
Klöber THERMO-LINE 
Het nieuwe isolatiesysteem op het dakbeschot

But we already have the roof for it

WE dON’T KNOW WHaT THE HOuSE Of TOMORROW WILL LOOK LIKE
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50 jaar onderzoek en ervaring om de nieuwe energie eisen van de bouw te realiseren 

dE ERVaRING VaN KLÖBER VOOR dE ISOLaTIE VaN dE TOEKOMST

Kwaliteitsgarantie
Producten „van professionals voor professionals“ met de 
beste prijs-kwaliteit-verhouding, daar staat Klöber voor. 
De loyaliteit van onze klanten is daarvan het beste bewijs. 
Interne en externe tests en ontwikkeling, onze praktijkervaring, 
garanderen de hoogste en meest duurzame productkwaliteit.

Tegenwoordig is de markt 
continu aan veranderingen 
onderhevig. Er worden steeds 
nieuwe eisen gesteld. Nieuwe 
eisen bieden tevens nieuwe
kansen. Wij helpen u en uw 
klanten van deze kansen 
gebruik te maken.

 
Experience & innovation

years
1960 - 2010

Experience & innovation

years50
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Isolatie op het dakbeschot
 � De isolatie wordt aan de buitenzijde geplaatst, volledig door-

lopend en vrij van koudebruggen 
 � De hoogte van de dakspanten heeft geen enkele invloed en 

dient alleen als ondersteuning
 � De lucht- en winddichtheid aan de buitenzijde wordt 

gerealiseerd op een praktische en effectieve wijze
 � Met Permo® therm kan de oude thermische isolatie

behouden worden en wordt deze geoptimaliseerd

De oplossing met isolatie tussen de spanten:
Met Permo® therm vertoont het warmtebeeld geen zwakke 
plekken, er zijn geen koudebruggen.

Isolatie tussen de dakspanten 
 � De isolatielaag kan enkel zo dik zijn als de hoogte van de 

dakspanten
 � Dakspanten zijn daarbij belangrijke koudebruggen
 � Om de isolatie-dikte te verhogen kan men de dikte van de 

spanten verdubbelen, dit heeft echter een hoge kostprijs 
en is weinig efficient.

Het warmtebeeld (infrarood camera) toont de zwakke plekken:
De koudebrug is aan de blauwe kleur te herkennen met als 
gevolg energieverliezen en mogelijke schimmelvorming.

warm warm

koud koud

dE ERVaRING VaN KLÖBER VOOR dE ISOLaTIE VaN dE TOEKOMST

KLÖBER THERMO-LINE: 
Het nieuwe isolatiesysteem op het dakbeschot

 � De nieuwe normen voor energiebesparing stellen zeer hoge 
eisen aan de thermische warmte-isolatie, zowel bij nieuw-
bouw als bij renovatie. 

Permo ® therm
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THERMO-LINE productsysteem

Een compleet en coherent systeem

HET daK VaN dE TOEKOMST

Sedert meer dan 50 jaar ontwikkelt en produceert 
Klöber systeemtoebehoren voor moderne dak-
oplossingen.

Met onze onderdakfolies, dampremmers, ventilatiesystemen, 
dakdoorvoeren en oplossingen voor de dakveiligheid hebben 
wij het gehele „dak“ systeem als een concept en niet uitsluitend 
als afzonderlijke producten.

Met het Klöber THERMO-LINE systeem slaan wij nu een 
nieuw hoofdstuk open in de dakisolatie.

1.

1.

2.

3.

2.

4.

4.

3.
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THERMO-LINE systeem toebehoren

HET daK VaN dE TOEKOMST

THERMO-LINE systeem

1. Wallint® T3 SK² dampremmer 
 Hoge trek- en scheurvastheid

2. Permo® therm isolatie-element
met een zeer lage lambda waarde 0,021 en een buitengewone 
dampdiffusiecoëffi ciënt µ = 35 

3. Venduct® doorvoer voor isolatiemateriaal
regen-, wind- en luchtdichte doorvoer voor de vanaf de binnen-
ruimte en moeilijk te bereiken ventilatieleidingen

4. Plakbanden en afdichtingmaterialen  
lucht-/winddichte aansluiting op het metselwerk en de tengel-
latten, compriband

5. Permo® therm systeemschroeven
voor het bevestigen van de Permo® therm isolatie-elementen en 
voor het continu dragen van schuif- en zuigkrachten ten gevolge 
van wind

6. Permo® universeel aansluitband
voor regen- en winddichte aansluitingen van daknok, hoekkeper 
en kilgoten

7. Easy-form® universele aansluitband van 
aluminium
voor opgaande bouwelementen zoals schoorstenen, wand-
aansluitingen en doorvoeren, met 60% uitrekbaarheid en 
hechtlaag van butyl aan de gehele onderzijde

4.

