De Hoop Pekso - bouwdetail 042
Fundering met buitenwand (langsgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®
Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964
Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

415
15

120

10

100

100

10

stucwerk
compriband t.b.v.
luchtdichte aansluiting
opbouw vloer
vloerafwerking
SPANO Durélis
Populair P5 EN312
dampremmende laag
De Hoop Pekso
Reno Acero® vloer

22

20

opbouw wand
steenstrips
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
isolatieplaat
hechtlaag
metselwerk
spouwisolatie
metselwerk

60

3

vloerventilatiekoker met
muisdicht rooster

276

flexibel purschuim
bij ongelijke
muurdikte

maaiveld

dubbele wapeningslaag t.p.v.
overgang isolatie
spanningsverdelende
laag vochtwerend
behandelen
vochtbestendige
isolatieplaat

waterwerende laag
gemetselde fundering

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

kruipruimte
bodemafsluiting

De Hoop Pekso - bouwdetail 043
Fundering met buitenwand (eindgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®
Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964
Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

415
15

120

10

100

opbouw wand
steenstrips
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
isolatieplaat
hechtlaag
metselwerk
spouwisolatie
metselwerk

100

10

stucwerk
compriband t.b.v.
luchtdichte aansluiting
opbouw vloer
vloerafwerking
SPANO Durélis
Populair P5 EN312
dampremmende laag
De Hoop Pekso
Reno Acero® vloer

22

20

vertinlaag

60

3

vloerventilatiekoker met
muisdicht rooster

276

flexibel purschuim
bij ongelijke
muurdikte

maaiveld

dubbele wapeningslaag t.p.v.
overgang isolatie
spanningsverdelende
laag vochtwerend
behandelen
vochtbestendige
isolatieplaat

waterwerende laag
gemetselde fundering

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

hoeklijn 80x80x8
kruipruimte
bodemafsluiting

De Hoop Pekso - bouwdetail 044
Fundering met buitenwand (langsgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®
Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945
Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

425
15

180

10

210

10

stucwerk
compriband t.b.v.
luchtdichte aansluiting
opbouw vloer
vloerafwerking
SPANO Durélis
Populair P5 EN312
dampremmende laag
De Hoop Pekso
Reno Duro® vloer
20

opbouw wand
steenstrips
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
isolatieplaat
hechtlaag
steens metselwerk

3

22

vloerventilatiekoker met
muisdicht rooster

276

flexibel purschuim
bij ongelijke
muurdikte

maaiveld

dubbele wapeningslaag t.p.v.
overgang isolatie
spanningsverdelende
laag vochtwerend
behandelen

vochtbestendige
isolatieplaat
waterwerende laag

gemetselde fundering
vertinlaag

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

kruipruimte
bodemafsluiting

De Hoop Pekso - bouwdetail 045
Fundering met buitenwand (eindgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®
Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945
Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

425
15

180

10

210

10

stucwerk
compriband t.b.v.
luchtdichte aansluiting
opbouw vloer
vloerafwerking
SPANO Durélis
Populair P5 EN312
dampremmende laag
De Hoop Pekso
Reno Duro® vloer
20

opbouw wand
steenstrips
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
isolatieplaat
hechtlaag
steens metselwerk

276

3

22

vloerventilatiekoker met
muisdicht rooster

maaiveld

dubbele wapeningslaag t.p.v.
overgang isolatie
spanningsverdelende
laag vochtwerend
behandelen

vochtbestendige
isolatieplaat
waterwerende laag

gemetselde fundering
vertinlaag

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

flexibel purschuim bij
ongelijke muurdikte
kruipruimte
bodemafsluiting

