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(1) Burgerlijk ingenieur, afdelingshoofd, W.T.C.S.
f) Technisch ingenieur, W.l.C.S.

12

3.23 Voorzorgen, voor- en nadelen
3.3 Termischebuitenisolatie van buiten

muren
3.31 Definitie en systemen
3.32 Termische isolatiematerialen
3.33 Fysische en mechanische ei-

sen van deze systemen

4. Homologatie en technische goedkeu
ring van termische isolatiesystemen

5. Isolatiewaarde

6. Vorstbestendigheid van buitenmuren

Literatuurlijst

1. TYPES BUITENMUREN EN TERMISCHE BUI
TENMUURISOLATIE

In België heeft men voornamelijk twee types van
gevels, namelijk:

- massieve muren (afb. 1B) die opgebouwd zijn uit
elementen (stenen, blokken) in :
- natuursteen

- een al of niet isolerend materiaal (gebakken
aarde rnet normale of lage volumemassa, licht of
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A

2 3 4

B

4 5 3 4

A. dubbele muur metspouw
B. massieve muren

Afb. 1 - Verschillende muurtypes.
1. buitenmuur 3. binnenmuur
2. spouw 4. binnenafwerking

5. buitenbepleistering

normaal beton, ...) met eventueel een buitenbe
pleistering

dubbele muren met spouw (afb. 1A) waarbij bin
nen- en buitenmuur afzonderlijk opgebouwd zijn
en met elkaar verbonden door spouwankers.

Zowel bij de massieve als bij de dubbele muur
gebruikt men als gevelmateriaal : baksteen, halve
verblendsteen, natuursteen, keramische produkten (al
of niet geëmailleerde platen, tegels of halve ver
blendsteen), elementen in dekoratief beton, ...

De massieve muur is een monolitische muur in
metselwerk van bakstenen, elementen uit gebakken
aarde, beton of stenen. Hij is terzelfder tijd draagmuur
en gevelmuur, die men als dusdanig laat of op zijn
buitenvlak een beschermende bekleding krijgt die
tevens een dekoratieve rol kan spelen (pleisters,
verf, ...).

Dit muurtype vindt men bij gebouwen van vóór 1940
en zelfs bij gebouwen van na de oorlog in de streek
onder Samber en Maas. Sinds enkele jaren stelt men
nochtans vast dat men in sommige gevallen terug
keert naar een monolitische muur die dan op zijn
buitenvlak een beschermende dekoratieve bepleiste
ring of beplating krijgt, al of niet in kombinatie met een
termisch isolatiemateriaal.

De spouwmuur of dubbele muur (afb. 2) bestaat uit
een dragende binnenmuur (ook wel eens binnen
spouwblad genoemd) en een buitenmuur (ook voor
spouwblad of gevel genoemd). De dikte van deze
laatste ligt gewoonlijk tussen 60 en 90 mm en dit naar
gelang van de afmetingen van de gebruikte gevel
steen; de dikte van de binnenmuur is veranderlijk.
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Afb. 2 - Dubbele muur met spouw. Dit type muur wordt
gewoonlijk « spouwmuur» genoemd.

1. dichtingslaag
2. open stootvoeg (tenminste éénperlopende meter)
3. spouwanker dat naar de buitenmuur afhelt en in het

midden is voorzien van eenknik
4. gevelmuur
5. binnenmuur

Dit muurtype wordt meer veralgemeend toegepast
sedert 1945.

Om de termische isolatie van de buitenmuur te
verhogen wordt, naargelang van het type buitenmuur
waarover men beschikt, meestal een beroep gedaan
op één van de volgende werkwijzen:
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- bij massieve muren kan men een binnen- (afb. 3F)
of buitenisolatie (afb. 3E) plaatsen

- bij dubbele muren, d.w.z. spouwmuren,is de
meest voor de hand liggende oplossing isolatiema
teriaal in de spouw aan te brengen (afb. 3A en 3B),
zowel een binnenisolatie (afb. 3D) als buitenisola
tie (afb. 3C) zijn in dit geval mogelijk en in
sommige gevallen zelfs wenselijk.
Een andere mogelijkheid is het optrekken van een
supplementaire muur in isolerende materialen.

2. MOGELIJKHEDEN BIJ NIEUWBOUW EN BIJ
BESTAANDE GEBOUWEN

Bij bestaande gebouwen kan zowel een binnenisolatie
als een buitenisolatie aangebracht worden, eventueel
na het uitvoeren van enkele aanpassingen, en indien
er een spouw aanwezig is, is het mogelijk deze
volledig te vullen.

Binnenisolatie en vooral buitenisolatie geven een
aspektverandering van een bouwwerk. Deze beide
systemen, alsook de spouwmuurisolatie geven aanlei
ding tot een verandering in het gedrag van de muren,
namelijk in verband met de vorstbestendigheid, het
vochtgehalte en de invloed van de termische schok
ken. Hiermee moet rekening gehouden worden alvo
rens met de werken te beginnen.

Bij nieuwbouw zijn in principe alle hoger aangehaalde
uitvoeringen mogelijk, d.w.z. een buiten- of binneniso
latie, volledige of gedeeltelijke spouwvulling of een
kombinatie van deze verschillende procédés. Bij het
ontwerp kan men rekening houden met het materiaal
en met zijn dikte bij het samenstellen van de verschil
lende lagen en dit als funktie van de buitenklimaatom
standigheden en van het gewenste binnenklimaat, en
of men al of niet rekent op de termischeinertie van de
muur en op de omvang ervan.

3. MOGELIJKHEDEN VAN AANBRENGEN VAN
TERMISCHE ISOLATIE

In het eerste punt hebben we een summiere opsom
ming gegeven van de verschillende mogelijkheden
van aanbrengen van termische isolatie. In hetgeen
volgt gaan we elk van deze isolatietechnieken verder
uitdiepen door de vermelding van de verschillende
systemen, de gebruikte materialen en produkten, de
te nemen voorzorgen en de voor- en nadelen.

B c o
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Afb. 3 - Aanbrengen van de termische isolatie naargelang van het type buitenmuur.

1. gevelmuur 5. binnenafwerking
2. spouw 6. buitenafwerking
3. spouw met isolatie 7. buitenisolatie
4. muur 8. binnenisolatie
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De meest gebruikte techniek in België is die van de
dubbele muur met een spouwmuurisolatie, dan volgen
de buitenisolatie en de binnenisolatie.

3.1 Termische binnenisolatie van buitenmuren

3.11 Systemen

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
systemen waarbij de bepleistering nat aangebracht
wordt en andere die bestaan uit het aanbrengen van
droge elementen (afwerkplaten).

« Droge» systemen zijn bijvoorbeeld:

- komposietplaten (afb. 4) bestaande uit een isola
tiemateriaal bekleed met een afwerkplaat en die
tegen de muur gelijmd worden na een eventuele
voorbehandeling

- een aan de muur vastgemaakt latwerk waartussen
een isolatiemateriaal aangebracht wordt met
daarop een afwerkplaat, na het eventueel aan·
brengen van een dampremmende laag

- aan de muur vastgemaakte stijlen waarop het
isolatiemateriaal en de afwerkplaat aangebracht
worden.

Afb. 4 ~ Binnenisolatie door middel van komposietplaten
die bestaan uit het isolatiemateriaal, een membraan en een

afwerkplaat.

« Natte» systemen zijn :

- tegen de muur (na een eventuele voorbehande
ling) gelijmde isolatieplaten waarop vervolgens
een bepleistering wordt aangebracht (afb. 5)

- op de muur gespoten of aangebrachte isolerende
pleister waarop een afwerkpleister wordt aange
bracht

- het aanbrengen van een isolatieprodukt tegen de
muur en het optrekken van een supplementaire
lichte binnenmuur (al of niet met een vrije spouw
ruimte).
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Afb. 5 ~ Aanbrengen van een bepleistering (met wape
ning) op binnenisolatie.

3.12 Termisene isolatiematerialen

Bij de droge systemen vinden we geëxpandeerde of
geëxtrudeerde polystyreenplaten, polyurethaanpia
ten, glasschuimplaten, platen in minerale wol,perliet
platen, houtvezelplaten, en de panelen bestaande uit
het isolatiemateriaal en de afwerkplaat, ...

