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 TOEPASSINGSGEBIED 
Deze fiche wil dieper ingaan op het isoleren, luchtdicht maken en 
beplaten van muren en plafonds in badkamers of natte cellen. De 
technische fiche EM-TF-DI-badkamer gaat verder in op de aspecten 
van afwerking zoals vloerbekleding en en verf. Ook gaat het hierin over 
afwerking met hout en plaatmateriaal: wat is er mogelijk en wat niet ?  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de natte cel en 
de natte ruimte (rest van de badkamer). Met een natte cel bedoelen 
we een douche, de omgeving rond het bad en de hammam of 
stoomruimtes. Deze zijn natuurlijk nog beter te beschermen en 
vochtresistent te maken dan de rest van de badkamer waar we de 
muren en plafonds net zoveel mogelijk  
willen laten ademen of afwerken met materialen die niet per definitie 
waterbestendig zijn maar wel vochtregulerend. 
 

 WAAROM FICHE OVER BADKAMERS? 
We willen je met deze fiches vooral wegwijs maken in de mogelijkheden die onze materialen bieden om je badkamer in te richten, 
wat de meerwaarden zijn van onze materialen en waar onze materialen in deze context minder voor geschikt zijn. 
Wij zijn ervan overtuigd dat vooral het warme karakter van onze afwerkmaterialen je badkamer kunnen omtoveren tot die 
gezellige warme ruimte ipv een koele technische ruimte. Maar ook de technische meerwaarde, zeker wat betreft de 
vochtregulatiecapaciteit van onze materialen, kan bijdragen tot een gezonde, hygiënische ruimte zonder schimmel of andere 
vochtproblemen. 
 

 VOORAF 
Een aantal materialen uit deze fiche zijn niet 100% natuurlijk : buiten de Tierrafino tadelakt Stone hebben wij geen 
natuurmaterialen die echt waterafstotend zijn. Je gaat dus hier en daar hulpmaterialen tegenkomen die je moeten helpen om 
toch de nodige mate van waterdichtheid te garanderen waar dat nodig is (natte cellen). 
 
Natuurlijke materialen kunnen bijdragen tot een sterk verbeterde vochtregulatie van je badkamer. Hoe ‘dieper’ je deze 
materialen inbouwt, hoe meer capaciteit om de grote mate van stoom en vochtigheid die in een badkamer wordt geproduceerd te 
bufferen of te geleiden naar buiten doorheen de constructie en muren. 
 
Een badkamer waarvan de muren of plafonds niet dampopen zijn opgebouwd,  moet anders geïsoleerd worden dan een 
badkamer waarbij de buitenmuren of plafonds wèl ademen. Hou hier zeker rekening mee! Heb je een plat dak boven je hoofd of 
staat er een gevelverf op je buitenmuren? Allemaal belangrijk om rekening mee te houden! 
Als adviseurs in het bio-ecologische bouwen dat zoveel mogelijk dampopen is, gaan we ook de badkamer zoveel mogelijk 
ademend opbouwen, voor jouw binnenklimaat en jouw gezondheid. Een volledig betegelde badkamer van vloer tot plafond, is 
niet alleen niet bio-ecologisch wegens het gebruikte materiaal , maar vooral niet bio-ecologisch omdat je badkamer aldus 
verwordt tot een steriele kamer die volledig mechanisch zal moeten georganiseerd worden naar vochtregulatie en vochtafvoer. 
 
Dat brengt ons tot het laatste aandachtspunt voor we echt van wal steken : 
Het is niet omdat onze materialen vochtregulerend zijn, dat je niet moet ventileren! Vooral het inbrengen van zuivere 
onverwarmde lucht dien je nog steeds op een eco-logische manier te organiseren. Voor de ene zit die logica in het openen van het 
raam, voor de ander is het net logisch dat op een mechanische manier te laten verlopen. Ook dat is bio-eco-logie : leef volgens 
jouw logica, op jouw ritme en hou jezelf onafhankelijk in de mate die jij verkiest! 
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 VLOEROPBOUW 
De onderbouw van een badkamervloer kan zowel een houten structuur zijn, als een betonplaat als volle grond. Hier volgt een 
overzicht van de mogelijke opbouwen.
 
bt  VLOER OP VOLLE GROND (THERMOVLOER) 

