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Een performante dakisolatie in de winter 

betekent niet dat deze ook comfortabele koelte 

biedt in de zomer of dat je rustig onderdaks kan 

slapen. R waarden zijn belangrijk maar ook de C 

waarde of warmtebuffercapaciteit en de 

geluidsdempingswaarden van een materiaal of 

volledige dakopbouw zijn relevant voor een 

comfortabel binnenklimaat onder het dak. 

BIO-ECOLOGISCHE DAKISOLATIE 

De materialen die we adviseren voor het isoleren van een dak-

opbouw verschillen naar gelang de gewenste graad van isolatie, 

comfort en plaatsingsgemak. Ze zijn geschikt voor het isoleren van : 

▪ hellende daken (dampopen/dampdoorlatend)  

▪ platte daken  (compact/warm dak) 

▪ gebogen daken 

 

VOORDEEL : EXTRA COMFORT + MINDER VOCHTSCHADE 

 

Dampopen en vochtbufferende materialen :  dus vochtregulerend 

voor je binnenklimaat. Hierdoor krijgen ook schimmels in en buiten 

de constructie geen kans om zich te ontwikkelen, tenminste als je je 

woonruimtes voldoende blijft ventileren. 

Vochtbufferende materialen zijn in staat om 20 gewichtsprocenten  

op te nemen in dampen zonder verlies aan isolatiewaarde. 

 

Een isolerend & regendicht maar extreem dampopen & winddicht 

onderdak uit gestoomde houtvezels onderbreekt warmteknopen en laat 

je isolatiepakket ten volle renderen en vermijdt10-15% rendementsverlies! 

 

Voldoende inert naar zomerwarmte en omgevingslawaai dien je in een lichtgewicht constructie zoals een dak in te bouwen door 

gebruik te maken van de juiste materialen met een hoge warmtebuffer-capaciteit (C waarde) en een goede akoestische demping  

(een combinatie van absorberende vezels en densiteit). 

 

Vaak is de brandweerstand van de volledige constructie met hergroeibare isolatiematerialen en een Fermacell gipsplaat of een met 

leem bestucte pleisterdrager vaak zelfs beter dan een traditionele dakisolatie met ‘onbrandbare’ isolatie.  

 

Zouten in hergroeibare isolatiematerialen zorgen ervoor dat de houten dakstructuur in een dampopen opbouw niet noodzakelijk 

dient te worden geimpregneerd tegen schimmelontwikkeling. Door de zouten in de isolatie wordt ook vocht weggetrokken van het 

hout in de constructie zelf.Sommige materialen behoeven geen zouten zoals schapenwol en gestoomde houtvezels. De ze 

materialen hebben dan ook minder nood aan een dampremmende laag ( zie EM-TF BT–dampopen bouwen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLITUDEMPING

Dit begrip drukt uit in elke mate temperatuurverschillen 
tussen nacht en dag worden afgevlakt. Hoe kleiner deze 
fluctuaties tussen dag en nacht , hoe minder kans op 
vochtschade.

FASEVERSCHUIVING

Dit begrip drukt uit met hoeveel uren de warmte-intrede 
tijdens de zomerperiode vertraagd wordt. Ideaal is een 
faseverschuiving tussen 10-12uur

https://issuu.com/ecomat/docs/em-tf-beb-dampdoorlatend_bouwen_abce8a3244574c


bouwtechniek 

dakisolatie : addendum  

 

EM-TF-BT-dakopbouw 
01/12/2016 

HET ONDERDAK 

type λ( lambda) dikte in mm R 

Pavatex ISOLAIR     0,047 20-22 0,42-0,46 

Celit4D 0,047 22 0,46 

Pavatex ISOLAIR NEW 0,044 35-52-60 0,79-1,18-1,36 

Pavatex Pavatherm+ 0,043 60 1,39 

Pavatex Pavatherm+ 0,041 80-100-120- 

140-160-180 

1,95-2,43-2,92-

3,41-3,90-4,39 

Pavatex Pavatherm 

Combi    

0,043 40-60-80- 

100-120-140 

0,93-1,39-1,86-

2,32-2,79-3,25 

Pavatherm Combi met  

Pavatherm+ 

0,043 220-240-260 

280-300-320 

5,11-5,58-6,04 

6,51-6,97-7,44 

  

Een goed onderdak zorgt niet alleen voor een waterdichting, maar verzorgt evenzeer de winddichting.  

De wind die onder je dakbedekking blaast, mag niet in je wollige isolatie blazen. Onderdakplaten uit houtvezels hebben 4 zijdig 

een tand en groefverbinding en worden waterdicht gemaakt (3 maanden garantie weersbestendigheid zonder dakbedekking).  

Pavatex gebruikt hiervoor 5% latex in de gehele plaat (Isolair) of in de buitenste 2cm (Pavatherm+). Celit bevat 12% 

bitumenemulsie. Pavatex Combi wordt altijd afgewerkt met een afdekkende extra onderdakfolie of –plaat. 

 

HET ISOLATIEPAKKET 

type λ ( lambda) dikte (mm) C (J/kg.K) d densiteit (kg/ m³) keuze 

Pavaflex houtwol 0.038  40-240  2100 5 55 > beste inertie zomer/lawaai 

Biofib hennepwol 0.040 45-200 1800 2 40 > beste renovatiewol 

Doscha schapewol 0.035 60-160 1720 1.4 25 > beste koeling /luchtzuivering 

I3 cellulosevlokken 0.038 80-500 2000 2 45 > beste vulling 

Kalkhennep 0,070 140-300 1700 4-8 220 > beste stralingsbescherming 

 

 

DE DAMPREMMENDE LAAG 

 Een vochtgestuurde damprem zorgt ervoor dat overtollig vocht op een gecontroleerde manier doorheen isolatiepakket en 

onderdak naar buiten gestuurd wordt en vermijdt dat de vochtbufferende isolatie téveel met vocht belast wordt. Verder zorgt de 

wisselende diffusieweerstand ervoor dat vocht ook in de zomer of bij dampdichte daken naar binnen kan uitdrogen. Ook het vocht 

in nieuw constructiehout wordt zodanig niet ingesloten. 

 

De standaard damprem voor dampopen constructies in combinatie met hergroeibare isolatie : PROCLIMA DB+ 

De damprem met de grootste range naar rem en uitdampingszekerheId bij risicovolle constructies : PROCLIMA INTELLO+ 

Verder zijn er de PAVATEX LDB0.02 en de PROCLIMA DA/INTESANA/DASAPLANO dampremmen voor isolatie van buitenaf.  

 

Meestal valt de dampremmende laag samen met de luchtdichting van de constructie, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Onze 

natuurlijke isolatiematerialen maken het mogelijk de luchtdichting eerder aan de buitenzijde van de isolatie te verzorgen en de 

dampremmende functie meer aan de binnenzijde van de constructie. zie vb renovatie dak met behoud binnenafwerking. 
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