In veel gevallen bevatten deze laatstgenoemde een
dampscherm tussen de afwerkplaat en het isolatiema
teriaal. Dit dampscherm moet dikwijls toegevoegd
worden indien het niet in de plaat begrepen is en als
tenminste het isolatiemateriaal zelf niet als dampon
doorlatend kan beschouwd worden.

Bij de natte systemen zullen we platen gebruiken in
geëxtrudeerd polystyreenschuim, in polyurethaan en
in glasschuim, die een voldoende hechting geven aan
de aan te brengen pleister en die voldoende damp
remmend zijn om geen dampscherm te moeten
aanbrengen of andere termische isolatiematerialen
die met een dampscherm bekleed worden.

3.13 Voorzorgen, voor- en nadelen

Het plaatsen van een termische binnenisolatie bij
buitenmuren moet voorbehouden worden voor geval
len waarin een van de twee andere technieken niet
toepasbaar is, d.W.Z. wanneer er geen spouw is, of
wanneer men het geveluitzicht niet wenst te verande
ren of ook als het enkel gaat om het plaatselijk
opheffen van termische bruggen.

Dezetechniek heeft inderdaad enkele nadelen, zoals:

het ontstaan van belangrijke dimensionele schom
melingen van de draagmuur, veroorzaakt door de
grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht
en tussen winter en zomer, die scheurvorming in
de muur kunnen veroorzaken. De muur wordt
gevoeliger voor temperatuurschommelingen en
meer bepaald voor vorst

het risico voor kondensatie achter het isolatiemate
riaal, namelijk in het tussenvlak muur-isolatie,
indien het isolatiemateriaal niet perfekt dicht of
beschermd is tegen de indringing van de lucht en
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de waterdamp die binnen in het gebouw aanwezig
zijn. De dichtheid van de voegen tussen de
panelen zal bijzonder verzorgd worden en dit meer
bepaald ter hoogte van de delikate zones gevormd
door terrnlsche bruggen (de koudere elementen]

- het risico voor kondensatievorming op de plaatsen
waar de muren samenkomen met andere bouwele
menten (openingen, vloeren, plafonds, binnenmu
ren) die zich als koudebruggen kunnen manifes
teren d.w.z. koudere binnenoppervlakken als
gevolg van het aanbrengen van een binnenisolatie
op de draagmuren die het buitenomhulsel van het
gebouw vormen

- het verminderen van de mogelijkheid om warmte
die binnen bruikbaar is, op te slaan in de muren.
Deze vermindering in muurinertie maakt de loka
len gevoeliger voor temperatuurschommelingen

- het verminderen van de opwarmtijd van het lokaal
(wat eerder een voordeel is)

- het verminderen, echter niet omvangrijk, van het
volume van de lokalen .

het gevaar voor het doorboren van de damprem
mende laag tussen de afWerking en de isolatie en
het daaruit volgende risico voor plaatselijke kon
densatievorming

- het "teweegbrengen van ongemakken voor de
bewoners tijdens het aanbrengen van de binnen
isolatie.

3.2 Termische isolatie van spouwmuren (3)

3.21 Systemen

Bij nieuwbouw kan men zowel voor een gedeeltelijke
als voor volledige vulling (afb. 6) van de spouw kiezen.
Bij bestaande gebouwen is er alleen de mogelijkheid
van"het volledig vullen van de spouw.

Gedeeltelijke spouwvulling bij nieuwbouw gebeurt met
stijve of halfstijve isolatiepanelen die met de nodige
zorg aangebracht moeten worden tegen de binnen
muur.

Afb. 6 - Op een natuurlijke wijze blootgestelde proefmu
ren, al of niet met spouwvulling, na een versnelde veroude

ring in het laboratorium.

Volledige spouwvulling bij bestaande gebouwen
(afb. 7) gebeurt door middel van produkten of materia
len die door geboorde openingen in de buitenmuur

(3) Zie literatuurlijst nr. 19.
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(soms in de binnenmuur) in de spouw geblazen of
gespoten worden. Bij bepaalde produkten wordt het
vullen van de spouw ook van bovenaan gedaan.

Afb. 7 ~ Termische isolatie door inspuiten van ureumfor
maldehydeschuim in de 50 mm brede spouw van een
experimentele spouwmuur van 1,2 m2, samengesteld uit een
buitenmuur van baksteenmetselwerk en een binnenmuur
van plexiglas, die de rol van binnenmuurvlak speelt en

toelaat het vulverschijnsel zichtbaar te maken.

3.22 Termische isolatiematerialen

Voor de volledige spouwvulling bij het optrekken van
het gebouw wordt er gebruik gemaakt van platen in
geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyreen, polyure
thaanschuim, polyisocyanuraatschuim, halfstijve (of
stijve) gebakelizeerde en gehydrofugeerde minerale
wol (rotswol, glaswol, ...) schuimqlas, ... (afb. 8).

Voor de volledige spouwvulling bij bestaande gebou
wen wordt er gebruik gemaakt van geëxpandeerde
polystyreenkorrels samen met lijm ingespoten, in de
spouw ingeblazen gehydrofugeerde minerale vezels
van rotswol of glaswol, ingespoten ureumformalde
hydeschuim, geëxpandeerde polystyreenkorrels, ge
silikoniseerd perliet, geasfalteerd vermikuliet, '" waar
van het aanbrengen door storting gebeurt.

Isolatiematerialen bestemd voor de volledige vulling
van de spouw, zowel voor de isolatie geplaatst tijdens
het optrekken van het gebouw als deze geplaatst na
het optrekken ervan (bestaande gebouwen), moeten
aan de volgende eisen voldoen:

- niet-capillair en hydrofoob zijn, d.w.z, geen water
opslorpen en het niet ophouden en aan te brengen
zijn met een techniek die open voegen, holten of
kanalen vermijdt die de doorgang van water
zouden kunnen veroorzaken tussen het gevelmet
selwerk dat, zoals we weten meestal niet regenwa
terdicht is, en de binnenmuur

- voldoende waterdampdoorlatend zijn (dus geen
" dampscherm bevatten)

- in geval het minerale wolpanelen zijn, moeten ze
van het halfstijve type zijn
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1 2 3 4 5 6
Afb. 8 - Voorbeelden van materialen voor een volledige spouwvulling.

1. ureumformaldehyde(spuitschuim) 5. gebakeliseerde en waterafstotend gemaakte rotswol
2. met silikonen behandeld perliet (korrels) (halfstijf paneel zonder dampscherm)
3. geëxpandeerd polystyreen (plaat) 6. gebakeliseerde en waterafstotend gemaakte glaswol
4. gebakeliseerdeen waterafstotend gemaakte minerale wol (halfstijf paneel zonder dampscherm)

(vlokken)

- een voldoende stevigheid hebben in geval het
ingespoten of ingeblazen isolatiematerialen zijn.

3.23 Voorzorgen, voor- en nadelen

3.23.1 Alle spouwmuren met gedeeltelijke of volle-
dige vulling

De buiten- of de gevelmuur wordt aan de binnenmuur
verbonden door spouwankers, waarvan de aard, de
konceptie en hetaantal per m2 muuroppervlak moeten
beantwoorden aan de voorschriften van de algemene
bestekken en in het bijzonder aan het algemeen
bestek voor de uitvoering van privé-bouwwerken (4).

De konceptie en de plaatsing van de spouwankers
moeten zodanig zijn dat ze een afvoer van het water
!'laar de gevelmuur toelaten.

Ten einde de afvoer van het binnengedrongen water
en het eventuelekondensatievocht toe te laten, moet
men juist boven het afdichtingsmembraan open stoot
voegen voorzien, of op hun kant geplaatste geperfo
reerde of holle stenen, of roosters, waarbij minimum
6 cm2 opening per strekkende meter gevelwand is.
Het is vanzelfsprekend dat deze openingen niet
mogen verstopt zijn ten einde aldus te vermijden dat
het peil van het water in de spouw dit van het
afdichtingsmembraanin de binnenmuur zou over
schrijden.

Om vochtoverdracht en warmteverliezen te vermijden
ter plaatse van de voegen tussen de isolatieplaten of
panelen, moet men er voor zorgen dat alle mortel- en
materiaalresten op alle zijden en vooral op de zijkan
ten van de isolatie (die vochtbruggen zouden kunnen
vormen) zorgvuldig verwijderd worden. Deze platen of
panelen moeten bovendien perfekt tegen elkaar
geplaatst worden.