7.

7.5.

6.

6.

4.

5.
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60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

de Permo® therm isolatie-elementen

dE OPLOSSING VOOR dE TOEKOMST

Zeer hoge thermische prestaties
R-waarde = 2,86 m2K/W, *U-waarde = 0,35 W/m2K   

R-waarde = 3,81 m2K/W, *U-waarde = 0,26 W/m2K

R-waarde = 4,76 m2K/W, *U-waarde = 0,21 W/m2K 

R-waarde =  5,71 m2K/W, *U-waarde = 0,18 W/m2K 

R-waarde = 6,67 m2K/W, *U-waarde = 0,15 W/m2K

Vrij van koudebruggen dankzij tand en groef 
De verlopende tand en groefverbinding aan de 4 zijden van 
de Klöber Permo® therm zorgt niet alleen voor een bijzon-
der eenvoudige montage. Zij maakt vooral korte metten met 
koudebruggen, door een doorlopend geïsoleerd oppervlak. 
De robuuste kantenverbindingen maken een eenvoudig, vrij 
van koudebruggen, plaatsen mogelijk, met een niet-reflecte-
rend oppervlak en extra rasteropdruk voor een snelle ver-
werking.

De in de fabriek gelamineerde onderdakfolie zorgt bij vakkundig 
leggen voor een wind- en regendicht dak.

dunne plaat met een grote isolatie-waarde
Er bestaan verschillende isolatiesystemen voor op de buiten-
zijde van het dakbeschot. Het Klöber THERMO-LINE systeem 
biedt de beste λ-waarde (0,021 W/m.K) op de markt!

Ongeëvenaarde bescherming tegen koude
Klöber Permo® therm biedt betere isolatiewaar-
den dan mineraalwol of PUR/PIR. Daarmee biedt 
Permo® therm de beste bescherming tegen koude 
reeds bij elementen met een zeer geringe materiaal-
dikte.

Bescherming tegen oververhitting in de zomer
Bij hoge zomerse temperaturen zorgt Klöber 
Permo® therm voor aangename temperaturen 
onder het dak.

Milieubescherming
Ook vanuit het milieu oogpunt gezien, is het 
THERMO-LINE systeem zeer overtuigend: het 
basismateriaal RESOL hardschuim wordt  zonder 
cfk’s (chloorfluorkoolstoffen) geproduceerd, tast 
de ozonlaag niet aan en is daarmede „nul ODP“.
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Isolatie prestaties getest
Dankzij een geringe thermische geleidbaarheid, die in de vorm van 
de λ-waarde (0,021 W/m.K) wordt uitgedrukt, bestaat Permo® therm 
uit het beste isolatiemateriaal op de markt. Hoe lager de λ-waarde 
van de isolatie, hoe lager het calorieverbruik. 

dE OPLOSSING VOOR dE TOEKOMST

Betere isolatie dankzij de gesloten celstructuur
RESOL hardschuim beschikt over een gesloten celstructuur 
bestaande uit extreem kleine cellen met zeer dunne wanden. 
Warmte ontsnapt beduidend minder dan door een vezelstructuur 
(minerale wol). De gesloten celstructuur zorgt hierdoor voor 
een uitstekende isolatie prestatie.

In tegenstelling tot vele andere isolatiematerialen die in de tijd 
vervormen, blijft Permo® therm stabiel.