Vooral bij renovaties komt het voor dat de bestaande vloer gewoon ‘op de zavel’ zijn gelegd. Men heeft dus geen onderboow zoals 
een betonplaat en vaak is de vloer zodanig ‘aangestampt’ in de tijd dat deze zich redelijk gestabiliseerd heeft tot een harde laag. 
De verantwoordelijkheid van de begeleidende architect /ingenieur zal zijn te berekenen of deze onderbouw voldoende stabiliteit 
bezit om hiervan vertrekkende weer op te bouwen en eventueel te isoleren. 
Soms wil men principieel helemaal geen betonplaat met de (standaard)wapeningsnetten ingebouwd, vanwege de verstoring van 
aardse stralingen. Dan wordt er meestal met het alternatief gewerkt om een bestaande zavelvloer te gaan uitgraven. Dit doet men 
soms tot 60cm diepte zolang de funderingen van de muren maar niet aangetast worden uiteraard. 
 
THERMOVLOER 
In de beginjaren van het ecologisch bouwen werd 10 cm grind gestort en een drainerende laag gelegd van 30-40cm  argex of 
kleikorrels. Deze werd bovenaan gestabiliseerd door er een trasmelkpap op te gieten. Dit is dan een redelijk vloeibare maar nog 
constitente mortel gemaakt van traskalk die door de bovenste centimeters korrels dringt en deze stabiliseert. 
Verder werd hierop dan een bed van traskalk of trasscement gelegd waarin bvb leidingen werden uitgevuld, dan een PE-folie en 
daarbovenop eventueel nog extra kurkisolatieplaten en dan de verdere opbouw met houten kepers of terracotta. 
 
Tegenwoordig doen we het meer en meer met glas-
schuimgranulaten (type Technopor) of zeeschelpen. Gewassen 
noordzeeschelpen worden met een tankwagen ter plaatse 
gestort ook veelal in een dikte van 40-60cm. De meerwaarde van 
de schelpen situeert zich in de heilzame werking van de kalk 
en de ingesloten lucht binnenin de schelpvorm. Bovendien 
vormt de schelpen laag dan zowel een drainerende als een 
isolerende laag. 
Toegegeven : de isolatiewaarde is gering, maar draagt toch al bij 
tot het geheel. Er hoeft dan ook helemaal niet geventileerd te 
worden boven een schelpenlaag, wat haar dus geschikt maakt 
om aansluitend verder te isoleren of af te werken. Daardoor is 
deze oplossing ook te gebruiken voor de gedeeltelijke vulling 
van kruipkelders.  
Aangezien eventueel grondwater niet hoger kan stijgen dan de 
eerste 10 cm van de schelpenlaag, mogen we elk 10cm boven 
deze eerste 10cm rekenen als een isolatielaag met R waarde = 1. 
Dus 30 cm schelpen mag je berekenen  R=2. 
 
In deze opbouw worden de schelpen onmiddellijk zonder grindlaag op de volle grond gestort, dan minstens 30cm droge schelpen, 
dus meestal minstens 40cm in totaal, daarbovenop een isolatielaag uit kurkisolatieplaten (doorgaans 10-15cm) en daarop een 
natte chappe. Voorlopig raden we nog een gewapende chappe aan. En dan de vloerafwerking. In deze opbouw voorzien we geen 
PE-folie. Enkel tussen de schelpen en kurk enerzijds en de muur anderszijds een PE-folie voorzien). 
 
KALKHENNEPBETON
De nieuwste trend in het bio-ecologisch bouwen  bestaat erin een vloer op volle grond op te bouwen met een mengeling van kalk 
en hennepscheven : ‘la dalle chaux-chanvre’. Men vertrekt hier vanop zeer grove kiezel, daneen geotetiel en dan een mengeling 
van hennepscheven en een speciale mengeling kalk (Batichanvre) zie EM-TF-BT-kalkhennepchape. 
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bt  VLOER OP BETONPLAAT 

Een vloeropbouw voor een natte kamer zoals badkamer vertrekkende vanop een drainerende onderbouw zoals met schelpen of 
technopor, of vertrekkende vanop een betonplaat/gewelf is vergelijkbaar en wordt hier besproken. Een vochtonderbreking dmv 
een PE folie is altijd vereist. Best  ligt die onder de beton, zoniet leg je hem op de beton als basis. 
 