Alle afval op de afdichtingsmembranen moet verwij
derd worden.

Men gebruikt een gevelmateriaal met een goede
vorstbestendigheid en plaatst het met een metselmor
tel en een voegmortel (indien er gebruikt wordt) van
een goede kwaliteit.

(4) Zie literatuurlijst nr. 22.
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De afdichtingsmembranen moeten zodanig geplaatst
worden dat ze geschikt zijn voor de rol die ze te
vervullen hebben (lassen of lijmen van de aansluiting
van de overlappingen) en in hetbijzonder de membra
nen boven de lateien (het optrekken van de kanten
van het membraan om zo het water af te voeren).

De spouw mag nergens onderbroken worden ten
einde termische bruggen te vermijden.

3.23.2 Gedeeltelijke spouwvulling (afb. 9, p. 18)

Gedeeltelijke vulling van de spouw is enkel mogelijk
tijdens het optrekken van het gebouw.

Gedeeltelijke spouwvulling is een techniek die teore
tisch de meeste waarborgen biedt, omdat aangeno
men wordt dat het isolatiemateriaal droog blijft doordat
het niet bereikt wordt door het water dat langs het
buitenspouwblad doordringt, noch door het kondensa
tievocht dat zich zou kunnen vormen op de binnen
kant ervan.

Wegens de in België veel gebruikte bouwtechniek,
namelijk het metselen van het binnenspouwblad na
het metselen van het buitenspouwblad en na het
aanbrengen van het isolatiemateriaal, moet de
gedeeltelijke spouwvulling met een maximale zorg
uitgevoerd worden.

Men laat een vrije spouwruimte van 3 cm (die volledig
afvalvrij is) tussen het isolatiemateriaal en de buiten
muur (het volledig afvalvrij zijn is verplicht indien het
isolatiemateriaal een zekere capillariteit heeft).

Verder zal men rekening houden met de aanbevelin
gen (zie punt 3.23.1) voor het isoleren van alle
spouwmuren, zowel bij een gedeeltelijke als bij een
volledige vulling.

De isolatietechniek met gedeeltelijke spouwvulling
uitgevoerd met maximale zorg geniet de voorkeur
boven technieken met een volledige spouwvulling
indien de gevel sterk aan slagregen blootgesteld is
(oriëntatie, hoogte, ligging) of indien de gevel een
buitenspouwblad heeft dat weinig waterdampdoor
latend is, zoals:

- metselwerk uit geëmailleerde produlden
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Afb. 9 - Gedeeltelijke spouwvulling.

1. buitenblad of buitenmuur (gevel) 4. binnenblad of binnenmuur
2. resterende spouw (minimum 3 cm) 5. speciaal spouwanker
3. isolatie

- metselwerk dat geschilderd is met een verf met
hoge waterdampdoorlatendheidsweerstand.

In deze gevallen van weinig dampdoorlatende gevels
moet de spouwruimte van 3 cm geventileerd zijn.

3.23.3 Volledige spouwvulling tijdens het optrekken
van het gebouw

De volledige vulling van de spouw is gemakkelijk
uitvoerbaar en gebeurt het meest volledig met half
stijve platen (zoals bij voorbeeld deze van gebakeli
seerde engehydrofugeerde minerale wol). De dikte
ervan moet minimum even groot zijn als de gekozen
breedte van de spouw.

Opdat de volledige spouwvulling later geen problemen
van vochtinfiltratie zou veroorzaken, zal men ervoor
zorgen dat de isolatiepanelen de spouw perfekt vullen,
d.w..z. dat er geen ruimte is tussen de panelen zelf.

Men zal er tevens voor zorgen dat:

- de spouw de aangeraden nodige breedte (b.v.
6 cm) heeft

~ de spouwankers zonder afdruipknikje goed
geplaatst zijn, d.W.Z. afhellend naar het buiten
spouwblad en ontdaan van alle mortelresten

- aan de eisen voor alle spouwmuurvullingen vol
daan is (zie 3.23.1).

Verder is het aangeraden dat:

- men een gevelmateriaal gebruikt dat voldoende
capillair is

- de binnenmuren bepleisterd zijn.

3.23.4 Volledige spouwvulling bij bestaande gebou·
wen

Door het vullen van een spouwmuur met een isolatie
materiaal, veranderen de karakteristieken van de
muur wat de vochtafvoer betreft en wordt het geveI
metselwerk meer belast door de vorst.

Voor bestaande en recent opgetrokken gebouwen, die
wel onder dak moeten staan, kan men slechts over
gaan tot het vullen van de spouw na degelijk de
toestand van het metselwerk nagezien te hebben en
zich ingelicht te hebben over vroegere patoloqlsche
verschijnselen. Indien de plannen van het gebouw nog
beschikbaar zijn, is het zeker nuttig ze te bestuderen.
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Omdat de waterfiltratie afhankelijk is van een reeks
parameters zoals: de windrichting en windkracht, de
regenval, het reliëf van het terrein, de hoogte van het
gebouw, de oriëntatie van de muur, de kwaliteit van
het metselwerk, enz., mag men in de hierna volgende
gevallen de spouw niet met isolatiemateriaal vullen,
namelijk indien :

~ het metselwerk in een dusdanige toestand ver
keert dat belangrijke waterinfiltraties mogelijk zijn
(gescheurde of beschadigde voegen, te diep
gebarsten bakstenen)

~ het gebouw of delen van het gebouw, omwille van
hun ligging, aanleiding kunnen geven tot grote
vochtindringing

- de muren boven de 4de verdieping gelegen zijn en
blootgesteld aan slagregen

- het binnenspouwblad (binnenmuur) vochtig is,
omwille van:
- capillaire vochtopstijging (opstijgend grond

vocht)
- een slechte bescherming van het bovenste deel

van de muur
- een slechte konceptie of uitvoering van de muur

(afval dat de spouw overbrugt moet vooraf
verwijderd worden).

Opmerking : indien deze vochtigheid echter het
gevolg is van tijdelijke oppervlaktekondensatie, die
niet veroorzaakt is door een termische brug
(koudebrug), mag de vulling wel gebeuren, omdat
deze de termische weerstand van de muur zal
verhogen en op die manier kondensatie gaat
vermijden. In geval er termische bruggen bestaan
met of zonder oppervlaktekonderisatle, zal men er
voor zorgen vooraf de invloed ervan weg te werken
door bij voorbeeld een aangepaste termische
binnenisolatie te plaatsen.

- het metselwerk nog niet opgevoegd is

- het metselwerk vorstschade vertoont of heeft
vertoond zoals: gescheurde of afgeschilferde bak
stenen en gescheurde, beschadigde of uitgespron
gen voegen. De aanwezigheid van isolatie in de
spouw zal de invloed van de klimatologische
omstandigheden op de gevel en in het bijzonder
vorst, nog vergroten
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- het metselwerk van het buitenblad uit materialen
bestaat die een zeer hoge weerstand bieden aan
waterdampdiffusie (geëmailleerde of geverniste
bakstenen of tegels, weinig ademende verven of
produkten, ...)

- de dubbele muur (spouwmuur) uit betonblokken
zonder binnenbepleistering bestaat.

Indien er echter speciale maatregelen worden getrof
fen om in bepaalde, hoger genoemde gevallen, de
oorzaken van de zich voordoende of voorgedane
vochtinfiltraties te elimineren, mag er worden overge
gaan tot de spouwvulling.

Herhalen we nogmaals dat de te voorziene of voor
ziene openingen onderaan de muren boven het
afdichtingsmembraan en boven alle onderbrekingen
in de spouw, goed vrij moeten zijn. Dit is vooral
noodzakelijk bij gevels blootgesteld aan regen.

Alvorens over te gaan tot het vullen van de spouw van
bestaande gebouwen, is het noodzakelijk de toestand
van het metselwerk te kontroleren en zich te vergewis
sen van de voldoende kwaliteit van de materialen.

Bovendien zal men nazien of :

- de spouw voldoende proper is (mogelijke aanwe
zigheid van mortel- of baksteenresten)

- er spouwankers geplaatst zijn en of ze goed
geplaatst zijn tussen het buiten- en het binnen
spouwblad

- de noodzakelijke afdichtingsmembranen aange
bracht zijn, hun toestand goed is en ze goed
geplaatst zijn

- de horizontale en vertikale metselvoegen van het
buitenspouwblad goed gevuld zijn.