Speciaal vervaardigde
tand en groefverbinding 
voor een eenvoudig, vrij van 
koudebruggen en economisch 
plaatsen

Milieuvriendelijk RESOL 
hardschuim 
100 % CfK en HCfK-vrij

uitstekende λ-waarde = 0,021 W/m.K 
en een uitzonderlijke isolatie waarde
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UDB-A

Binnenklimaat
De dampopen opbouw van Permo® therm stimu-
leert het drogen van het dak en voorkomt op deze 
manier schimmelvorming. 

Zo heerst er altijd een aangenaam en gezond 
binnenklimaat.

Robuust
Onderdakfolie
Aan de buitenzijde is het THERMO-LINE systeem 
volledig waterdicht, want Permo® therm is met 
een robuuste Permo® onderdakfolie uitgerust, die 
aan de hoogste bestaande Duitse kwaliteitseisen 

voldoen (UDB-A). THERMO-LINE is bestand tegen slagregen.

Brandbeveiliging
Voor de brandbeveiliging voldoet het Permo® 
therm isolatie-element aan de voorgeschreven 
eisen (brandklasse E). De binnenkant van de 
Permo® therm isolatie in RESOL is BS1D geclassi-
ficeerd.

THERMO-LINE is dampopen

fuNCTIONELE aaNKLEdING VaN dE TOEKOMST

Geen onaangename verrassingen
De dampdichte isolatie-elementen werken als een blokkade. 
Tijdens de bouwfase binnengedrongen vocht en neerslag 
onder en in de isolatie kan gedurende een langere tijd worden 
ingesloten. Als gevolg daarvan neemt de isolatiewaarde af. Als 
de dampremmer gebreken vertoont door een slechte lucht-
dichtheid, kan dit  tot condensatie en schimmelvorming leiden.

Wind- en regendicht afdichten
 � Winddicht afdichten voor een optimale isolatie van de dak-

constructie
 � Eenvoudige, snelle verwerking ook bij ongunstige weersom-

standigheden door SK² technologie
 � Optimale verlijming zelfs bij vocht en stof 

Het Permo® therm systeem is een compleet systeem met 
optimaal afgestemde en goedgekeurde systeemcomponenten. 

STOP
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Technische prestaties
Permo® therm isolatie-element Toepasbaar voor nieuwbouw en renovatie, ideaal voor hellende daken met of zonder 

dakbeschot

Materiaal Hoogwaardig RESOL hardschuim, milieuvriendelijk, 100% vrij van CFK en HCFK

Warmtegeleidingsvermogen volgens EN 13166 λ = 0,021 W/m.K 

Dampdiffusie coëffi ciënt volgens EN 12086 µ = 35

Brandklasse volgens EN 13501-1 E-klasse

Druksterkte bij 10% vervorming volgens EN 826 (RC waarde) ≥ 120 kPa

Begaanbaarheid (bescherming tegen doorvallen) Toetsing doorstaan (zie verwerkingsrichtlijnen Permo® therm)

Soortelijke massa / volumegewicht 40 kg/m³

Waterkolom 3000 mm

Corrosiegedrag ten opzichte van metalen delen Neutraal gedrag, vrij van zuren 

Eigenschappen gelamineerde onderdakfolie Dampopen, 3-laags vlies-folie-combinatie SK²-technologie

Plaatafmetingen (dekmaat, B x L) 1200 mm x 2400 mm

fuNCTIONELE aaNKLEdING VaN dE TOEKOMST

Onderdakfolie
met SK²-technologie

dampdoorlaatbaar-
heid µ = 35 

Gezond klimaat verzekerd
Dankzij de buitengewoon hoge dampopenheid van de Klöber 
THERMO-LINE kan het vocht uit de dakconstructie verdampen. 
Daardoor wordt schimmelvorming, welke schadelijk is voor 
de gezondheid, voorkomen.

De onderdakfolie Permo® light SK² van het isolatie-element Permo® term is geen permanente dakbedekking en dient derhalve zo spoedig mogelijk na plaatsing te worden bedekt.

dampdoorlaatbaarheid en sd-waarde van het THERMO-LINE systeem
Permo® therm heeft een µ-waarde = 35 (dampdoorlaatbaarheid).
Bij een dikte van 100 mm, Sd -waarde = µ x d = 35 x 0,1 = 3,5 m.
Met de Wallint® T3 SK² dampremmer (Sd-waarde = 3 m) heeft het 
complexe Wallint® T3 SK² + Permo® therm (100 mm) een Sd-waarde = 3,5 + 3 = 6,5 m.
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“The place to be” voor de professionals
Het is in de details, dat het THERMO-LINE systeem, zich toont 
in al zijn aspecten.