Vaak dien er heel wat aanvoer en afvoerleidingen te worden ingebouwd onder de afwerkvloer in een badkamer. 
Het is dus vaak interessant vanop de betonplaat te vertrekken van een uitvulchape. Deze kan bestaan uit een natte chape, een 
isolerende laag die perfect de ruimte tussen deze buizen kan omhullen met platen/en of korrels of een houten rasterwerk met 
isolatie tussen de constructiebalken  
 
Een natte cementchape is de minst interessante oplossing : ze is 
immers niet isolerend en in principe ‘nat’ wat voor vertraging kan 
zorgen in de werkgang. Er zijn echter natte isolerende chapes op 
basis van traskalk of andere hydraulische kalk die gemengd worden 
met natuurlijke materialen zoals vermiculite of gemalen kurk of 
hennep. Deze zijn wel verantwoord te noemen, maar hou vooral 
rekening met lange uitdroogtijden en natuurlijk is de isolatiewaarde 
half zo goed als reguliere natuurlijke isolatie en wel 3 keer zo slecht 
als een PUR isolatielaag. Zie onze technische fiche EM-TF-BT-
kurkisolatie en EM-TF-BT-kalkhennepchape. 
 

De meest gebruikte oplossing in de bouwwereld raden wij absoluut af : het spuiten van een laag PUR De meest gebruikte oplossing in de bouwwereld raden wij absoluut af
ter plaatse is niet alleen ongezond qua materiaalgebruik, het is bovendien een goedje waar je zover 
mogelijk vanaf blijft voor je gezondheid.
In situ gespoten PUR is de meest ongezonde vorm van polyurethaanisolatie, in de eerste plaats voor de 
verwerker, maar je mag je woning dan ook niet betreden de eerste weken na plaatsing ervan. Dat zegt 
genoeg zouden we denken….
Herinner je dat in de jaren 60-70 ook asbest overal in de bouw werd toegepast, maar dat we nu pas 
de gezondheidsklachten hebben kunnen linken aan het gebruik en blootstelling van asbest. Zo ook 
met PUR : zolang het ingekapseld zit, zal het waarschijnlijk niet zo’n kwaad kunnen, maar bij plaatsing 
en bij afbraak ga je de rekening gepresenteerd krijgen op één of andere manier.

Een isolerende uitvullaag kan wel verantwoord met bijvoorbeeld 
isolatieplaten zoals drukvaste kurkisolatie of 
drukvaste houtwolisolatie gecombineerd met isolatiekorrels.  
 
Als je erin slaagt om je leidingen redelijk ‘georchestreerd’ te leggen,  dwz 
gebundeld en met zo weinig mogelijk overbruggingen, zou je 
isolatieplaten tot tegen de bundel buizen kunnen leggen. De ruimte 
tussen de plaat en de buizen zou dan verder kunnen opgevuld  worden 
met korrels zolang je natuurlijk de drukbestendigheid  boven die 
leidingen kunt garanderen. Een tweede laag  isolatieplaten die over 
deze buizen nog eens heen gaat is hier een  voorbeeld van. 

   Hierop kan je afwerken met nate cement/traskalk, droge                   
vloerelementen van Fermacell, OSB-beplating, enz… Het is de meest 
veelzijdige isolatielaag voor alle mogelijke afwerkingen in een natte 
kamer. 

 

Op betonplaat kurkplaten tot buizenbundel 
aangevuld met kurkkorrels; eentweede laag 
kurkplaten eroverheen tot het gewenste isolatiepeil  
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Een volledig drukvaste opbouw met korrels is ook mogelijk maar 
doorgaans iets minder isolerend ; we hebben hiervoor de drukvaste 
kleikorrels van Pavatex : Pavaplanum,  de Fermacell egalisatiekorrels en 
de Biofib chape korrels.
Om een R waarde te halen van 1.2 m!.K./W op volle grond om in 
aanmerking te komen voor subsidies 2014 dien je volgende diktes te 
handhaven :  
 
Biofibat hennepkorrels :       !  0.06W/m.K :  7.5cm 
Fermacell egalisatiekorrels :   !  0.09W/m.K :  12cm 
Pavaplanum kleikorrels::         !  0.20W/m.K :  24cm 
 