Om deze kontroles in de spouw uit te voeren, maakt
men gebruik van een toestel « endoskoop » genoemd
(afb. 10).

Afb. 10 ~ Endoskoop: toestel waarmee van op afstand
binnen in een hol lichaam kan worden gekeken langs
openingen van 10 à 12 mm diameter, geboord in de

mortelvoegen.

3.3 Termische buitenisolatie van buitenmuren

3.31 Definitie en systemen

Termische buitenisolatie bestaat erin om op het
buitenvlak van de buitenmuur een geheel aan te
brengen bestaande uit een laag termisch isolatiemate
riaal en een beschermende bekleding die meestal
terzelfder tijd ook een estetische rol vervult (afb. 11).

De bestaande systemen van buitenisolatie kunnen als
volgt worden ingedeeld:

~ isolatiematerialen die tegen de muur bevestigd
worden en beschermd worden door een bebording

Afb. 11 ~ Twaalf proefmuurtjes met verschillende buitenisolatiesystemen in « Blister-House»
(natuurlijke veroudering die versneld werd).
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aangebracht op ten minste 20 mm van het isolatie
materiaal; de aldus ontstane spouw is verlucht. De
bebording kan met verschillende materialen wor
den uitgevoerd (leien, fibro-cementplaten, metaal
platen, kunststofplaten, natuur- of kunststeen,
gewapende bepleistering, enz.). Het lsolatlemate
riaal kan ook verbonden met een metaalprofiel dat
als bebording dienst doet (afb. 12 en 13) geleverd
worden

Afb. 12 - Leien steunend op latwerk met isolatie op de
muur.

- isolatieplaten en isolatiepanelen die tegen de muur
gelijmd en/of eventueel supplementair mecha
nisch bevestigd worden. Daarop wordt een dunne
kunstharsgebonden pleisterlaag of een dikke
hydraulisch gebonden pleisterlaag aangebracht.

Afb. 13 - Isolatiepanelen tussen stijl- en regelwerk met
daarop een beplating.

1. isolatiepanelen
2. stijlen
3. regels (panlatten)
4. beplating

Tussen het isolatiemateriaal en de afwerkingslaag
wordt doorgaans een wapening aangebracht en in
sommige gevallen wordt de dikke pleisterlaag
versterkt met vezelmaterialen (afb. 14 en 15)

- isolerende bepleistering bestaande uit geëxpan
deerde polystyreenkorrels die worden gebonden
door een mortel van een hydraulisch bindmiddel
en beschermd door een dikke met een hydraulisch
bindmiddel gemaakte bepleistering (afb. 16 en 17).

Afb. 14 - Westgevel van een proefpaviljoen, bestaande uit muren in cellenbeton waarop drie
termische buitenisolatiesystemen aangebracht zijn (in het W.l.C.B.-station te Limelette).

Linksboven, gewapende isolatiepanelen bedekt met een Rechtsboven, isolatiepanelen bedekt met mortellijmlagen
bepleistering met een hydraulisch bindmiddel. met een wapeningsweefselen bekleed met een bepleistering
Linksonder, isolatieplaten bekleed met een bepleistering met met een organisch bindmiddel.
een hydraulisch bindmiddel gewapend met vezels.
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Afb. 15 - Isolatiepaneel met een wapening en buitenbe-
pleistering.

1. draagmuur
2.isolatiepaneel (polystyreen, polyurethaan, ...)
3. wapening omgeven door lijm
4. dunne buitenbepleistering (met een syntetisch bindmld

del)

Afb. 16 ~ Spuiten van isolerende pleister.

---,.~:...n--- 1

-It--- 2

3

Afb. 17 - Isolerende bepleistering met buitenbepleistering.
1. draagmuur
2. isolerende bepleistering op basis van polystyreenkorrels
3. dikke buitenbepleistering (met een hydraulisch bindmid

del)
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3.32 Termisene isolatiematerialen

Hieronder geven wij, zonder volledig te willen zijn, een
overzicht van de meest gebruikte isolatiematerialen in
gebouwen in België.

Achter platen of een bebording:

- panelen van minerale wol

~ geëxpandeerde polystyreenplaten. enz.

Met gelijmde plaatsing (met eventueel supplementair
een mechanische bevestiging) : platen of panelen in :

- geëxpandeerd polystyreen

- geëxtrudeerd polystyreen

- polyurethaan

- schuimglas

~ minerale wol.

Met mechanische bevestiging:

- grote polyurethaanplaten met een gedeeltelijk
ingewerkte metalen wapening waarop de schroe
ven steunen die de platen tegen de muur houden
(afb. 18 en 19, p. 22)

- stijve panelen van minerale wol vastgemaakt tegen
de muur door haken en een metaalnet.

Door spuiten:

- isolerende pleisters op basis van polystyreenkor
rels en een hydraulisch bindmiddel worden op een
goed voorbereide muur gespoten.

2

3

4

'--_~ 5

Afb. 18 -Isolatiepaneel met gedeeltelijk ingewerkte meta-
len wapening.

1. draagmuur
2. polyurethaanplaten (mechanisch bevestigd)
3. gedeeltelijk ingewerkte metalen wapening
4. bepleistering (met een hydraulisch bindmiddel)
5. metalen plug

3.33 Fysische en mechanische eisen van deze syste
men

Het systeem moet goed aan de muren hechten. Deze
hechting wordt bekomen met lijmen, mechanische
bevestiging of door beide middelen terzelfder tijd. Elke
komponent moet goed aan het materiaal hechten dat
zijn ondergrond is en de kohesie van het isolatiemate
riaal moet voldoende zijn om het gewicht (massa) van
de verschillende er op hechtende lagen te dragen en
aan de windzuigkracht te weerstaan.

Het systeem moet duurzaam zijn en de invloeden van
weer en wind en hygrotermische veranderingen door
staan, zonder te grote veranderingen te ondergaan.
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Afb. 19 - Aanbrenging van een hydraulische bepleistering op isolatieplaten voorzien van een metalen
wapening (muur van cellenbeton, proefgebouw, Umelette).

Voornamelijk de isolatiewaarde van hetisolatiemate
riaal mag niet aanzienlijk verminderen, d.w.z, dat:

- de beschermende pleister voldoende waterdicht
(afwezigheid van scheuren in de diepte) en water
dampdoorlatend moet zijn (afb. 20). De pleister
moet kunnen weerstaan aan de spanningen
veroorzaakt door de krimp van de bindmiddelen
tijdens hun binding en aan de terrnische spannin
gen te wijten aan een blootstelling aan de zon,
gevolgd door een brutale afkoeling (onweers
buien). Om de termische spanningen te beperken
zal de pleister bij voorkeur in een lichte kleur zijn

Afb. 20 ~ Kontrole van de waterpermeabiliteit van proef
muren (6 m lengte) met drie verschillende buitenisolatiesys

temen.

- de isolatie niet capillair mag zijn ten einde het
vocht uit de pleister niet op te zuigen en door te
geven aan de muur. De aanwezigheid van vocht
achter de pleister ten gevolge van kondensatie of
regen kan nadelig zijn voor zijn hechting en gedrag
(afb. 21).

Het systeem moet aan bepaalde mechanische schok
ken weerstand kunnen bieden, voornamelijk op het
gelijkvloers (versterking door een wapening) en moet
indien nodig te herstellen zijn. Indien men hoekver-
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Afb. 21 - Proefmuur in « Blister-House» waarbij cylinders
uitgeboord werden om het vochtgehalte in de verschillende
lagen van de buitenisolatie en In de draagmuur te bepalen.

sterkingsprofielen gebruikt, moeten ze voldoende
stevig zijn, ten einde geen schade te ondergaan in
geval van lichte schokken, maar ze moeten tevens
voldoende vervormbaar zijn om de schade plaatselijk
te houden in geval van heftige schokken, vermits de
hoekprofielen ingedrukt noch losgerukt mogen wor
den in hun volledige lengte.