Een typisch zwakke plek bij de meest gangbare isolatie systemen 
op het dakbeschot zijn de dakdoorvoeren. Vaak beginnen de 
problemen al bij de slechte regen- en luchtdichte aansluiting 
tussen de ventilatieleidingen en de dakstructuur.

Met de doorvoeren voor isolatiemateriaal wordt het  
Venduct® gamma uitgebreid om een luchtdichte aansluiting 
van de ventilatieleidingen aan de onderdakfolie en de  
dampremmer te verzekeren.  

Met één product worden regen- en winddichtheid op een 
eenvoudige en vakkundige manier gewaarborgd.

Venduct® doorvoer voor isolatiemateriaal

HET daK VaN dE TOEKOMST IN dETaIL

a 

B 

a. doorvoer voor isolatiemateriaal voor de nieuwbouw, 
toegankelijk vanuit de binnenruimte:
Om een luchtdichte aansluiting van de dampremmer onder 
de isolatie tussen de spanten te verzekeren. Deze eenvoudige 
oplossing is de meest doeltreffende.

B. doorvoer voor isolatiemateriaal voor de renovatie,  
niet toegankelijk vanuit de binnenruimte:
Het speciaal gebogen onderstuk voorzien van een flexibele 
slangaansluiting maakt een eenvoudige plaatsing in de tussen-
ruimten van de dakspanten mogelijk, alsook de aansluiting in 
de tussenruimten van de dakspanten eindigende ventilatie-
leidingen. 
De geïntegreerde zelfklevende stroken zorgen voor een lucht- 
en winddichte aansluiting. Het onderstuk van de doorvoer 
voor isolatiemateriaal beschikt over een condensafvoer die 
geopend en met een ½“-slang kan worden aangesloten.

STOP
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Oude gebouwen / renovatie
 � Nieuwe dakbedekkingen vereisen bij de renovatie vaak het 

verplaatsen van de ventilatieleiding
 � De doorvoer voor isolatiemateriaal past zich flexibel aan de 

nieuwe afmetingen, overbrugt verspringingen in de hoogte 
en/of zijwaarts en dicht perfect af

 � Het gebruik van PUR-schuim is niet meer noodzakelijk

Nieuwbouw
 � Toepasbaar op verschillende leidingdiameters DN 100 en 

DN 125 
 � Eenvoudige en betrouwbare montage dankzij een haakse 

doorgang
 � Extra condensafvoer die op een afvoerleiding kan worden 

aangesloten

HET daK VaN dE TOEKOMST IN dETaIL

Technische prestaties
Artikel-nr. doorvoer voor isolatiemateriaal
(incl. fl exibele slang DN 100 bij doorvoer voor oude gebouwen)

KE 8210 (voor oude gebouwen / renovatie)
KE 8200 (voor nieuwbouw)

Samenstelling / materiaal Hard-PVC (afdichtring van EPDM)

Aansluitdiameter Verbinding tussen dakventilatie en doorvoer voor isolatie: 
DN 100 /125

Verbinding van de doorvoer voor isolatie op de verder lopende 
ventilatieleiding:
DN 100/125 (beperking doorvoer voor oude gebouwen alleen 
DN 100 bij ten minste 12 cm dakspanten hoogte)

Verpakkingseenheden 8 stuks / pallet
1 stuk / doos

Toepassing Te combineren met de Venduct® ventilatiebuis tbv luchtafvoer 
voorzien van fl exibele onderbuis (KE 8024)

dakhelling 
met de scharnierkap overeenkomstig 
de hellingshoek positioneren

Betrouwbare condensafvoer

Innovatief klik-draaimechanisme 
voor de eenvoudige montage van het 
boven- en onderstuk

B. Onderstuk voor 
renovatie

a. Onderstuk voor 
nieuwbouw

Leidingdoorvoer

a / B

flexibele aansluitslang 
bij de levering inbegrepen
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Vermijdt vocht risico’s!
Een dampdichte dakopbouw voert tijdens de bouwfase  
binnengedrongen vocht en neerslag nagenoeg niet of  
onvoldoende af. Is binnen de constructie hout verwerkt, dan 
kan het vocht tot schimmelvorming leiden.