Hierop komt een egalisatieplaatje van 8mm. Verder thermisch isoleren is 
mogelijk met oa  Pavatherm profile, Pavaboard, Pavatherm Combi, 
kurkisolatieplaten. Als stevige ondervloer komt hierop een OSB plaat of 
vloerelement in gipsvezel of cement (Powerpanel H2O). 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
   
 

 
 
 

 
 
 
 

De laatste mogelijkheid is een constructie in hout bovenop je betonplaat.  
Een eenvoudig dubbel geschrankt rasterwerk gevuld met cellulosevlokken is de goedkoopste oplossing. Eventueel voorzie je 
een kokosstrook als akoestische demping onder de keper en maak je hem minimaal vast in de ondergrond met hier en daar een 
nagelplug indien nodig.  
 
Iets meer geprefabriceerd is de oplossing om het rasterwerk te maken met de Universele Expanders en vloerhouders van 
Dammraum, eveneens gevuld met cellulose-of houtwolvlokken. Ook de Biofib hennepwolmatten zijn soepel genoeg om rond 
de leidingen en tussen het rasterwerk aan te brengen. 
Op de houten constructie wordt een OSB-plaat zonder formaldehyde geschroefd. Dit is een goede ondervloer voor samengestelde 
houten vloeren of kastanje houten vloeren in de badkamer. Als je wil tegelen op je vloer, leg je op de OSB-plaat op een zwevende 
manier (eventueel met nog een extra akoestisch vilt ertussen) een Fermacell droge estrichplaat. Deze bieden we aan in gipsvezel 
en cementuitvoering.  Hierover meer in de volgende sectie : vloeropbouw op houten balken. 
 

 

 

Op betonplaat drukvase egalisatiekorrels uit 
hennep-klei-mineraal materiaal met Pavatex 8mm 
egalisatieplaatje (en eventueel aangevuld met 
drukvaste Pavatex isolatieplaten of kurkplaten 

Op betonplaat een gekruist rasterwerk in houten kepers 
‘eventueel op kokosstoken) met cellulose vlokken 

Op betonplaat Dammraum Universele Expanders met 
vloerhouders (eventueel verankerd) met cellulosevlokken  
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bt  VLOER OP HOUTEN BALKEN 

De uiteindelijke vloerafwerking bepaalt een deel van de opbouw .In ieder geval vertrek je altijd vanop een beplating zoals OSB of een 
bestaande plankenvloer. 
 
Wens je een houten vloerafwerking dan kan deze op de ondervloer gelijmd worden of genageld worden.  Dit doe je met de 
Ecosimp lijm : onze silanische en meest verantwoorde lijm voor houten vloeren op chappe of houten onderplaten te lijmen. 
Massieve houten vloeren kan je onzichtbaar vernagelen met onze uit te lenen Senco nagelklopper of met een nagelmachine.  
 
In een badkamer adviseren we geen zwevende plaatsing van de houten vloer!  (* bij een 
zwevende plaatsing wordt de houten vloerafwerking los op de ondergrond (constructieplaten of 
akoestische ondervloerplaten) gelegd maar in de tand en groef worden de planken aan elkaar 
gelijmd met houtlijm. 
De half zwevende tussenoplossing met het Pavatherm Profile vloerisolatiesysteem kan wel : 
dit bestaat uit drukvaste houtwolplaten met daartussen een zwevende houten lat : de 
massieve afwerkvloer in hout wordt dan op de platen gelegd en ter hoogte van de lat 
mechanisch bevestigd met nagels schuin in de tand. Deze bestaat enkel in 4cm; wens je nog 
meer isolatie, leg an onder deze Profile, een Pavaboard of Pavatherm Combi. 

