisen voor buitengevelisolatiesystemen.
De isolatieplaat wordt met behulp van onder 1.2 genoemde hechtmortels in verband, goed aansluitend
aangebracht met een minimale verspringing van 150 mm. Eventuele terugliggende delen zullen met
hetzelfde materiaal worden uitgevuld. Het plaatverband mag niet samenvallen met materiaal- of dikte
overgangen in de ondergrond. Hierbij altijd een minimale overlap van 100 mm toepassen. Aan te
bevelen is de hoeken bij kozijnen, overige gevelopeningen en opgaand werk uit hele platen te zagen,
zodat het verband niet strookt met de gevelopening. Het systeem horizontaal starten zoals aangegeven
op bijgaande details. Ter plaatse van in- en uitwendige gebouwhoeken de platen in een wisselend
F. 0493-351179, info@isovero.nl, www.isovero.nl
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verband aanbrengen. Bij overige gevelopeningen het plaatverband normaal doorzetten.
De platen worden met messing en groef aansluiting uitgevoerd, mits anders bepaald in de detaillering.
De platen dienen goed aaneensluitend te worden aangebracht, kanten en naden behoren vrij van mortel
te zijn. Eventuele grove aansluitnaden worden met behulp van hetzelfde isolatiemateriaal of PUR-schuim
afgedicht.
De isolatieplaten worden aangebracht met een onder 1.2 genoemde hechtmortel. De hechtmortel
volgens voorschrift op de zak mengen. Bij vlakke ondergronden de rugzijde van de isolatieplaten met de
juiste kamspaan voorzien van een laag hechtmortel, zodat de lijmruggen een dikte hebben van 10 mm.
Het oppervlak van de isolatieplaat moet minimaal 60% verlijmd worden.  Bij oneffen ondergronden op
de achterkant van de isolatieplaat langs de rand rondom ca. 3 cm dikke mortelbanen aanbrengen, plus
twee banen die het vlak in drieën verdelen. De maximale te overbruggen tolerantie is 10 mm.
Mechanische verankering: een extra bevestiging met slagpluggen toepassen indien de ondergrond
onvoldoende draagkrachtig is en extra hechting behoeft, dit naar aanleiding van de bepalingen in de
BRL 1328. Voor de plaats van de pluggen zie de specifieke detaillering.  Het gemiddelde komt neer
op 4 tot 5 stuks per vierkante meter. De pluggen moeten gelijk met de voorkant van de isolatieplaat
ingeslagen worden. De pluggen moeten altijd met grondmortel worden afgestreken voordat met het
weefselen wordt begonnen. De lengte van de plug dient zo gekozen te worden dat de plug zich minimaal
35 mm in de draagkrachtige ondergrond kan hechten.
2.2 Aanbrengen van de profielen
De waterslagen dienen voor het aanbrengen van het gevelisolatiesysteem te zijn aangebracht.
Omdat aluminium een uitzetting heeft van 1 mm per strekkende meter, moet rekening gehouden worden
met het toepassen van losse kopschotjes, type “dakje”. Omdat deze kopschotjes worden ingewerkt in
de geïsoleerde raamnegge is het van belang dat de zaaglengte van de waterslag hierop is afgestemd.
Tussen het kopschotje en de waterslag altijd een minimale speling van 2 tot 5 mm toepassen.
Aluminium waterslagen in gevelisolatie moeten worden verankerd met stalen opwaai-ankers, die in
gelijke vorm met de waterslag zijn gezet.
Hardstenen waterslagen op raamdorpels moeten voor aanvang van de gevelisolatiewerkzaamheden
aangebracht zijn. Deze waterslagen dienen op de uiteinden voorzien te zijn van watervast verlijmde
blokjes. Omdat deze blokjes worden ingewerkt in de geïsoleerde raamnegge is het van belang dat de
lengte van de waterslag hierop is afgestemd.
De aan te brengen sokkelprofielen zuiver waterpas op de ondergrond bevestigen met slagpluggen
of schoeven. Indien de isolatieplaten dikker zijn dan 100 mm moeten deze profielen op een door
de hoofdaannemer aangebrachte, op dikte aangepaste, hardhouten lat worden aangebracht. Het
sokkelprofiel en/of de hardhouten lat kan tevens gebruikt worden om de opgaande loden slabben te
bevestigen aan de achtercontructie. Deze loden slabben moeten voorgevormd, op maat, bij de sokkel
door de hoofdaannemer worden aangebracht.
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Op alle uitwendige hoeken van het systeem worden hoekprofielen geplaatst. Deze worden vol en zat
in de weefselmortel (1.2) verwerkt. Ook eventuele stucstopprofielen en dilatatieprofielen moeten vol
en zat in de weefselmortel worden aangebracht.  Let op: bij toepassing van stucstopprofielen is kitten