Uit het oogpunt van gevaar voor kondensatie in het
systeem en voornamelijk in het isolatiemateriaal, zal
men rekening houden met de wwaarde (diffusieweer
standsfaktor), de dikte van elke komponent van het
systeem, alsook de klimatologische omstandigheden
van binnen en buiten die bepaald worden door de
temperaturen en de omgevingsvochtigheidsgraad
(waterdampdruk). De wwaarde, de dikte en de binnen
bekleding (pleister, afwerking) van de draagmuur zijn
tevens belangrijk.

De systemen voor termische buitenisolatie bestaande
uit een isolatiemateriaal dat beschermd wordt door
een afwerking zoals een pleister of plaketten vormen
telkens een autonoom systeem dat het onderwerp
uitmaakt van een experimentele studie. Deze studie
omvat zowel het onderzoeken van de eigenschappen
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van het isolatiemateriaal (volumemassa, À-waarde,
p-faktor, elasticiteitsmodulus, mechanische weer
stand, gebeurlijke waterabsorptie, waterdampdoor
latendheid, mechanische eigenschappen, ...), als
deze van de lijm, de mortellijm (hechting, elasticiteits
modulus, ...), de mechanische verankering, het glas
vezelnet of de metaalwapening en de pleisters (water
absorptie, waterdampdoorlatendheid, mechanische
eigenschappen, ...) (afb. 22).

Afb. 22 - Klaarmaken van een grote proefmuur voor bui
tenisolatie om de k-waarde ervan te bepalen en er een

versnelde verouderingsproef op uit te voeren.

Elk systeem moet als een geheel beschouwd worden,
met inbegrip van zijn aanbrengtechniek en met inbe
grip van de gebruikte hulpstukken (hoekprofielen,
versterkingen ter hoogte van het gelijkvloers, in de
hoeken van de openingen, enz.). Daarom vestigen wij
er speciaal de aandacht op dat er geen gebruik mag
worden gemaakt van willekeurig aangekochte isolatie
materialen, lijmen, mortellijmen en pleisters zonder
een voorafgaande, diepgaande experimentele studie
waarna de nodige geldige certifikaties afgeleverd
worden (zie § 4).

Vermelden we verder nog dat de gebruikte isolatiema
terialenhun dimensioneel stabiele toestand moeten
bereikt hebben alvorens aangebracht te worden in het
buitenisolatiesysteem.

(5) Europese Unie voor de technische goedkeuring in de
bouw.

(6) Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de
bouw.

(7) Dienst Goedkeuring en Voorschriften, Regie der Gebou
wen.

(8) Kontrolebureau voor de Veiligheid van het Bouwwezen.
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Om al deze en nog andere redenen is het aangeraden
een beroep te doen op de procedure voor de tech
nische goedkeuring en de systemen die hieraan
beantwoorden.

4. HOMOLOGATIE EN TECHNISCHE GOEDKEU
RING VAN TERMISCHE ISOLATIESYSTEMEN

Voor isolatiematerialen en procédés kan in België en
in de landen die deel uitmaken van de EUtgb (5) een
homologatie en/of een technische goedkeuring aan
gevraagd worden.

In België worden de aanvragen onderzocht door de
BUtgb (6) die bestaat uit:

- deDGV e)
het Bureau Seco (8)

- het W.T.C.B.

Een homologatie wordt aangevraagd (door de fabri
kant) voor een isolatiemateriaal eventueel voor ver
schillende dikten en volumemassa's. De doorlopende
homologatie betekent dat de produkten die de homo
logatie bekomen hebben, regelmatig in de fabriek en
in het laboratorium, aangeduid door de BUtgb, onder
worpen worden aan kontroles en proeven betreffende
een reeks karakteristieken waarvan de waarden ver
geleken worden met diegenen die in het homologatie
dokument opgegeven werden.

Een technische goedkeuring wordt aangevraagd door
de fabrikant of de promotor van een systeem en geeft
bijvoorbeeld voor de verschillende isolatiesystemen
de volledige beschrijving van het systeem en de
karakteristieken van zijn samenstellende delen als
ook de plaatsingstechniek, en het toepassingsgebied
ervan.

De technische goedkeuring wordt slechts toegekend
na een studie en de uitvoering van de nodige proeven
op het materiaal of materialen en produkten die
betrekking hebben op het volledige systeem in zijn
voorziene toepassing.

De gevolgde werkwijze is deze beschreven in Bel
gische en/of Europese richtlijnen.

Afb. 23 - Vulling op de bouwplaats van een proefdoos met
een materiaal van een systeem gebruikt voor het isoleren van

een spouwmuur in een bestaand gebouw.
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Bepaalde systemen en namelijk deze voor spouw
muurisolatie in bestaande gebouwen moeten aan een
doorlopende kontrole onderworpen worden (regelma
tig nazicht ter plaatse van de produkten of materialen
en hun aanbrenging in de muren en het nemen van
monsters voor het uitvoeren van proeven in een
laboratorium) (afb. 23, p. 23).

In het geval van systemen voor spouwmuurisolatie in
bestaande gebouwen (afb. 24) is het dus het isolatie
materiaal zelf (of de produkten die tot zijn vorming
leiden) en het volledige aanbrengsysteem dat het
onderwerp uitmaakt van de technische goedkeuring,
gepersonaliseerd door een wel bepaald merk en
uitgevoerd door een titularis en/of zijn aanbrengers
die expliciet verrneld worden in de technische goed
keuringsdokumenten.

Afb. 24 ~ Ter kontrole van de spouwmuurvulling openge
broken proefmuur.

Deze isolatiematerialen zijn:

- ingespoten ureum-formaldehydeschuim

- geëxpandeerde polystyreenkorrels met een dia-
meter van 2 tot 5 mm die samen met een bindmid
del ingespoten worden

- ingeblazen minerale gebakeliseerde en gehydrofu·
geerdewolvlokken (rotswol of glaswol).

Opmerking: formaldehydegasafgifte

De eerste dagen na het inspuiten van ureum-formal
dehydeschuim is er afgifte van formaldehydegas
(formol) dat voor bepaalde personen hinderlijk kan
zijn. Daarom raadt de Belgische Unie voor de tech
nische goedkeuring in de bouw een reeks voorzorgen
aan bij het gebruik van het ureum-formaldehyde
schuim.

Het gebruik ervan wordt afgeraden indien:

- het schuim rechtstreeks in kontakt komt met de
luchtin de bewoonde lokalen; daarom moet o.a. de
spouw bovenaan afgesloten worden

het formaldehydegas in bewoonde lokalen kan
binnendringen doorheen bijvoorbeeld :

(9) Belgisch Instituut voor Normalisatie.
(10) Zie literatuurlijst nr. 1-
(11) 1 W = 0,860 kcallh; 1 K = 1 °C.
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- het binnenspouwblad (binnenmuur) indien dat bij
voorbeeld bestaat uit een poreus materiaal (met
selwerk) dat geen binnenbepleistering heeft

- de eventuele voegen van het binnenspouwblad,
bij voorbeeld bij skeletbouw waarbij de binnen
wand uit panelen bestaat

- één of meerdere bewoners van het gebouw aan
allergieën lijden, vooral astrnalijders of personen
met longaandoeningen.

Bovendien zal men voor een pertekte dichtheid van de
rolluikkasten zorgen, omdat ze een ideale ontsnap
pingsplaats zijn voor formaldehydegassen, wanneer
het schuim in kontakt komt met de lucht van de
rolluikkasten.

5. ISOLATIEWAARDE

Indien er een temperatuurverschil tussen de beide
vlakken van een wand ontstaat, is er een warmteover
dracht van de warmere naar de koudere omgeving.

leder materiaal kan aan een warmteuitwisseling deel
nemen; deze eigenschap wordt gekenmerkt door de
termtsene geleidbaarheid en aangeduid door de
Griekse letter À (lambda).

De kommissie «Termische isolatie van gebouwen»
van het BJ.N. r) neemt voor de isolatiematerialen de
termische geleidbaarheden Ài' d.w.z. diegene die
overeenkomen met de klimatologische omstandighe
den binnenin een gebouw.

Deze kommissie preciseert dat dit waarden zijn voor
materialen die beschut zijn tegen bevochtiging door
regen- of kondensatiewater. De À;"waarden gepubli
ceerd door het B.I.N. in januari 1980 (10), van isolatie
materialen die gewoonlijk voor muurisolatie gebruikt
worden, liggen tussen 0,028 en 0,048 W/m.K el).

