De Hoop Pekso - bouwdetail 038
Fundering met buitenwand (langsgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Acero®
Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991
Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²
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dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal
stucwerk waar
nodig aanhelen
compriband t.b.v.
luchtdichte aansluiting
opbouw vloer
vloerafwerking
SPANO Durélis
Populair P5 EN312
dampremmende laag
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Reno Acero® vloer
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bestaande vloer verwijderen
en vloersparing aanhelen

fundering

afdichting
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De Hoop Pekso - bouwdetail 039
Fundering met buitenwand (eindgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Acero®
Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991
Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²
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De Hoop Pekso - bouwdetail 040
Fundering met buitenwand (langsgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Acero®
Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974
Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²
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opbouw wand
metselwerk
spouwisolatie
gestapeld binnenblad
HR-isolatieplaat
isolatie in metalen profielen
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

stucwerk waar
nodig aanhelen
compriband
t.b.v. luchtdichte
aansluiting
opbouw vloer
vloerafwerking
SPANO Durélis
Populair P5 EN312
dampremmende laag
De Hoop Pekso
Reno Acero® vloer
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ventilatiekoker met
muisdichtrooster
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valspecie
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bestaande vloer verwijderen
en vloersparing aanhelen

kruipruimte

fundering
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bodemafsluiting

De Hoop Pekso - bouwdetail 041
Fundering met buitenwand (eindgevel)
Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Acero®
Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974
Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W

Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W

qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²
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metselwerk
spouwisolatie
gestapeld binnenblad
HR-isolatieplaat
isolatie in metalen profielen
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

stucwerk waar
nodig aanhelen

opbouw vloer
vloerafwerking
SPANO Durélis
Populair P5 EN312
dampremmende laag
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Reno Acero® vloer
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aansluiting
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Reno Randprofiel

kruipruimte

bodemafsluiting