noodzakelijk. Deze kitvoeg dient de hoofdaannemer te laten aanbrengen en vergt regelmatig onderhoud!
2.3 Aanbrengen van de grondmortelweefsellaag
Toegepast wordt de weefselmortel onder 1.2. Deze mortel mengen zoals aangegeven op de verpakking.
Over de in het systeem opgenomen klossen en andere voorzieningen voor het aanbrengen van
zonweringen e.d., die thermische spanningen kunnen veroorzaken, een extra weefselstrook (met een
overlap van minimaal 10 cm) aanbrengen met inbedmortel (zie 1.2).
Omdat op de diagonalen van gevelopeningen, zoals ramen en deuren, de grootste thermische
spanningen ontstaan, moeten op deze locaties in de mortelweefsellaag diagonaalstroken aangebracht
worden. Deze stroken met een afmeting van 30 x 30 cm moeten voor het weefselen op de isolatieplaat
worden aangebracht.
De grondmortel met een spaan gelijkmatig aanbrengen, daarna kammen met een kamspaan.
Vervolgens het glasweefsel, met een overlapping van minimaal 10 cm, in de mortel bedden en met een
spaan gladstrijken zodat een systeem gebonden laagdikte van minimaal 3 mm en maximaal 5 mm wordt
bereikt, waarbij het glasweefsel zich in de bovenste helft van de laag bevindt. Het glasweefsel moet
overal doorlopen en voldoende ingebed zijn.
2.4 Aanbrengen van de afwerklaag
Minimaal 48 uur na het aanbrengen van de mortelweefsellaag, in elk geval wanneer de wapeningslaag
volledig is gedroogd, dient de ondergrond te worden voorbehandeld met een voorstrijk (zie 1.3). Deze
voorstrijk kan met behulp van een roller of kwast onverdund op de droge mortelweefsellaag worden
aangebracht.
Minimaal 24 uur na het voorbehandelen met de voorstrijk, in elk geval wanneer deze voorstrijk volledig
is gedroogd, kan de afwerklaag worden aangebracht; zie 1.4. Deze laag mag tijdens de verwerking niet
worden blootgesteld aan regen, felle wind of extreem hoge luchtvochtigheden. Bij het werken tijdens
felle zonneschijn, alsmede tijdens het drogen van de sierpleisterlaag, moet het werk zodanig worden
ingericht dat, met de stand van de zon rekening houdend, de vers opgezette sierpleisterlaag steeds in
de schaduw ligt. Zo nodig dienen hiertoe afschermende maatregelen te worden getroffen.
De droogtijd van de sierpleisterlaag is 24 tot 48 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Tijdens deze droogtijd moeten de beschermende maatregelen in stand gehouden worden.
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3. Verwerkingsvoorwaarden en garanties
3.1 Algemeen:
Alle adviezen worden gedaan op basis van de huidige kennis van materialen en stand der techniek.
Bouwplaatsvoorwaarden:
Door de opdrachtgever dient, in de nabijheid van de werkplek, gezorgd te worden voor:
• een water- en stroomaansluiting, 220V en/of 380V van voldoende capaciteit en voor permanent
gebruik op maximaal 50 m van de werkplek;
• verlichting en/of afrastering indien noodzakelijk wordt geacht;
• container(s) op maximaal 50 m van de werkplek.
• een steiger die:
• over de volle hoogte van de gevel geplaatst is;
• minimaal 1,00 m breed is en slagen heeft van 2,00 m;
• aan de bovenzijde waterdicht is afgedekt met witte lichtdoorlatende of transparante zeilen
		 minimaal tot en met de bovenste steigerslag;
• isvoorzien van regenwerend gaas tot aan straatniveau;
• is voorzien van trappenhuizen, met maximale tussenafstanden van 40 m;
• noch door plaatsing noch door bevestiging de uitvoering bemoeilijkt of verhinderd hetgeen
		 inhoudt dat ten tijde van het plakken van isolatieplaten en het aanbrengen van mortels de afstand
van de steiger tot de buitenkant van de (aan te brengen) isolatieplaat 0,20 m dient de bedragen.
		 Indien voordat met het aanbrengen van de isolatieplaten de steiger gebruikt wordt dienen
		 doorvalbeveiligingen te worden geplaatst;
• pas verwijderd wordt als de sierpleister voldoende is uitgehard;
• bouwliften van voldoende capaciteit voor verticaal transport van materialen;
• noodvoorzieningen bij gedemonteerde hemelwaterafvoeren e.d. om te voorkomen dat regenwater
voor, tijdens en na aanbrengen en uitharden langs de gevelisolatie loopt;
• een droge, afsluitbare, voldoende grote en vorstvrije opslagruimte voor materiaal en materieel;
• was-, kleed- en schaftgelegenheden.
De opdrachtgever dient zich te houden aan alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften zoals die voor
steigers, elektra, gedemonteerde balustrades e.d. gelden.
3.2 Voorwaarden inzake de ondergrond:
•
•