We merken op dat bepaalde in dit artikel vermelde
isolatiematerialen, die min of meer recent in België
op de markt gebracht werden, niet in de lijst van het
B.I.N. opgenomen zijn; hun À-waarde wordt echter in
de technische goedkeuringen of de homologatiedoku
menten gegeven.

6. VORSTBESTENDIGHEID VAN BUITENMUREN

We behandelen de meest recent genormaliseerde of
aanbevolen proefmetodes voor het bepalen van de
vorstbestendigheid van materialen die in een buiten
muur gebruikt worden. De beoordeling gebeurt als
funktie van de klimatologische omstandigheden waar
aan deze materialen zullen blootgesteld worden.

In deze normen en aanbevelingen neemt men als
referentie de dubbele muur of spouwmuur waarvan de
buitenmuur of gevelmuur uit baksteenmetselwerk, uit
platen in dunne (20 tot 50 mm dikte) witte kalksteen of
uit keramische produkten bestaat. De belastingsni
veaus die men vastgelegd heeft, zijn afhankelijk van
de blootstellingsgraad aan de klimaatomstandigheden
(regen en vorst), van het al of niet geventileerd zijn van
de spouw, en het al of niet aanwezig zijn van isolatie in
deze spouw.
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Tabel 1 - Gelijkstelling van verschillende muurtypen

Referentiemuur Dubbele muur met spouw of spouwmuur (men houdt geen rekening met de aanwezigheid van
een termische isolatie in de spouw, maar enkel met het feit of deze ruimte al of niet geventileerd
is)

geventileerde spouw niet-geventileerde spouw

Gelijkgestelde geventileerde niet-geventileerde
massieve muur,

spouwmuur of
gevelmuur spouwmuur, spouwmuur,

al of niet met
massieve muur

al of niet met al of niet met
een binnenisolatie

bekleed met een
een binnenisolatie een binnenisolatie buitenisolatie (1)

(1) In dit geval wordt de gevel meestal beschermd door een pleister, maar dit kan ook gebeuren door plaketten in b.v.
gebakken aarde.

De buitenmuren waarbij het termisch isolatiemateriaal
langs binnen of langs buiten aangebracht wordt,
hebben we gelijkgesteld aan spouwmuren. Voor het
bepalen van hetbelastingsniveau hebben we alleen
gesteund op het al of niet geventileerd zijn van deze
muren. Hiervoor hebben we een gelijkstellingstabel
(zie tabel 1).

6.1 Vorstbestendigheid van materialen voor bui
tenmuren

6.11 Gevelbaksteen, keramische tegels en witte
kalksteen

De vorstproeven aan dewelke gevelmaterialen dienen
te weerstaan, hebben gedurende de laatste jaren een
grote evolutie ondergaan als gevolg van gedane
onderzoekingen.

In één van onze recente publikaties, namelijk in het
artikel in het W.T.C.B.-tijdschrift nr. 1/1986« De isola-

. tie van spouwmuren» (tabel 2, blz. 31) ( 2) zijn enkele
fouten gemaakt, namelijk betreffende de symbolen >
en < die betrekking hebben op de GC-waarden.
Bovendien werd deze tabel overgenomen uit de norm
NBN B 27-011 (13) en dit in afwachting van het ver
schijnen van de norm NBN B 23-002 ( 4) , hetgeen nu
gebeurd is, maar die nog een ontwerp was in het
begin van 1986.

De proefmetodes ter bepaling van de vorstbestendig
heid die de beste overeenkomst geven met het
werkelijke gedrag van gevelbaksteen, keramische
tegels en witte kalksteen zijn :

1. de metode ter bepaling van het relatief waterab
sorptievermogen door capillariteit, die sinds 1976
genormaliseerd is (NBN B 05-201) eS) en overge
nomen werd in de norm NBN B 27-010 eB). In deze
laatste vindt men de berekeningsmetode voor het
bepalen van de GC-waarde (vorstbestendigheids
criterium) die van toepassing is op de aangehaalde
materialen en geldt voor de proefomstandigheden
van de norm.
- Indien de capillariteitsgrafiek uit twee rechten

bestaat, dan is voor :

- baksteen (met inbegrip van geëmailleerde en

(12) Zie literatuurlijst nr. 26.
(13) Zie literatuurlijst nr. 10.
( 4) Zie literatuurlijst nr. 5.
(lS) Zie literatuurlijst nr. 2.
( 6) Zie literatuurlijst nr. 9.
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niet-geëmailleerde gevelsteen) en witte kalk
steen
GC = -14,53 - 309 a + 0,203 S
waarin
a = helling van de eerste rechte
S = relatieve waterabsorptiegraad op het

snijpunt van de twee rechten
- keramische muur- en vloertegels

GC = - 21,04 + 0,645 a + 0,226 S +
30,84 a'
waarin a' = helling van de tweede rechte.

Indien de capillariteitsgrafiek uit één rechte
bestaat, dan is voor om het even welk materiaal
(gevelsteen, natuursteen of keramische tegels)
GC = - 6,35 + 21,473 a
waarin a = helling van de enige rechte

2. de metode van de rechtstreekse vorst, waarbij het
materiaal (gevelsteen, keramische produkten en
witte kalksteen) in een vacuüm van 51 kPa
(= 380 mm Hg) met water geïmpregneerd wordt
en onderworpen wordt aan 25 vorst- en dooi
cyclussen in de zandbak, konform norm NBN
B 27-009 ( 7)

3. de metode van de rechtstreekse vorst waarbij witte
kalksteen voor weinig aan regen en vorst bloot
gestelde gevels met water geïmpregneerd wordt
door capillariteit gedurende 24 h. Dan volgt een
volledige onderdompeling in water gedurende 48 h
(NBN B 24-203) (18) en daarna wordt hij aan
25 vorst- en dooicyclussen in de zandbak onder
worpen (NBN B 27-009) ( 7) .

6.12 Bepaling van de vorstbestendigheid van bak
steen, witte kalksteen en keramische produkten
voor muur- en vloerbekleding, als funktie van de
resultaten bekomen door de hierboven beschre
ven proeven

Elke hoger aangehaalde metode (waterabsorptiever
mogen door capillariteit of een van de rechtstreekse
vorstmetodes) wordt toegepast op vijf monsters. Dit
gebeurt volgens de modaliteiten beschreven in de
normen NBN B 27-010 ( 9) en NBN B 27-009 eO) en in
de Technische Voorlichting nr. 146 el).

(17) Zie literatuurlijst nr. 8.
(18) Zie literatuurlijst nr. 6.
( 9) Zie literatuurlijst nr. 9.
eC) Zie literatuurlijst nr. 8.
el) Zie literatuurlijst nr. 25.
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In de norm NBN B 27-009 e2) vindt men een cijfer
kode voor de schade die tijdens de proef van de
rechtstreekse vorstmetode kan optreden. Kode « 0 »

(waarover we het later nog zullen hebben) betekent
dat het materiaal geen enkele zichtbare schade
vertoont na de rechtstreekse vorstproef.

Voor de GC-waarde is het de minst gunstige van de
vijf waarden bekomen door de capillariteitsproef die
moet gebruikt worden voor het bepalen van de
vorstbestendigheid van het monster.