Wallint® T3 SK² daarentegen zorgt voor extra uitdrogen naar 
de binnenruimte met max. 15 gr/d/m² door diffusie (diffusie-
richting in de zomer). STOP

de Wallint® T3 SK² dampremmer

OPTIMaLE BESCHERMING TEGEN VOCHT

Bestand tegen wind en weersinvloeden
De Wallint® T3 SK² dampremmer is multifunctioneel binnen 
het THERMO-LINE systeem. De robuuste Wallint® T3 SK² is op-
timaal geschikt voor de toepassing onder dampopen isolatie-
systemen aan de buitenzijde van het dakbeschot. 

 � In combinatie met het isolatie-element Permo® therm  
ontstaat op deze manier een dampopen opbouw van lagen. 

 � Dit maakt het tevens mogelijk dat vocht, dat door de  
omstandigheden op de bouwplaats is binnengedrongen, 
adequaat opdroogt. 

 � Daarbij komt nog de hoge stabiliteit, die een hoge mate 
van bescherming tegen ruwe ondergronden of tegen  
betreden garandeert.

Optimale verbinding
Het luchtdicht afdichten is optimaal dankzij de SK²-technologie 
en door de afgestemde en gegarandeerde lijm- en afdichting 
toebehoren. Ook bij ongunstige weersomstandigheden is het 
mogelijk om betrouwbaar af te dichten.
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OPTIMaLE BESCHERMING TEGEN VOCHT

Technische prestaties
Gewicht, DIN EN 1849-2 ca. 160 g/m²

Brandklasse, EN 13501-1, EN 11925-2 E

Waterwerendheid, EN 1928 toetsing doorstaan

Weerstand tegen luchtdoorgang < 0,1 m³/m² h 50 Pa

Waterdampdoorlaatbaarheid sd-waarde, EN 12572 3 m

Maximale treksterkte lengterichting/dwars, EN 12311-1 280 N/5 cm / 230 N/5 cm

Spijkertreksterkte lengterichting/dwars, EN 12310-1 200 N / 230 N

Temperatuurbereik -40 ºC /+80 ºC

Waterdichtheid, EN 20811 > 2000 mm

UV-bestendigheid1) (waterkolomtest) EN 13859-1 4 maanden²)
1) Dampremmer/onderdakfolies zijn geen permanente dakbedekkingen en dienen derhalve zo spoedig mogelijk na plaatsing te worden bedekt.
2) Weersomstandigheden Midden-Europa.

 
Extreem robuust 
3-laags vlies-folie-combinatie 

Optimaal afdichten dankzij
SK²-technologie

Wallint® T3 SK2
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Schotelkopschroef
De Permo® therm schotelkopschroeven bevestigen de 
Permo® therm isolatie-elementen op de dakspanten en dienen 
voor het continu opvangen van de schuifbelasting, alsmede 
de opname van zuigkracht veroorzaakt door wind. De speciale 
geoptimaliseerde schroefdraad maakt het vlot vastschroeven 
mogelijk. Voor het opvangen van de afschuifbelasting worden 
de Permo® therm schotelkopschroeven, voor isolatie op de 
dakspanten, onder een hoek van 60° ten opzichte van het dak-
oppervlak vastgeschroefd. Voor het opnemen van zuigkrachten 
ten gevolge van wind  worden de schotelkopschroeven onder 
een hoek van 90° ten opzichte van het dakoppervlak vast-
geschroefd.

Zelfborende afschuifschroef met dubbele 
schroefdraad voor versterking van de dakspant
De speciale Permo® therm zelfborende afschuifschroef met 
dubbele schroefdraad voor versterking van de dakspanten 
is een alternatief op de schotelkopschroeven. De zelfborende 
afschuifschroef zorgt voor een comfortabele en precieze 
afstelling van de tengellatten op het isolatie-element Permo® 
therm. Voor het opvangen van de schuif- en trekkrachten 
Klöber biedt een berekening service aan voor de vaststelling 
van het noodzakelijke aantal schroeven.