•
•
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Het gevelisolatiesysteem wordt “ondergrondvolgend” aangebracht. Het navolgende geeft aanleiding
tot verrekening:
Oneffenheden in de ondergrond groter dan 3 mm/m1. Deze oneffenheden dienen te worden
uitgevlakt en kunnen resulteren in de toepassing van (langere) kunststof nagels, voor de bevestiging
van de isolatieplaten.
Gaten en meer dan 10 mm terugliggend metselwerk of beton (bijv. bij vloerovergangen) die gevuld
dienen te worden.
Het uitkrozen en/of contramallen van isolatieplaten, ook als deze op de bouwtekeningen is
aangegeven.
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•

•
•

•
•
•
•
•

Alle kozijnen, waterslagen, aansluitingen en geveldoorbrekende (gebouw)delen dienen waterdicht en
spanningsvrij door onze opdrachtgever in de gevel gemonteerd te zijn voor de aanvang van de
isolatiewerkzaamheden.
Overstekken dienen conform uitvoeringsbepalingen te zijn gedimensioneerd en mogen de isolatiewerkzaamheden niet hinderen.
Waterslagen dienen te zijn aangebracht met in acht name van de voor gevelisolatie geldende
specifieke eisen t.a.v. het aantal klangen, het afplakken/-dekken, de waterdichtheid, de speling t.b.v.
thermische uitzetting van het type kopschotjes.
De te isoleren gevels dienen draagkrachtig, normaal zuigend en strak, vrij van obstakels en schoon
(d.w.z. ontdaan van stof, mos en alg) te worden opgeleverd.
Onze opdrachtgever is verplicht te melden indien de gevel is voorzien van een (waterafstotende)
behandeling welke de hechting zou kunnen beïnvloeden.
Ingeval van gedemonteerde hekwerken e.d., waar nodig afdoende veiligheidsmaatregelen nemen.
Ingeval van direct op of in de constructie gemonteerde staalconstructies en bevestigingen, zoals
kozijnankers, leidingen e.d., dienen deze te zijn vervaardigd van een niet corrosief materiaal.
Uitstekende geveldelen, mortelresten, nagels e.d. dienen te zijn verwijderd en tot achter het
gevelvlak aangeheeld.

3.3 Werkzaamheden die over het algemeen niet bij het isolatiebedrijf zijn inbegrepen:
•
•
•
•
•

Kitwerk.
Het waterdicht maken van ondergrond (w.o. kozijnen) met bijvoorbeeld afdichtingsband (Matufix,
Butylband, e.d.)
Hak- en breekwerken.
Inwerken lood, (aluminium) waterslagen en niet tot het gevelisolatiesysteem behorende profielen.
Het waar nodig graven en weer dichten van een sleuf langs de gevels, voor het doorzetten van het
systeem onder het maaiveld. Deze sleuf dient de toegang tot de gevel niet te bemoeilijken en van
ruimvoldoende afmeting te zijn.