In tabel 2 vermelden we voor baksteen en keramische
tegels en in tabel 3 (p. 27) voor dunne witte kalksteen,

Tabel 2 - Bepaling van de vorstbestendigheid van gevelbaksteen (zie NBN B 23-002) (1) en keramische tegels
(zie NBN B 27-011) (~

Prestatie of
vorstbestendigheidsniveau Weerstandsklasse

Het te bekomen
of bekomen resultaat
bij de waterabsorptie
proef door capillariteit

(volgens
NBN B 27-010) (3)

GC-waarde

Het te bekomen
of bekomen resultaat
bij de rechtstreekse
vorstproef volgens
NBN B 27-009) (4)
na waterabsorptie

in een vacuüm 51 kPa
(= 380 mm Hg)

Hoge belasting
Door blootstelling aan regen en vorst
van bijvoorbeeld:
- niet-géventileerdespouwmuren (al

of niet termisch geïsoleerd)
- steunmuren
- schoorstenen, boven het dak

opgaande gevelmuren
- vloerbedekkingen buiten

5
(hoge weerstand)

G C ~ - 2,5 geen zichtbare schade
(kode = 0) (volgens
schadekode
NBN B 27-009) (4)

proef niet geëist

proef niet geëist

geen zichtbare schade
(kode 0)

G C ~ - 2,5
of

- 2,5 < G C ~ - 0,95

4
(normale weerstand)

Normale belasting
Door blootstelling aan regen en vorst
van alle toepassingen die niet onder
«hoge belasting» vallen zoals:
- geventileerde spouwmuren (al of

niet termisch geïsoleerd)
- niet geventileerde spouwmuren (al

of niet termisch geïsoleerd), maar
beschermd (5)

----------~---------------I------------------------------------~-.---~ ------------------------
Zwakke belasting (6) 3 (6) - 0,95 < G C ~ 0 proef niet geëist
Bijvoorbeeld : geventileerde spouw- (zwakke weerstand)
muren (al of niet termisch geïsoleerd)
en beschermd (5)

-----------------------~-- ------------- ------------------ ----------------
Zeer zwakke belasting 2 (6) 0 < G C ~ 4,5 proef niet geëist
Bijvoorbeeld : geventileerde spouw- (zeer zwakke weerstand)
muren (al of niet termisch geïsoleerd)
van het noorden naar het oosten
gericht

-----~------------------I__-------------------------t_-~-~-~~-~----t

Nulbelasting 1 Ge> 4,5
.Gebruik binnen of zonder vorst (weerstand nul)
en/of water

(1) Zie literatuurlijst nr. 5.
(2) Zie literatuurlijst nr. 10.
(3) Zie literatuurlijst nr. 9.
(4) Zie literatuurlijst nr. 8.
(5) Om als beschermd beschouwd te worden moeten de opgaande muren een bescherming hebben waarvan de horizontale lengte E ;;; 0,5

maal de hoogte H van de muur is (afb. 25).
(Sj De klassen 3 en 2 die we kwalitatielzwak en zeer zwak noemen, worden enkel in de norm NBN B 27-011 (keramische produkten) en niet in

de norm NBN B 23-002 (gevelsteen) vermeld. We stellen echter voor deze klassen ook toe te passen op gevelbaksteen ol bakstenen die als
dusdanig gebruikt worden.

(22) Zie literatuurlijst nr. 8.
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E

4

H

Afb. 25 - Een opgaande muur met bescherming.
A. binnen
B. buiten
H. hoogte van de muur
E. horizontale lengte van de bescherming (E ~ 0,5 H)

1. terras op het niveau van de grond
2. soepele voegen
3. gevelstenen
4. steunkolommen

de evaluatieregels voor hun vorstbestendigheid als
funktie van het belastingsniveau door de klimaatom
standigheden (regen en vorst).

We verwijzen hier naar de referentietabel (tabel 1) die
we voor de verschillende muren voorstelden ten einde
ons in tabel 2 te beperken tot het vermelden van de
spouwmuur die we als referentie nemen.

Belangrijke opmerking

Beide normen NBN B 27-011 ( 3) en B 23-002 ( 4)

voorzien dat indien Ge > ~ 2,5, men het materiaal
(keramische tegel, gevelsteen of steen gebruikt in de
gevel) in de kategorie «hoge weerstand »of klasse 5
mag plaatsen indien het onderworpen werd aan de

Tabel 3 - Bepaling van de vorstbestendigheid van witte kalksteen C) gebruikt als bekleding van opgaande muren
(behalve voor dakopstanden en schouwen) in de vorm van dunne platen (20 à 50 mm), bevestigd met
muurhaken, met een verluchte spouw van minimum 30 mm breedte, al of niet met termisch
isolatiemateriaal e)

Prestatiepeil of
vorstbelastingsniveau Klasse

Te bekomen resultaten
met de hier vermelde vorstproef

waterimpregnatie door capillariteit gedurende 24 h
en gevolgd door een volledige onderdompeling
gedurende 48 h (NBN B 24-203) (4) en dan
onderworpen aan 25 vorst-dooicyclussen in de
zandbak (NBN B 27-009)(5) met enkel geringe
schade e)
en G C begrepen tussen 4,5 en 0,01
of G C begrepen tussen 0 en - 0,94

B

Aan regen blootgestelde gevel met bescherming (6) B

Aan regen blootgestelde gevel zonder bescherming C

Weinig aan regen blootgestelde gevel (oriëntatie
noord tot oost) en niet beschermd

------------------------------ ---,----.+-~--.--------.---------.----___l

Weinig aan regen blootgestelde gevel (oriëntatie A
noord tot oost) en beschermd (6)

waterimpregnatie in een vacuüm van 51 kPa
(380 mm Hg) + 25 vorst-dooicyclussen in de
zandbak (NBN B 27-009) (3) zonder optreden van
schade
en G C begrepen tussen - 0,95 en - 2,49
of Ge;§; - 2,5

---------------------------------------- ------,--t----------------------------------------
waterimpregnatie door capillariteit gedurende 24 h
gevolgd door een volledige onderdompeling
gedurende 48 h (NBN B 24-203) (4), daarna
25 vorst-dooicyclussen in de zandbak
(NBN B 27-009) (5) zonder optreden van schade
en G C begrepen tussen 0 en - 0,94
of G C begrepen tussen ~ 0,95 en - 2,49

-.--------------------.--------~-----f_----------

(1) Opmerking - Wij stellen voor dat de aangehaalde opmerking onder tabel 2 ingeval Ge> - 2,5 ook toegepast wordt voor witte kalksteen.
(2) Zie Technische Voorlichting nr. 146, literatuurlijst nr. 25.
(S) Zie literatuurlijst nr. 8.
(4) Zie literatuurlijst nr. 6.
(5) Zie literatuurlijst nr. 8.
(6) Voor de definitie van de gegeven bescherming, zie blz. 26, tabel 2 (5)en afb. 25.
(7) Geringe schade, d.W.Z. talrijke scheuren van .~ 1 cm lengte, een of meerdere scheuren van 1 tot 5 cm lengte, maximaal twee kleine

afgesprongen stukken van ~ 5 mm2•

(23) Zie literatuurlijst nr. 10.
(24) Zie literatuurlijst nr. 5.
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rechtstreekse vorstproef volgens norm NBN B 27-009
(25 vorst- dooicyclussen in de zandbak) fS), maar na
waterimpregnatie in een vacuüm van 100,6 kPa
(= 740 mm Hg) wat overeenkomt met een restdruk
van 2,7 kPa (= 20 mrn Hg), en het geen enkele
schade vertoont (kode « 0 » op de schadeschaal).

Het uitvoeren van deze proef moet voorbehouden
wordenaan materialendie een GC > - 2,5 hebbenen
die men wenst te gebruiken op plaatsen met zware
klimatologische belastingen.

Deze proef is dus als een hulpmetode te beschouwen
nadat men de GC-waarden van het materiaalmonster
bepaald heeft.

Wij stellen tevens voor dezehulpmetode toe te passen
bij witte kalksteen.

6.13 Metselmortels voor gevelmetselwerk in bak-
steen

Voor wat de metselmortels voor gevelmetselwerk in
baksteen betreft, verwijzen we naar het vroeger
aangehaalde artikel «Termische isolatie van spouw
muren» (punt 4.2, blz.32) fll) verschenen in het
W.T.C.B.-tijdschrift nr. 1/1986.

We vermelden dat de bastaardmortels, d.w.z. mortels
bestaande uit een mengsel van cement, kalk (vette of
hydraulische) en zand en die in de normen en de
algemene bestekken bij de metselmortels vermeld
worden, ook in ons onderzoek opgenomen werden.
De uitslagen wijzen erop dat het verstandig is, af te
zien van het gebruik van bepaalde genormaliseerde
samenstellingen van bastaardmortels. Het staat ech
ter nu reeds vast dat een bastaardmortel bestaande
uit: 200 kg cement P40 en 100 kg vette kalk per m3

zand met een fijnheidsmodulus van ten minste 2, zich
goed. gedraagt bij de vorst- dooicyclussenproet. Hij
mag dus als bruikbaar beschouwd worden voor het
metselen van alle baksteentypes.

Het huidig onderzoek heeft als doel de gebruikslimie
ten van de nu genormaliseerde samenstellingen vast
te leggen en zelfs bepaalde ervan uit te sluiten en
nieuwe samenstellingen voor te schrijven met de
nauwkeurigevermelding van de aard en de klassevan

het cement en van de granulometrie en de aard van
het te gebruiken zand.

