Het eCO-logische huis

ISOLATIE - VERWARMING
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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
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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

3 MUURISOLATIE
De isolatie van uw buitenmuren is een investering die gewenst is om te beletten
dat er zich op deze muren condensatieproblemen zouden voordoen. Wanneer de
luchtvochtigheid immers in contact komt met een koude wand verandert deze
in water. Iedereen heeft dat verschijnsel al eens kunnen waarnemen op het glas
van een keukenraam in de winter. Die condensatie leidt tot schimmelvorming.
Dat probleem treedt vaak op in een aanbouw van een huis, met zeer koude
muren. In dat geval is isolatie via de binnenzijde mogelijk maar wel moeilijk
uit te voeren omdat er zich condensatie kan vormen bij de contactpunten van
gevel met plafonds en muren. Isoleren langs buiten lost dat condensprobleem
dan weer gemakkelijk op ; bovendien zal het koudegevoel afnemen en ook
de verwarmingsfactuur zal lager uitvallen. Het is wel nodig een complex aan
te brengen dat bestaat uit een dampscherm, een isolatie, en een regendichte
bescherming (waterdampdoorlatende gevelbekleding of bepleistering). Met
een 8 cm dikke isolatie (houtvezel, mineraalwol,…) zal u dat al een besparing
op de verwarmingskosten opleveren die kan gaan tot 10 €/m2/jaar.
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Investering			 100 €/m2
Terugverdientijd		 minder dan 10 jaar
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RGB: 65-91-117
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