3.4 Uiterlijk van het werk:
•
•
•
•
•

Bij minerale sierpleister is kans op ongelijkmatige verkleuring aanwezig.
Reparaties van steigergaten en schades kunnen zichtbaar blijven.
Bij gevelisolatiewerken met een krabpleister zullen steigergaten altijd zichtbaar blijven.
Kleuren in het werk kunnen afwijken van los aangeleverde monsters.
Gevelisolatie moet voldoen aan de oppervlaktebeoordelingscriteria voor buitenstucwerk welke zijn
opgenomen in de Stabu Standaard 1995 met uitdrukkelijke afwijzing van die welke zijn opgenomen
in de Stabu Standaard 2001.
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3.5 Kwaliteitszorg, garantie en verzekeringen:
•
•
•

•
•

•
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Het Isovero buitengevelsysteem is KOMO-gecertificeerd. Dit KOMO-certificaat is te downloaden
via www.isovero.nl/over-ons/bedrijfsdocumenten-en-certificaten
Als dit systeem wordt aangebracht door een KOMO-gecertificeerde verwerker is een 10-jarige niet
aflopende verzekerde garantie mogelijk.
In verband met de Procescertificatieovereenkomst gevelisolatie met BKB dient  de kwaliteit in
overeenstemming te zijn met de BRL. De opdrachtgever dient die randvoorwaarden te scheppen om
dit mogelijk te maken. De belangrijkste zijn opgenomen in deze voorwaarden.
Details moeten bespreekbaar zijn en voldoen aan de BRL en de verwerkingsvoorschriften.  
Bij tegenstrijdige bepalingen is de vigerende BRL/URL bindend.
In het kader van onze certificatieovereenkomst of in verband met de garantieregeling kunnen
onafhankelijke controles worden uitgevoerd. Controleurs dienen toegang te krijgen tot de
bouwplaats.
Standaard worden op alle uitgevoerde werken 5 jaar applicatiegarantie en 5 jaar materiaalgarantie
verstrekt.
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4. Detaillering
ca. 6mm

ca. 4mm

sierpleister toplaag 2mm
mortelweefsellaag uni 1(w) +
voorstrijk Isovero VS1 ca. 4mm
rvs schroeven

isolatie + 10mm

stijl /
regelwerk

= systeemdikte
EPS isolatie

cementgebonden plaat
EPS isolatie

hsb-wand

lijmlaag Isovero uni 1, ca.4mm

systeemdikte
dikte isolatie minimaal 20mm

Systeemdikte

Systeemdikte hsb-wand
Cementgebonden plaat fabrikant Eternit o.g., vrij van
beweging, bevestiging met rvs- materiaal (schroeven)
op stijl- en regelwerk (stabiel gemonteerd) door
aannemer, volgens voorschriften leverancier.

Diagonaal weefsel 300 x 300mm

kozijn, damp-

Gevel met sokkelprofiel

en waterdicht
(bouwkundig)

30
0m
m

m
0m
30

Gevel met kozijn

isolatieplaat
plug

Nagelschema

Diagonaal weefselstroken

gevel

muuropening

Eerst diagonaalweefsel/stroken, daarna
mortel/weefsellaag (niet nat in nat).
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isolatieplaat

sierpleister toplaag
isolatieplaat

sierpleister toplaag

eventueel accentueren met
stucstop profiel

eventueel accentueren met
stucstop profiel

volgens advies bitumen-emulsie
aanbrengen tot minimaal
200mm boven maaiveld

volgens advies bitumen-emulsie
aanbrengen tot minimaal
200mm boven maaiveld

MV.

MV.

grof grind (100mm)
en anti worteldoek

perimeter-isolatie
(harde persing)
afdichtingsband

grof zand (200mm)

bitumen-emulsie
doorzetten tot op muur

extra weefselstrook ca.
100mm breed

extra weefselstrook ca.
100mm breed

Maaiveld standaard

Maaiveld isolatie op fundering

Bij scheiding van bitumen en sierpleister is het mogelijk een
kunststof stucstopprofiel in de grondmortel aan te brengen
(weefsellaag dient ononderbroken door te lopen).

Bij scheiding van bitumen en sierpleister is het mogelijk een
kunststof stucstopprofiel in de grondmortel aan te brengen
(weefsellaag dient ononderbroken door te lopen).

