Het eCO-logische huis

ISOLATIE - VERWARMING
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Fiches beschikbaar
op www.renovas.be
ISOLATIE - VERWARMING
1. Gedrag van de bewoners
2. Dakisolatie
3. Muurisolatie
4. Verwarmingsketel met condensatie
5. Warmteregeling
6. Dubbele beglazing
7. Isoleren van de leidingen
8. Reflector achter de radiatoren

2 DAKISOLATIE
De isolatie van uw dak is een prioritaire investering want warme lucht stijgt en
ontsnapt grotendeels via het dak. Een kwaliteitsvolle uitvoering van de isolatie is
heel belangrijk want een natte isolatie verliest immers al zijn thermische
eigenschappen. De dakbedekking en het onderdak moeten dus perfect zijn
afgedicht tegen regenwater. Bovendien moet ook het dampscherm (dat zich aan de
binnenzijde van de isolatie bevindt) perfect zijn afgedicht. De minste luchtdoorgang
zal namelijk kunnen leiden tot onderdruk : in dat geval wordt de warme en vochtige
lucht van het pand aangezogen en dat vormt condensatie in de isolatie. Daarom
is het ook belangrijk een dakdichtingscomplex te gebruiken dat «ademt» : de
buitenwand (onderdak of dakbeschot) moet meer waterdamp doorlaten dan
de binnenwand (het dampscherm). Ook de soort van isolatie is belangrijk.
Natuurlijke isolatiematerialen (houtvezel, papiercellulose,…) kunnen niet alleen
de vochtigheidsgraad regelen maar ze bieden ook een uitstekende thermische
weerstand tegen temperatuurstijgingen die normaal zijn in het zomerseizoen. Een
isolatielaag van papiercellulose met een dikte van 16 cm zal een besparing in de
verwarmingskosten opleveren die tot 12 €/m2 dak/jaar kan bedragen.
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ELEKTRICITEIT
9. Spaarlampen
10. Zuinige huishoudapparatuur
11. Elektrische toestellen
in waaktoestand
water
12. Regenwatertank
13. Waterspoeling toilet
14. Douchekoppen
15. Drukverlager en waterlekken
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Dak niet
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R=4 m2 K/W

Investering		 50 €/m2
Terugverdientijd		 3 jaar

Voor gratis informatie en advies,
neem contact op met:

Advies bij renovaties
Colignonplein 41 - 1030 Brussel
T +32 (0)2 215 85 16 - www.renovas.be
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Met de steun van:

CMYK

PMS

RGB: 65-91-117
CMYK: 54-23-0-60
web: #4b5c73
RGB: 237-120-56
CMYK: 0-64-82-0
web: #d3773e

RGB: 182-158-129
CMYK: 31-36-48-5
web: #ae9c82

RGB: 248-179-34
CMYK: 0-35-90-0
web: #e7b135

RGB: 252-194-0
CMYK: 0-26-100-0
web: #edc001

RGB: 195-201-35
CMYK: 32-6-93-0
web: #c3c83a

RGB: 164-197-45
CMYK: 45-0-93-0
web: #acc340

RGB: 145-194-105
CMYK: 51-0-71-0
web: #9fc16e

RGB: 138-201-178
CMYK: 51-0-36-0
web: #9ec7b1

RGB: 27-175-160
CMYK: 75-0-43-0
web: #65ad9f

RGB: 83-185-175
CMYK: 66-0-36-0
web: #7ab8ae

RGB: 229-40-109
CMYK: 0-92-27-0
web: #c4266b

RGB: 208-122-134
CMYK: 18-62-33-0
web: #bb7984

RGB: 224-82-95
CMYK: 0-79-48-5
web: #c3545f