Voor een keramische tegelvloerafwerking of een afwerking in kurktegels of een linoleumafwerking, 
plaats je op de bestaande plankenvloer of de OSB plaat een Fermacell droogvloer-element. Deze bieden we 
aan in een gipsvezelvariant of een cementvezelvariant (Powerpanel H!O). De powerpanel H!O vloerelementen 
gebruikt men meestal in de directe spatzones. We hebben dan ook in deze variant douche-elementenmet 
afvoergoot  : zie volgende sectie 

In onderstaande tabel zie je  wat er mogelijk is van combinatie opbouw en afwerking  en waar dien je extra op te letten : 
 
vloerafwerking 
ondergrond 

houten vloer keramische 
tegels 

terracotta 
tegels 

kurktegels linoleum tadelakt 

beton of chappe 
 

Ecosimp 
lijm 

tegellijm mortellijm-
bed traskalk 

/ / met extra 
vloeibare folie 

gebonden 
egalisatiemiddel 
Fermacell 

mits extra OSB 
plaat 

mits extra 
fermacell 

vloerelement 

mortellijm-
bed traskalk 

mits extra 
fermacell 

vloerelement 

mits extra 
fermacell 

vloerelement 

mits extra 
fermacell 

vloerelement 

kurkchappe nagelen in 
ingewerkte 

kepers 

/ mortellijm-
bed traskalk 

/ / met extra 
cementvloer 

element 
hennepchappe nagelen in 

ingewerkte 
kepers 

/ mortellijm-
bed traskalk 

/ / met extra 
cementvloer 

element 
OSB  
 

Ecosimp 
lijm of nagel 

/ / eventueel na 
fijnschuring 

eventueel na 
fijnschuring 

/ 

gipsvloerelement 
Fermacell 

Ecosimp 
max 14mm 

tegellijm / Galtane 
natuurlijm 

Galtane 
natuurlijm 

met vloeibare 
folie 

cementvloerele- 
ment powerpanel 
Fermacell 

Ecosimp 
lijm 

tegellijm mortellijm-
bed traskalk 

Ecosimp 
lijm 

Ecosimp 
lijm 

met vloeibare 
folie 
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bt  INLOOPDOUCHEVLOER OP HOUTEN BALKEN OF BETON 

Een aparte toepassing : de inloopdouche  
Ecomat biedt ook de materialen aan voor het creëren van een 
inloopdouche, zowel voor op een betonnen ondergrond als voor op een 
houten vloerroostering. Wij hebben hiervoor de Fermacell Powerpanel 
douche-elementen in cementvezelplaten zowel met  
een centrale afvoer 
een muurgootstuk 
 
de opbouw gebeurt als volgt :  
 
1. op een zuivere ondergrond die ook de hechting garandeert, worden 

alle water afvoeren reeds voorzien. 
2. het Fermacell gebonden egalisatiemiddel wordt aangemaakt met 

water en aangebracht, daarna afgereid op de juiste hoogte 
3. randisolatiestroken worden aangebracht 
4. dan worden het douche element geplaatst ; bij de variant met 

gootstuk bestaat die uit 2 platen op een EPS laagje van 30mm ; de 
variant met centrale afvoer heeft geen extra isolatielaag. Indien 
gewenst bieden we hiervoor kurkisolatieplaten aan ; 
eventueel kan je ook isolatieplaten met geïntegreerde 
vloerverwarmingsbuizen van 30mm laten aansluiten aan de douche ; deze biedt Ecomat niet aan. 

5. dan volgt de aansluiting met de andere vloerdelen die buiten het douchegedeelte vallen : hiervoor hebben we de gewone 
Fermacell droogvloerelementen uit gips en uit cementvezelplaat.

6. Verder worden alle aansluitingen met de Fermacell doucheband en de Fermacell vloeibare folie duurzaam waterdicht gemaakt.  
7. Nu kan je gaan tegelen of tadelakten! 
 
Fermacell gebonden egalisatiemiddel :   !  0.12W/m.K :  15cm om een R-waarde te halen van 1.2m!.k/W. 
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1. Kurk/Pavatexvloerisolatie 
2. vloerverwarmingselement uit gipsvezel  
3. warmteverspreidende coating 
4. Fermacell droogvloerelement gipsvezel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              

1. Multipor muurisolatie 
2. Fermacell gebonden 

egalisatiemiddel 
3. Kurk/Pavatexisolatie 
4. Fermacell Powerpanel 

estrichelement 
5. Fermacell douchedichtband 
6. Fermacell inloopdouche 

element met douchegoot 
7. Fermacell Powerpanel 

estrichelement met tegels 
8.  