Om koudebrug te voorkomen normaal eps minimaal
200mm onder begane grond vloer doorzetten.

sierpleister toplaag

sierpleister toplaag
isolatieplaat

isolatieplaat

sokkelprofiel
sokkelprofiel

afdichtingsband

fiberband o.g. door derden

volgens advies dekkend
bitumen-emulsie
aanbrengen tot minimaal
200mm boven maaiveld
perimeter-isolatie
(harde persing)
MV.

afdichtingsband
prefab betonnen kantplank
isolatie door derden
MV.

grof grind (100mm)
en anti worteldoek
grof zand (200mm)

Maaiveld met sokkelprofiel
start op kantplank

Maaiveld met sokkelprofiel
en houten lat
I.v.m. vervuiling het gevelisolatiesysteem bij
voorkeur starten op 200mm vanaf maaiveld.
volgens advies bitumen-emulsie aanbrengen tot
minimaal 200mm boven maaiveld.
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houten spouwlat
kozijn

houten
kozijn

isolatieplaat
3mm
6mm

isolatieplaat
min. 20mm
insnijden
isolatieplaat

6mm
19mm

fiberband o.g. door derden

insnijden

afdichtingsband

afdichtingsband

kunststof hoekprofiel
aluminium waterslag B+K o.g.

kunststof hoekprofiel
10mm

lengte waterslag

aluminium waterslag B+K o.g.
v.v. aluminium kopschotjes

v.v. aluminium kopschotjes t.h.v. stucwerk

Aansluiting waterslag en maatvoering

Aansluiting kozijnstijl

Zaaglengte waterslag (type B+K o.g.) = kozijnmaat -/- (2 x 6) + (2 x 19)
-/- (2 x 10)mm. (situatie afhankelijk)

Bij renovatie dient de aansluiting kozijn met metselwerk
waterdicht te zijn. Eventueel nieuw (stel) kozijn stabiel,
lucht- en waterdicht in de gevel monteren door aannemer.

(stel) kozijn dient stabiel, lucht- en waterdicht in de gevel
gemonteerd te zijn door de aannemer.

isolatieplaat

isolatieplaat

fiberband o.g. door derden
kunststof hoekprofiel
houten
kozijn

afdichtingsband
insnijden

houten
kozijn

kunststof
hoekprofiel
isolatieplaat
min. 20mm
insnijden

Aansluiting kozijn bovendorpel

Variant kozijn bovendorpel

(stel) kozijn dient stabiel, lucht- en waterdicht in de gevel
gemonteerd te zijn door de aannemer.

Bij renovatie dient de aansluiting kozijn met metselwerk
waterdicht te zijn. Eventueel nieuw (stel) kozijn stabiel,
lucht- en waterdicht in de gevel monteren door aannemer.
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zijkanten afdichten
door aannemer
klang

houten
kozijn

zijkanten afdichten
door aannemer
klang

houten
kozijn

afdichtingsband

spouwlat

afdichtingsband

spouwlat

min. 30mm
aluminium waterslag
B+K o.g. met kopschotje

isolatieplaat

isolatieplaat

Aansluiting kozijn onderdorpel

Aansluiting kozijn onderdorpel
renovatie

(stel) kozijn dient stabiel, lucht- en waterdicht in de gevel
gemonteerd te zijn door de aannemer.

(stel) kozijn dient stabiel, lucht- en waterdicht in de gevel
gemonteerd te zijn door de aannemer.

zijkant afdichten
door aannemer
hardsteen dorpel
met watervast
verlijmde opstand

waterdicht door aannemer
hardstenen waterslag
met watervast
verlijmde opstand

houten
kozijn
spouwlat

houten
kozijn

afdichtingsband

A-A

spouwlat

min. 30mm
isolatieplaat

min. 30mm
aluminium waterslag
B+K o.g. met kopschotje

A-A

min. 30mm

verankering

fiberband

afdichtingsband

isolatieplaat

isolatieplaat
afdichtingsband

Aansluiting kozijn onderdorpel
met hardsteen waterslag

doorsnede A-A

(stel) kozijn dient stabiel, lucht- en waterdicht in de gevel
gemonteerd te zijn door de aannemer.
onderzijde van de raamdorpels voorzien van fiberband.
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watervast
verlijmde opstand

