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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

6 DUBBELE BEGLAZING
Het laten plaatsen van dubbele beglazing is een interessante investering die
echter wel prijzig is. Voordat u eraan denkt uw bestaande ramen te vervangen,
kunt u ze misschien renoveren. In Brussel zie je immers vaak ramen van meer
dan 100 jaar oud die nog steeds in goede staat zijn. Dat is te danken aan de
uitstekende kwaliteit van het eikenhout dat in die tijd werd gebruikt. Vandaag
de dag stellen steeds meer bouwbedrijven voor deze ramen van topkwaliteit
te renoveren voor een veel lager budget dan wanneer nieuwe ramen worden
geplaatst. Hun luchtafdichting kan zelfs worden verhoogd door nieuwe EPDMpakkingen te plaatsen. Deze oplossing is beslist de voordeligste maar ook de
meest vriendelijke voor milieu en erfgoed. De thermische transmissiecoëfficiënt
U van de beglazing moet kleiner zijn dan of gelijk aan 1,3 Wm2/K (wanneer
in een bestaand raam geplaatst) of 1,1 Wm2/K (wanneer in een nieuw raam
geplaatst). Het plaatsen van een asymmetrische dubbele beglazing verbetert
ook de prestaties op het vlak van geluidsisolatie. Gaat u toch nieuwe ramen
zetten, kies dan voor hout van Europese herkomst of met een FSC- of PEFClabel. Nog een tip : het is belangrijk de woning dagelijks te verluchten : een
kwartiertje ‘s ochtends en een kwartiertje ‘s avonds. Dubbele beglazing
verhoogt het comfortgevoel in een woning aanzienlijk en het leidt tot een
besparing op de verwarmingsfactuur die tot 22 €/m2/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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Enkele beglazing
U = 5.7

Dubbele
beglazing
U = 1.1

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
RGB

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

Investering 		 250 €/m2
Terugverdientijd		 12 ans

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

