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Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd! Uw nieuwe leef- en/of werkomgeving heeft een bijzondere uitstraling gekregen 
door de architect. Deze heeft namelijk bewust gekozen voor de toepassing van een KOMO-
gecertificeerd buitengevelisolatiesysteem. Dit unieke systeem, dat de gevel beschermt tegen 
weersinvloeden en tevens isoleert, is fraai afgewerkt met een sierpleister, steenstrips, tegel-
werk of een verflaag. Om jarenlang plezier te houden van de eigenschappen van dit systeem 
is gericht onderhoud noodzakelijk. In deze brochure geven wij u graag enkele tips om dit 
onderhoud uit te voeren.

Bewoners handleiding
In deze folder worden een aantal zaken voor u op een rijtje gezet. Vragen die er wellicht zijn 
over het buitengevelisolatiesysteem worden kort voor u beschreven en toegelicht. Mochten er 
desondanks nog vragen open blijven, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contact-
gegevens vindt u op de laatste pagina van deze brochure.

Over ons
Isovero Isolatiewerken B.V. is een KOMO-gecertificeerde applicateur van buitengevelisolatie-
systemen en maakt onderdeel uit van Van den Heuvel Afbouwgroep B.V. uit Deurne. Binnen 
deze groep afbouwbedrijven worden alle mogelijke afbouwdisciplines gecombineerd waar-
door een unieke samenwerking tussen vakmensen is ontstaan. Hierdoor zijn wij in staat een 
totaalconcept te bieden voor wat betreft het onderhoud aan uw buitengevelisolatiesysteem. 
Bovendien kunnen wij dit onderhoud met behoud van de lopende garanties voor u uitvoeren.

Wat is thermische
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Wat is thermische buitengevelisolatie?
Buitengevelisolatie is een gevelbekleding waarbij een isolatieplaat aan de buitenzijde wordt
afgewerkt met een sierpleister, steenstrips, tegelwerk of een verflaag. Het systeem is zodanig 
opgebouwd en afgewerkt dat bij normaal gebruik geen beschadigingen in het systeem zullen 
optreden. “Het kan een stootje hebben”, maar wees voorzichtig. Met het plaatsen van fietsen, 
ladders e.d. zult u even op moeten letten. Mocht er, ondanks uw voorzichtigheid, toch een 
beschadiging optreden, probeer deze dan nooit zelf te repareren. Neem direct contact op met 
uw verhuurder of met Isovero Isolatiewerken B.V.. Door een beschadiging kan het systeem 
mogelijk water doorlaten, wat op termijn grote schade kan veroorzaken.

De opbouw van het systeem
De algemene opbouw van het systeem bestaat uit een polystyreen of minerale wol isolatie-
plaat (1) die met behulp van een mortel (2) op de ondergrond wordt aangebracht. Op deze 
isolatie wordt een spanningsverdelende laag aangebracht, bestaande uit een wapeningsmor-
tel waarin een wapeningsweefsel is ingebed (3). Na voldoende droging van deze mortelweefsel-
laag volgt een afwerking met een pleister. Deze toplaag kan worden gerealiseerd met een mine-
rale pleister, steenstrips, tegelwerk of verflaag (4). Afhankelijk van de hechting aan de ondergrond 
is de isolatielaag (plaatselijk) extra vastgezet met hechtnagels. Deze kunststof hechtnagels zitten 
voldoende diep in het systeem, zodat deze geen koudebrug vormen naar de ondergrond toe. 
Hieronder ziet u een voorbeeld van de opbouw.
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Pleisterafwerking
Isovero Isolatiewerken B.V. brengt naast geïsoleerde systemen ook ongeïsoleerde buitenge-
velsystemen aan. Deze systemen heten pleisterafwerkingssystemen. Als isolatie overbodig 
is door het bestaan van een spouwmuur-constructie wordt alleen een raaplaag aangebracht. 
Op scheurgevoelige plaatsen wordt een wapeningsweefsel ingebed, het geheel wordt na 
voldoende droging voorgestreken en afgewerkt met een minerale, ‘kunstharsgebonden’ of 
siliconengebonden sierpleister, steenstips, tegelwerk of een verflaag. Het onderhoud van de 
pleisterafwerkingssystemen is identiek aan de buitengevelisolatiesystemen.

Waarom buitengevelisolatie?
Buitengevelisolatie is bouwfysisch gezien de beste manier van isoleren. Op deze manier 
zorgt men er namelijk voor dat de warmte aan de binnenzijde van het gebouw blijft. Met 
buitengevelisolatie kunnen RC-waarden gehaald worden die met een normale spouwmuur-
isolatie niet bereikt worden. Met name bij passiefwoningen worden dikke isolatiesystemen 
toegepast. Hierdoor is het aan de ene kant mogelijk om energie te besparen en aan de an-
dere kant esthetisch fraaie gebouwen en woningen te ontwerpen. Bovendien is het mogelijk 
om met diverse kleuren te werken en dit geeft vaak een bijzonder resultaat.
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Voorkom verontreiniging en schade
Hier volgen een aantal belangrijke tips ter voorkoming van schade en verontreinigingen:
1. Zorg dat het buitengevelisolatiesysteem tegen vocht beschermd wordt door middel van 

het aanbrengen van een bitumenemulsie tot ca. 10 cm boven maaiveld.
2. Om vervuiling door opspattend regenwater te voorkomen kan een grindkoffer worden 

aangebracht met een minimale breedte van 50 cm.
3. Zorg dat beplanting minimaal 4 meter van de gevel wordt aangebracht. Met name de 

Hedra beplanting is een ernstige verspreider van algen en mos.
4. Zorg dat eventuele kitvoegen elke drie jaar worden gecontroleerd en/of vervangen.
5. Inspecteer elk jaar de kwaliteit van de aangebrachte bitumenemulsie ter plaatse van het 

maaiveld. De gemiddelde levensduur van deze waterafdichting is 10 jaar.
6. Laat schades direct vakkundig oplossen door Isovero. Bij een schade kan water in het 

systeem komen en door weersinvloeden grotere schade creëren.