6. Pavaflex houtwolisolatie 
7. Fermacell Powerpanel cementelement 
8. Fermacell Powerpanel inloopdouche element 
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1. plafond onderverdieping 
2. vloerbalken 
3. isolatie tussen balken 
4. afvoer  toilet 
5. draagvloer OSB 
6. Fermacell droogvloerelement gipsvezel 
7. betegeling 

1. OSB draagvloer 18mm 
2. Fermacell droge egaisatiekorrels 
3. Pavastep egalisatieplaatje 
4. OSB tussenplaat 12mm 
5. vloerafwerking : tegels of 14mm houten vloer of 

linoleum of kurkparket 

 

 

1. rubberstroken of kokosstroken 
2. houten kepers 
3. isolatie : hennep of houtwol 
4. afvoer douche 
5. draagvloer OSB 
6. kurk- of pavatexisolatie 
7. Fermacell Powerpanel cementelement 
8. Fermacell douche-element 
9. Fermacell afdichtband 
10. Tadelakt of tegelafwerking 
11. Multipor sokkelisolatie 
12. Ytong sokkel 
13. muurisolatie Pavaflex of Biofib hennep 
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 WANDOPBOUW 
De muren en binnenwanden van een badkamer kunnen ook weer 
bestaan uit zowel een houten structuur (meestal een scheidingswand 
met andere kamers of uit steen (buitenwanden en binnenwanden). 
Bovendien maken we een onderscheid tussen geïsoleerde muren en 
niet geïsoleerde. Hier volgt een overzicht van de mogelijke opbouwen. 
 
Een badkamermuur kan :  
 
1. met een isolerende bepleistering afgewerkt worden 
2. geïsoleerd worden en dan pas worden afgewerkt 
3. bezet worden, met beplating worden afgewerkt of met hout 
worden afgewerkt 
 
 
1.ISOLERENDE PLEISTER  
hiervoor verwijzen we je graag naar onze technische fiche over een 
isolerend kalkhennepstuc EM-TF-PS-KALKHENNEPSTUC. 
Een kalkhennepstuc is uitermate geschikt voor badkamers omdat het 
een materiaal is dat zeer goed in vochtige omstandigheden werkt.  
Het is evenwel beperkt in isolatiewaarde want wordt meestal maar in 
6cm dikte aangebracht. De R waarde zal zo’n 0.86m!K/W bedragen en 
dat is net genoeg om een koude straling van de ongeïsoleerde muur weg 
te nemen. Deze isolerende pleister kan perfect geschilderd worden en is ook geschikt om in de spatzone keramische tegels op te 
kleven of tadelakt op te plaatsen. Voor deze laatste afwerking raden we evenwel nog een waterdichtende laag aan zoals een 
cementering, een ‘kerdy’doek  of een vloeibare folie van Fermacell. 
 
2.ISOLATIE   
op 2 manieren : 
Je kan tegen de stenen muur een houten of metalstud constructie maken waartussen je isoleert en die je afwerkt met een 
beplating. Je kan ook gebruik maken van drukvaste isolatieplaten die je verder afwerkt.  
 
Hou er vooral rekening mee dat je bij het isoleren van buitenmuren met wolachtige materialen aan de binnenzijde een 
vochtgestuurde  damprem  (Pro Clima Intello+) gebruikt aan de warme zijde van de isolatie. Deze kleef je luchtdicht af op alle 
aansluitende bouwdelen met de toepasselijke tapes en lijmverbindingen uit het assortiment van Pro Clima. Dit voorkomt 
luchtstromingen en ongecontroleerde infiltratie van vochtige lucht in je isolatiepakket.  
 
Gebruik ook natuurlijke isolatiematerialen zoals I3 cellulosevlokken, Pavaflex houtwol , Biofib hennepwol, enz… en let op 
de eigenschappen van de bestaande muur : is deze volledig dampdoorlatend al dan niet : staat er een gevelverf op de muur langs 
buiten of is hij gecementeerd, dat maakt een verschil uit.  Let ook op koudebruggen of warmteknopen. Alleen de zichtbare muur 
isoleren is wat kortzichtig. Het is heel belangrijk dat je ook de haakse stenen binnenmuren dan (gedeeltelijk) mee isoleert. 
 
