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C1

Houten latwerk en balken
Kurkgranulaat

Milieuscore

C1C2
C3

Eenvoudig werkmateriaal

Impact per component
C8

C8
C4

Kurkgranulaat

C7

Aandachtspunten bij plaatsing
» De ontkoppelingsmat is essentieel om het verschil
in uitzetting te kunnen opvangen
» De OSB-plaat moet dampdicht zijn, zo niet dient
een bijkomend dampscherm voorzien te worden

C6 C5

C7

n 6% C1: Gipskarton 12,5 mm + acrylverf

Aandachtspunten:
C6
Ontkoppelingsmat
omlatten,
het verschil
in uitzetting
te kunnen
C2: Houten
geschroefd,
onbehandeld,
n 1% is essentieel
C5
opvangen
hoge kwaliteit OSB
als dampscherm
C3:dienst
4% doet
OSB-plaat,
18 mm, geschroefd

n

C4

n 28% C4: Houten balken I-ligger, 240 mm
n 14% C5: Kurkgranulaat, 240 mm
n 4% C6: OSB-plaat, 18 mm, geschroefd
n 1% C7: Ontkoppelingsmat, verlijmd
n 42% C8: Harde tegels, geglazuurd keramiek, gelijmd, 300 x 300 x 10 mm
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tegel, gelijmd

C7

ontkoppelingsmat, gelijmd

C6 OSB 18mm, geschroefd
C5 kurkgranulaat 240mm
C4 I-joist 240mm
C3 OSB 18mm, geschroefd
C2 houten balk 38*38mm

C1 gipskarton 12,5mm + acry

38 x 38 mm

Berekening van de milieu-impact d.d. 23.05.22 met Totem versie 2.4.4

Arrow-left video

C8

TUSSENVLOER

Houten latwerk en balken
Kurkgranulaat

NIEUWBOUW

Gipskarton | OSB | I-liggers | kurkgranulaat | OSB | ontkoppelingsmat | tegels

Niettegenstaande deze fiche met de grootste zorg werd samengesteld op basis van
technische informatie van fabrikanten van de voorgestelde materialen, is de hier
opgenomen informatie eerder richtinggevend. De inhoud kan bijgevolg geenszins
gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete
situaties. Voor elk project zal een nieuwe berekening moeten gemaakt worden.
Bouwunie wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm
ook die voortvloeit uit het gebruik van de op deze fiche aangeboden informatie.

U = 0,17 W/m²K

a

Doorsnede

Doorsnede
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C7

.

18+5+5+5+10

240
.

ontkoppelingsmat, gelijmd

C4 I-joist 240mm
C3 OSB 18mm, geschroefd

C3

C2 houten balk 38*38mm

C1

C1 gipskarton 12,5mm + acrylverf

TUSSENVLOER

C2

C7

C5 kurkgranulaat 240mm

C5
C4

18+38+12,5

tegel, gelijmd

C6 OSB 18mm, geschroefd

C6
400

C8

NIEUWBOUW

Gipskarton | OSB | I-liggers | kurkgranulaat | OSB | ontkoppelingsmat | tegels

C1: Gipskarton 12,5 mm + acrylverf
C2: Houten latten, geschroefd, onbehandeld, 38 x 38 mm
C3: OSB-plaat, 18 mm, geschroefd
C4: Houten balken I-ligger, 240 mm
C5: Kurkgranulaat, 240 mm
C6: OSB-plaat, 18 mm, geschroefd
C7: Ontkoppelingsmat, verlijmd
C8: Harde tegels, geglazuurd keramiek, gelijmd, 300 x 300 x 10 mm

Aandachtspunten:
Berekening van de milieu-impact d.d. 23.05.22 met Totem versie 2.4.4
Ontkoppelingsmat is essentieel om het verschil in uitzetting te kunnen
opvangen
U = 0,17 W/m²K
hoge kwaliteit OSB doet dienst als dampscherm
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Niettegenstaande deze fiche met de grootste zorg werd samengesteld op basis van
technische informatie van fabrikanten van de voorgestelde materialen, is de hier
opgenomen informatie eerder richtinggevend. De inhoud kan bijgevolg geenszins
gebruikt worden om oplossingen en antwoorden te bieden aan reële en concrete
situaties. Voor elk project zal een nieuwe berekening moeten gemaakt worden.
Bouwunie wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm
ook die voortvloeit uit het gebruik van de op deze fiche aangeboden informatie.
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