Ladderplaatsing
Het verkeerd plaatsen van een ladder om bijvoorbeeld glas te wassen of goten te reinigen, 
kan leiden tot schade aan het buitengevelisolatiesysteem en/of aluminium waterslagen. Zie 
onderstaande details voor een juiste plaatsing van de ladder. 
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Het reinigen van de gevel
Het reinigen van de gevel is een belangrijk item waarbij u rekening dient te houden met een 
aantal zaken. In dit kader is het van belang dat u nooit een agressief of oplosmiddelhoudend
schoonmaakmiddel gebruikt. Toepassing hiervan geeft kans op schade aan het onderliggen-
de systeem. In de regel kunt u met warm water (max. 60˚C), met eventueel daaraan toege-
voegd een kleine hoeveelheid huishoud-kwaliteit afwasmiddel, de gevel schoon krijgen. Zorg 
ervoor dat dit niet met een pluizige doek gebeurt maar met een zachte borstel.
Eventuele alg-groei is te verwijderen met algdodend middel. De te behandelen gevelvlakken
besproeien met een algdodend middel, ca. 48 uur laten inwerken en met water naspoelen.
Een ander belangrijk item is het overschilderen uit esthetische overwegingen. Als de gevel 
vervuild is, of door een andere oorzaak esthetisch moet worden aangepakt, kan de pleister 
worden overgeschilderd. Onder normale omstandigheden is het overschilderen eens in de 10 
jaar te overwegen. Natuurlijk is deze termijn een gemiddelde. Als een gebouw in een groene 
omgeving, pal aan het water, aan een drukke verkeersweg of in de buurt van een industrieter-
rein ligt, dan kan deze termijn teruglopen. Omdat het toegepaste buitengevelisolatiesysteem 
een dampopen systeem is en damptransport toelaat, moet altijd een maximaal dampdoorla-
tende muurverf worden toegepast. 
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Het aanbrengen van voorwerpen
De laatste belangrijke wetenswaardigheid is het op de juiste wijze aanbrengen van voorwer-
pen in of tegen het buitengevelisolatiesysteem. Als u op de gevel voorwerpen wilt bevestigen, 
zoals lampen, zonwering e.d., moet u er rekening mee houden dat dit niet zonder speciale 
voorzieningen kan. Omdat het systeem in hoofdzaak bestaat uit een met pleister afgewerkte 
isolatieplaat, is het ook duidelijk dat u bij de bevestiging van dergelijke voorwerpen het sys-
teem niet mag belasten; de isolatieplaat kan deze belasting niet aan en schade is het gevolg. 
Lichte voorwerpen zoals naamplaatjes, huisnummers of andere lichte voorwerpen, kunt u met 
duurzame, oplosmiddelvrije kit direct op de pleister bevestigen. Doorboor nooit zelf de gevel 
voor bijvoorbeeld de bevestiging van deurhaakjes, ophangvoorzieningen voor bloembakken 
e.d.. Op deze wijze beschadigt u de pleister en kan er schade aan het systeem ontstaan. 
Mocht u per ongeluk toch een klein gat hebben veroorzaakt, dan kunt u dit afdichten met een 
daartoe geëigende oplosmiddelvrije kit. Vooraf het omringende oppervlak zorgvuldig reinigen 
met warm water en goed laten drogen. In de hierna afgebeelde situaties staan nog enkele tips 
voor het dagelijks gebruik, deze vormen wellicht een goed hulpmiddel.
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Onderhoudsplan Isovero Isolatiewerken B.V.
Door de unieke samenwerking van Isovero Isolatiewerken B.V. met haar dochters binnen 
Van de Heuvel Afbouwgroep B.V. kan voor elk project een onderhoudsplan op maat gemaakt 
worden. Dit onderhoudsplan bevat een jaarlijkse inspectie van uw buitengevels. Afhankelijk 
van de vervuiling kunnen wij de gevels na 5 of 7 jaar reinigen met de daarvoor geëigende 
middelen. Bij schade aan uw buitengevelisolatiesysteem kunnen wij deze direct professioneel 
herstellen. Als de gevels na verloop van jaren overschilderd moeten worden, verzorgen wij 
dat graag voor u. Dit alles MET BEHOUD VAN DE VOLLEDIGE GARANTIE. Isovero biedt de 
mogelijkheid om uw buitengevelisolatiesysteem te verzekeren tegen materiaal- en applicatie-
fouten. De polis van deze verzekering kunt u inzien via onze website onder “over ons“. Deze 
garantie samen met het totale onderhoudsplan geeft extra comfort aan de eindgebruiker. 

Voor uitgebreide informatie over ons totaal onderhoudsplan kunt u contact opnemen met 
ons kantoor. Ook voor vragen met betrekking tot het buitengevelisolatiesysteem, incidenteel 
onderhoud of schade kunt u ons benaderen.

Isovero Isolatiewerken B.V.
Daalder 15
5753 SZ  Deurne
Postbus 133
5750 AC Deurne
tel. 0493-351178
fax. 0493-351179
info@isovero.nl 

www.isovero.nl
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