Laat de isolatie voor minstens 80% raakvlak maken met de muur om condensatieproblemen te vermijden! 
Probeer ook bij het gebruik van een constructieraster dit thermisch te onderbreken tov de muur : steek ook isolatie achter de 
staanders. Pas op met het inbouwen van electrische schakelaars en stopcontacten :  zie dat deze luchtdicht worden ingebouwd 
(bvb met ProClima Instaabox) en let er ook op dat je daar dan plaatselijk ook nog voldoende isolatie  hebt zitten. 
Zeker bij dunne isolatiemantels is een opbouw van de electrische schakelaars misschien te verkiezen. Bekabeling kan je wel door 
het isolatiepakket laten uitkomen dmv luchtdichte manchetten zoals Pro Clima Kaflex en Roflex. 
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1. vol steense muur (eventueel met buiten-gevelisolatie 
2. kalkhennepstuc 
3. Pavatex Pavadentro binnengevelisolatie buiten de 

spatzone 
4. Multipor binnenisolatie in spatzone 
5. keperwerk met flexibele wolisolatie (+damprem) 
6. Basisleembepleistering Tierrafino Base 
7. wapeningsnet 
8. afwerkpleister leem of kalk 
9. Betegeling 
10. douche dichtband 
11. afwerkpleister leem of kalk 

gevelisolatie

 

 

1. kalkhennep (blok of in situ gestampt) 20cm 
2. kalkhennepblok 10cm 
3. HSB buiten of binnenwand 
4. isolatie : Pavaflex –Biofib-Cellulose 
5. Pro Clima Intello damprem 
6. Pro Clima luchtdichtingstape 
7. Fermacell Powerpanel H2O cementplaat 
8. Fermacell douche afdichtband 
9. Fermacell dichtings vloeibare folie 

10. Tubag traskalk hechtpleister 
11. Tierrafino Stone tadelakt 
12. basisstuc uit kalk of leem 
13. afwerkingsstuc kalk of leem 

 

1. scheidingswand in hout of metalstud met isolatie : 
houtwol-hennepwol-cellulose 

2. ProClima Intello damprem 
3. Fermacell Powerpanel H2O cementplaat 
4. betegeling 
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3, AFBOUW MOGELIJKHEDEN 
 
bt  OP STEENSE MUREN (vol metselwerk, cellenbeton, hoogwaardige snelbouwstenen) 

Probeer je in de eerste plaats langs buiten te isoleren, maar als dat niet voldoende of onmogelijk is, kan je aan de binnenzijde 
gaan isoleren met  
PAVADENTRO houtwolisolatieplaten met geïntegreerde damprem 
MULTIPOR minerale isolatieblokken (vooral interessant in de ‘spatzones’ waar we tegelen of tadelakken
PAVAFLEX/  flexibele isolatiematten uit houtwol , hennepwol of cellulose tussen een (geschrankt dubbel) rasterwerk 
BIOFIB/ 
I3     ingeblazen cellulosevlokken (minimum 8cm) 
KURKISOLATIE voor afwerking met een plaatmateraai zoals gips of cementvezelplaten 
 
In kleinere ruimtes zoals een badkamer is er vaak plaatsgebrek, maar streef toch naar een minimum van een 10-tal cm (bij 
volle muren) en 4cm (bij cellenbetonmuren) als er aan de buitenzijde van de muur geen isolatie werd geplaatst. Voor het 
isoleren van gevels aan de binenzijde worden er voorlopig geen subsidies meer toegekend. De totaliteit van de muur, dus 
steen en isolatie en alle afwekingen samen, zou toch een U waarde moeten behalen van 0,02W/m2K 

 
bt  OP EEN HOUTSKELET 

 
Hierin zit meestal voldoende isolatie tussen de draagstijlen zelf, eventueel aangevuld met gevelomhullende isolatieplaten aan 
de buitenzijde. In de meeste gevallen voorziet men een electrospouw aan de binnenzijde van de uitstijfplaat. Die is doorgaans  
40-50mm en kan je  opvullen met  
PAVAFLEX/    flexibele isolatiematten uit houtwol , hennepwol of cellulose tussen een (geschrankt dubbel) rasterwerk 
BIOFIB 
Eventueel kan je op het keperwerk van de electrospouw eerst nog een isolerende beplating schroeven uit houtwol 
om nadien af te werken met plaatmateriaal of pleisterwerk zoals : 
PAVATHERM COMBI stijve houtwolplaten met veer en groef rondom zonder bijkomende damprem (omdat deze 
als voorzien werd in het houtskelet zelf) (40-120mm) 
Voor alle mogelijkheden rond het bepleisteren van isolerende beplatingen , zie EM-TF-BT-pleisterdragers 
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OPDEELWANDEN
bt  Een houtskelet met (akoestische) isolatie en afgewerkt met beplating zoals 