Aansluiting kozijn onderdorpel
met hardsteen dorpel
Bij renovatie dient de aansluiting kozijn met metselwerk
waterdicht te zijn. Eventueel nieuw (stel) kozijn stabiel,
lucht- en waterdicht in de gevel monteren door aannemer.
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houten
stelkozijn
fiberband o.g. door derden

isolatieplaat

alu. / kunststof strip volledig in
kit door aannemer (schroeven)
15mm

afdichtingsband

aluminium waterslag B+K o.g.
v.v. aluminium kopschotjes

alu/kunststof strip volledig in kit
kunststof hoekprofiel

Aansluiting aluminium stijl: koud
Bij renovatie dient de aansluiting kozijn met metselwerk
waterdicht te zijn. Eventueel nieuw (stel) kozijn stabiel,
lucht- en waterdicht in de gevel monteren door aannemer.

houten
stelkozijn

fiberband o.g. door derden

isolatieplaat

afdichtingsband
alu. / kunststof strip volledig in
kit door aannemer (schroeven)

kunststof hoekprofiel
APU profiel

houten
stelkozijn

APU profiel
afdichtingsband

isolatieplaat

kunststof hoekprofiel

aluminium waterslag B+K o.g.
v.v. aluminium kopschotjes

APU profiel

Aansluiting aluminium stijl met apu.

Aansluiting aluminium bovendorpel met apu.

Bij renovatie dient de aansluiting kozijn met metselwerk
waterdicht te zijn. Eventueel nieuw (stel) kozijn stabiel,
lucht- en waterdicht in de gevel monteren door aannemer.

Bij renovatie dient de aansluiting kozijn met metselwerk
waterdicht te zijn. Eventueel nieuw (stel) kozijn stabiel,
lucht- en waterdicht in de gevel monteren door aannemer.

Pluggen indien nodig na verlijmen isolatieplaten
(i.v.m. uitzetten afdichtingsband, loslaten isolatieplaten).

F. 0493-351179, info@isovero.nl, www.isovero.nl
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isolatieplaat
rondom afkitten
door derden
Fisher
slagplug o.g.

houten
klos,
geen
merbau

isolatieplaat

inbouwdoos
elektra
isolatieplaat

draadeind
afstandhouder
afsluitring; volledig in kit

Bevestiging hwa achteraf aangebracht
Alle bevestigingsmaterialen dienen roestvast (rvs o.g.)
te zijn en mogen het buitengevelisolatie systeem niet
belasten.

Verlichtingsarmatuur op
houten klos
Isovero klos 20 x 20, met sparing Ø70 of Ø30, mechanisch
bevestigd met Fisher slagplug o.g. voor montage verlichtingsarmatuur
of waterkraan
Alle bevestigingsmaterialen dienen roestvast (rvs o.g.)
te zijn en mogen het buitengevelisolatie systeem niet
belasten.

isolatieplaat
verankering

exacte detaillering vlgs opgave
leverancier balkonscherm

houten klos,
geen merbau
isolatieplaat

Fisher slagplug o.g.
extra
weefsellaag
toplaag

isolatieplaat

afdichtingsband
afsluitring volledig in kit

14

Principe verankering balkonscherm

Bevestiging houten klos

Alle bevestigingsmaterialen dienen roestvast (rvs o.g.)
te zijn en mogen het buitengevelisolatie systeem niet
belasten.

Isovero hardhouten klos, mechanisch bevestigd voor bevestiging van
rolluiken, naamplaatje, verlichtingsarmaturen, ect.

ISOVERO buitengevelisolatiesysteem

Alle bevestigingsmaterialen dienen roestvast (rvs o.g.)
te zijn en mogen het buitengevelisolatie systeem niet
belasten.
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isolatieplaat

isolatieplaat

fiberband o.g.
door derden
afdichtingsband
kunststof
hoekprofiel
isolatieplaat

wbp multiplex, met afwerking
kunststof hoekprofiel

Aansluiting plafond

Aansluiting stucwerk
op systeemplafond

Bij onvoldoende draagkrachtige ondergrond
voorstrijk of pluggen, op advies systeemvloer.

prefab betonelement

isolatieplaat
fiberband o.g.
door derden

fiberband o.g.
door derden

isolatieplaat

stuc-stopprofiel

plafond, volkern plaat

kitvoeg door
derden
afdichtingsband

stuc-stopprofiel
10mm kitvoeg door derden

stuc-stopprofiel
afdichtingsband
kitvoeg door
derden

Aansluiting stucwerk
op buitenplafond

Stucwerk tegen ongeisoleerd
stucwerk

Plafondafwerking dient stabiel, lucht- en waterdicht
in de gevel gemonteerd te zijn door de aannemer.