6.14 Buitenbepleisteringen

De proeven ter bepaling van de vorstbestendigheid
van pleisters zijn op dit ogenblik nog nietgenormali
seerd : de cementeringen worden op dit punt op
dezelfde manier onderzocht als de mortels en het
beton (NBN B 15-231)f'). Dit wil zeggen dat de
proefmonsters van deze materialen door onderdom
peling in water worden geïmpregneerd tot een kon
stante massa en daarna aan 14 vorst- dooicyclussen
onderworpen volgens de metode opgegeven in de
norm NBN B 05-203 fS). Bij deze geprogrammeerde
vorst- dooicyclussen werkt de temperatuur van de
lucht en het water in op de 6 vlakken van de
proefmonsters.

Indien het gaat om een bepleistering, met een
organisch of met een hydraulisch bindmiddel, die deel
uitmaakt van een buitenisolatiesysteem (zoals opge
geven in punt 3.3), dan wordt er een beroep gedaan
op de technische goedkeuringsprocedure en op de
uitslagen van de in dit kader uitgevoerde proeven. Die
bevatten namelijk een globale proef die het gedrag bij

, klimatologische belastingen bepaalt. Ze bestaat uit
het onderwerpen van een voldoende groot muurele
ment (E:;; 2 m~ aan 30 termische schokken gevolgd
door 30 vorst- dooicyclussen.

De termlsche schokcyclus houdt een opwarming in
door een bestraling met infra-rood licht (oppervlakte
temperatuur 70 QC die 1 h aangehouden wordt),
gevolgd door een besproeiing met water (10 QC)
gedurende een half uur.

De vorst- dooicyclus omvat, na een voorafgaande
voldoende bevochtiging (door besproeiing) een afkoe
lingsfase gedurende minstens 6 h met koude lucht
van - 15 QC tot een volledige bevriezing van het te
testen materiaal. Dan volgt een besproeiingsfase met
water (10 QC) gedurende minstens 2 h ten einde het
materiaal volledig te ontdooien en opnieuw te bevoch
tigen.

De juiste duur van de verschillende fasen is afhanke
lijk van de inertie en de samenstelling van het
systeem.

Trefwoorden: TERMISCHE ISOLATIE - BUITENISOLATIE - GEVELMUUR - TERMISCH ISOLATIEMATERIAAL - PLAATSINGS
PROCEDE - MUUR - SPOUWMUUR - GOEDKEURINGSCERTIFIKAAT - K-KOEFFICIENT - VORSTWEERSTAND
- BELGIË

eS) Zie literatuurlijst nr. 8.
(26) Zie literatuurlijst nr. 26.
( 7) Zie literatuurlijst nr. 4.
(28) Zie literatuurlijst nr. 3.

28
W • T • C • B • - TIJ 0 S C H RIF TIN r . 3/4 1JULI - 0 E C E M B E R 1 9 86



Literatuurlijst

1. Belgisch Instituut voor Normalisatie
Lijst· van de voorlopige praktische waarden van termi
sche geleidbaarheid of van de termische weerstand van
bouwmaterialen. Brussel, B.I.N., 1980.

2. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 05-201 Proeven op bouwmaterialen. Vorstbe
stendigheid. Wateropslorpingsvermogen door capillari
teit. Brussel, B.I.N., 1976.

3. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 05-203 Proeven op bouwmaterialen. Vorstbe
stendigheid. Vorst-dooicyclussen. Brussel, B.I.N., 1977.

4. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 15-231 Proeven op beton. Vorstbestendigheid.
Brussel, B.I.N., 1978.

5. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 23-002 Gevelstenen in gebakken aarde (+ erra
tum). Brussel, B.I.N., 1986.

6. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 24-203 Proeven op metselstenen. Wateropslor
ping na onderdompeling gedurende 48 h. Brussel,
B.I.N., 1973.

7. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 24-213 Proeven op metselstenen. Wateropslor
ping onder vacuüm. Brussel, B.I.N., 1976.

8. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 27-009 Keramische produkten voor wand- en
vloerbekleding. Vorstbestendigheid. Vorst- dooicyclus
sen. Brussel, B.I.N., 1983.

9. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 27-010 Keramische produkten voor wand- en
vloerbekleding. Vorstbestendigheid. Vermogen tot wa
teropslorping door capillariteit. Brussel, B.I.N., 1983.

10. Belgisch Instituut voor Normalisatie
NBN B 27-011 Keramische produkten voor wand- en
vloerbekleding. Prestatiecriteria. Brussel, B.I.N., 1983.

11. Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de
bouw
Technische goedkeuring van isolatieprocédés voor
spouwmuren. Brussel, BUtgb.

12....
Buitenisolatiesystemen met gepleisterde afwerking. Rot
terdam, Stichting Bouwresearch, S.B.R.-uitgave, nr. 92,
1982.

13. Fleury, G. en Abraham, B.
L'isolation thermique des façades par I'extérieur. Paris,
Centre Scientifique et Technique du Bätiment, 1982.

14. Gérard, R.
Détermination de la durabilité au gel par une méthode de
capillarité. Actes du ve Congrès international sur l'altéra
tion et la conservation de la pierre. Volume 1. Labera
toire de conservation de la pierre. Lausanne, Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, 25-27/09/1985.

w. T • C • B • - T I JO S C H RIF TIN r . 3/4 1JUL I - 0 E C E M B E R 1 9 8 6

15. Gérard, R.
L'injection dans les murs creux d'isolants thermiques
organiques. International Symposium « Future tor Plas
tics in building and cMI engineering ". Liège, 1984.

16. Gérard, R., De Backer, C. en Van Laecke, W.
lsolation thermique et étanchéité des murs creux en
maçonnerie et oomportement des peintures extérieures.
Rapport final de la recherche. Brussel, W.T.C.B.,
I.W.O.N.L.-overeenkomst, nr. 2650, 1979.

17. Gérard, R. en Van Laecke, W.
lsolation thermique des parois pleines extérieures de
bätiments. Rapport final de la recherche. Brussel,
W.T.C.B., I.W.O.N.L.-overeenkomst, nr. 3740, 1983.

18. Gérard, R. en Van Laecke, W.
Termische isolatie van buitengevelmuren. Brussel,
W.T.C.B., Mini-Konferenties, nr. 7, Batibouw, 1986.

19. Gérard, R. en Van Laecke, W.
Termische isolatie van metselwerkspouwmuren. Brus
sel, W.T.C.B.-tijdschrift, nr. 2, 1980.

20. Hens, H.
Buitenwandoplossingen voor de residentiële bouw: de
spouwmuur. Brussel, Diensten voor de Programmatie
van het Wetenschapsbeleid, 1984.

21. Longuet, M.
Het op punt stellen van methoden ter beoordeling van de
vorstweerstand van poreuze materialen. Mons, Silicates
industrieis, nr. 7-8, 1980.

22. Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, Koninklijke
Federatie der Architektenverenigingen van België en
Wetenschappelijk en Technsich Centrum voor het Bouw
bedrijf
Algemeen Bestek voor privé-bouwwerken. 2e deel. Tech
nische voorschriften. Aflevering 6 Metselwerk - Gevelbe
kledingen met natuursteen en beton - Ingegraven kon
strukties. Brussel, N.C.B. - F.A.B. - W.T.C.B., 2de
uitgave, 1979.

23. Union Européenne pour I'Agrément technique dans la
Construction
Directives UEAtc pour I'agrément des systèmes d'lsola
tion extérieure des facades avec enduit mince sur
isolant. Brussel, UEAtc, 1979.

24. Van Laecke, W.
Uitwendige isolatietechnieken. Pedagogische dag voor
Middenstandsopleiding. Brussel, W.T.C.B., 1982.

25....
Vertikale buitenbekledingen van dunne natuursteenpla
ten. Brussel, W.T.C.B., Technische Voorlichting, nr. 146,
1983.

26. Wagneur, M.
De termische isolatie van spouwmuren. Brussel,
W.T.C.B.-tijdschrift, nr. 1, 1986.

27. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf
Termische isolatie van woningen. Brussel, W.T.C.B.,
W.T.C.B.-tijdschrift, nr. 4, hoofdstuk 5, 1979.

29