LEEMPLAAT    een plaatmateriaal waarbij je op een droge manier zo’n 20mm ‘leemeffect’ kan realiseren 
PAVATHERM COMBI  stijve houtwolplaten met veer en groef rondom zonder bijkomende damprem (omdat deze 
        als voorzien werd in het houtskelet zelf) (40-120mm) 
FERMACELL    GIPSVEZELPLATEN : buiten de spatzone of met vloeibare coating in de spatzone 
        CEMENTVEZELPLATEN : voor extreme omstandigheden zoals de ‘natte cel’ of douche en badranden 
HOUTEN PLANCHET  zie EM-TF-DI-badkamer 

 
bt  Een zwaardere constructie uit (meestal niet dragende) blokken of steen zoals 

KALKHENNEPBLOK  de combinatie kalk en hennepscheven is uitermate vochtregulerend 
LEEMSTEEN    leem is onschatbaar in een natte ruimte (BUITEN de spatzone) 
CELLENBETONBLOK  de lichtste variant van gewicht, maar niet speciaal vochtregulerend 

 
Meestal worden binnenmuren en scheidingsmuurtjes binnenin de badkamer afgewerkt met pleister, stucwerk of betegeld.
Ecomat verhandelt voorlopig alleen pleisters en stucwerk : 
 
KALKPLEISTER     Saint Astier Interchaubric, Quickmix Klimaatkalkpleister, Tubag kalkfijnpleister&  Enduit Espagnole 
LEEMPLEISTER     Tierrafino Base, Finish & Duro 
STUCCO       Tierrafino Stone ( TADELAKT) & Listro 
KALKHENNEPSTUC    Saint Astier Batichanvre of in situ gemaakt met La Carmeuse Supercalco97 
 
Graag verwijzen wij je naar technische fiche over pleisters naar EM-TF-PS-kalkhennepstuc waar je over alle bovenvernoemde 
pleisters uitleg krijgt en naar fiche EM-TF-BT-pleisterplaten voor de mogelijkheden rond dragers voor pleisters 
Voor verdere afwerking verwijzen we je naar deel 2 van deze fiche EM-TF-DI-badkamer en EM-TF-HO-badkamer. 
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 PLAFONDS 
 
Voor plafonds verwijzen we naar bovenstaande uitleg ivm muren. Hou rekening met de vochtgestuurde damprem Intello bij 
roosteringsbalken en een goede bevestiging van pleisterplaten tegen betongewelven.
Een essentiële luchtdichting is zeer belangrijk in een badkamer en van alle dampremmen adviseren wij de ProClima Intello+ 
damprem. Het is de damprem met het grootste uitdampingspotentiaal. 
 
Een van de beste keuzes als plafond van een badkamer raden we de Fermacell gipsvezelplaten aan. Niet de H2O panelen van 
dezelfde fabrikant die we wel in de spatzones zoals douches en rond het bad voorzien. We willen immers buiten de spatzone 
zoveel mogelijk ademende opbouwen voorzien en zoveel mogelijk vochtregulerende materialen gebruiken. De Fermacell 
plafondplaat is daarvoor tevens geschikt als gemakkelijk te onderhouden. Bovendien is een badkamer een knooppunt van 
bedradingen en buizen voor water en ventilatie en heel veel van die leidingen open boven het plafond. 
 
Ovet het afwerken van een Fermacell plafond lees alles je in EM-TF-DI-badkamer, het afwerkgedeelte van de totale ‘badkamerfiche’ 
 
 

 WELKE MATERIALEN NIET IN EEN BADKAMER 
 
Er zijn toch een aantal van onze materialen die wie eigenlijk moeten ontraden voor zeer vochtige ruimtes en dat zijn : 
 
PAVATEX ISOLANT 
PAVAROOM 
 