Pleisterprofielen (t.b.v. ongeisoleerd stucwerk) vol en zat
monteren met montagemortel.

F. 0493-351179, info@isovero.nl, www.isovero.nl
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aluminium daktrim met
waterdichte stuiknaden

min. 50mm

prefab beton met
waterdicht stuiknaden
door derden

min. 30mm

min. 30mm

afdichtingsband

afdichtingsband

verankering

verankering
fiberband o.g.
door derden

isolatieplaat

isolatieplaat

Dakrand met betonnen afdekking

Dakrand met aluminium daktrim

kopschotje t.b.v.
afdekkap zijkanten
kopschotje dichtzetten
alu afdekkap o.g.

r derden
stuiknaden waterdicht doo

min. 50mm

A-A
isolatie
door derden

goot- dakrand
betimmering
min. 30mm
betimmering
achteraf aanbrengen

isolatieplaat

afdichtingsband

isolatieplaat

verankering

afdichtingsband
afdichten door aannemer
afdichtingsband
kopschotje t.b.v. afdekkap
zijkanten kopschotje dichtzetten

isolatieplaat
doorsnede A-A

Aansluiting dakrand met overstek
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Aluminium afdekkap met
opgaand stucwerk
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min. 30mm

min. 50mm

aluminium afdekkap
stuiknaden waterdicht door aannemer

afdichtingsband
verankering
isolatieplaat
max. 110mm

afdichtingsband

sokkelprofiel
afdichtingsband
zijaanzicht sokkel en daktrim
waterdicht met alu. cq kunststof
strip door aannemer

verankering
isolatieplaat

loodslabbe

isolatie
door derden

Dakrand met aluminium afdekkap

afdichtingsband

max. 50mm

min. 30mm

aluminium afdekkap
stuiknaden waterdicht door aannemer

verankering
fiberband o.g.
door derden
erstort
noodov

afdichtingsband

isolatieplaat

min. 30mm

Aansluiting dakrand met noodoverstort

F. 0493-351179, info@isovero.nl, www.isovero.nl
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maximaal 110mm

maximaal 110mm

isolatieplaat

uitvullen met houten lat
door aannemer

isolatieplaat

uitvullen met houten lat
door aannemer

sokkelprofiel

sokkelprofiel

afdichtingsband

afdichtingsband

zijaansluiting sokkel en daktrim
waterdicht met alu. cq kunststof
strip door aannemer

loodslabbe

isolatie
door derden
prefab
balkonplaat

Aanzet op platdak met
sokkelprofiel

Aanzet op balkon met
sokkelprofiel

maximaal 110mm

isolatieplaat

uitvullen met houten lat
door aannemer
sokkelprofiel
afdichtingsband
loodslabbe

isolatie
door derden

dak

pla
at

Aanzet op hellend dak
sokkelprofiel
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Steiger voorziening

sierpleister toplaag
isolatieplaat

gevelkom rondom afkitten
door derden
afdichtingsband

licht doorlatend, waterdicht zeil
(afwaterend op dak)
tot bovenste steigerslag

afdichtingsband
rondom afkitten
door derden

netten tot
onderste
steigerslag
2000

fiberband o.g.
door derden

steigerslag

2000

2000

Kap constructie
stormvast

stadsuitloop

fiberband o.g.
door derden

2000 tot 2800

afdichtingsband

de afstand van de steiger tot aan de
eindafwerking van de steiger tot aan
de eindafwerking, ca 20 cm houden
(hand + spaan), bij dikkere isolatie
staat daarom de steiger verder dan
30 cm van de gevel. Tot aan het
aanbrengen van gevelisolatie
adequate valbeveiliging
aanbrengen (V.C.A. eisen).

isolatieplaat

min 30mm

1000

200

Stadsuitloop dient stabiel, lucht- en waterdicht
in de gevel gemonteerd te zijn door de aannemer.
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