Overige systeemcomponenten THERMO-LINE

EEN COMPLEET SYSTEEM

Lijm- en afdichtingmaterialen
Permo® seal: afdichting van de spijkergaten of onder de 
tengellat. Vermijdt elk verschijnsel van water ophoping.

Pasto®: voor een lucht-/winddichte aansluiting op het metsel-
werk alsmede het regenbestendig afdichten van de Permo® 
universele aansluitband.

Klöber THERMO-LINE: 
één systeem, veel voordelen
Planning- en plaatsing zekerheid dankzij perfect afgestemde 
systeemcomponenten.

 � Klöber Permo® therm is een hoog efficiënt isolatie-
element met een isolatiewaarde van λD (W/m.K) = 0,021, dit 
betekent een maximale isolatie bij een minimale plaatdikte.

 � Betrouwbaarheid van het systeem: de THERMO-LINE 
systeemcomponenten zijn optimaal op elkaar afgestemd 
en gegarandeerd.

 � Dankzij de buitengewoon hoge dampopenheid van Permo® 
therm kan het vocht uit de dakconstructie verdwijnen. Daar-
door wordt schimmelvorming, die schadelijk is voor de 
gezondheid, voorkomen.
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EEN COMPLEET SYSTEEM

Betrouwbaar afdichten
Permo® TR, Permo® Hd 250 mm voor luchtdicht, winddicht en 
regendicht afdichten van naadoverlappingen en doorvoeren.

Compriband voor het winddicht aansluiten van de Permo® 
therm isolatie-elementen op de ondergrond.

Permo® universeel aansluitband
De aansluitoplossingen van het THERMO-LINE systeem beant-
woorden aan de hoogste eisen.
Met de dampopen Permo® universele aansluitband worden 
details in de nok, hoekkeper of kilgoot regendicht en wind-
dicht uiterst nauwkeurig uitgevoerd.

Easy-form® universele aansluitband
Easy-Form® universele aansluitband van aluminium met 60% 
uitrekbaarheid en hechtlaag van butyl aan de onderzijde, 
geschikt voor opgaande bouwelementen zoals schoorstenen, 
wandaansluitingen en doorvoeren.

 � Venduct® doorvoer voor isolatiemateriaal: de vakkundige, 
regendichte en luchtdichte doorvoer voor isolatiemateriaal 
voor het doordringen van de constructielagen bij isolatie-
materialen aan de buitenzijde van het dakbeschot.

 � Met behulp van doordachte toebehoren krijgt u ook 
kritische passages onder de knie.
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Typische renovatie situ-
atie (150 m² oud dak):
Uitgebouwde en bewoonde 
dakruimte, binnenzijde met 
gipsplaten bekleed, niet lucht-
dicht, aanwezige dakisolatie 
tussen dakspanten- (80 mm) 
minerale wol lambda 0,048, 
dakspanten 80 x 120 mm, 
overspanning 650 mm.

Rekenvoorbeeld*
 � U-waarde 0,627 (W/m²K)
 � Olieverbruik per jaar ca. 922 liter (met 

betrekking tot het dakoppervlak)
 � CO2-uitstoot per jaar ca. 2491 kg

*Rekenvoorbeeld van het jaarlijkse verbruik gebaseerd op gebouwgegevens 
uit het jaar 2009/2010, de U-waarde verwijst uitsluitend naar het dak.

Voorbeelden van hellende daken die aan de EPN/EPB eisen voldoen

dE ISOLaTIE VaN dE TOEKOMST : ENKELE CONfIGuRaTIES

THERMO-LINE: de universele oplossing
Met de nieuwe regelgeving van de energiebesparing 
gelden nieuwe, strengere grenswaarden voor de dakisolatie. 
Bij de dakrenovatie kan men met een traditionele isolatie 
tussen de dakspanten of qua prestatie alternatieve isolatie-
systemen, de nieuwe grenswaarden normaliter niet meer 
bereiken (Umax = 0,3 W.m.K.).

 � De isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot is om 
die reden de optimale oplossing van dakisolatie – zowel 
voor de nieuwbouw alsook voor de renovatie, eventueel in   
combinatie met reeds aanwezige oude isolatie.

 � Isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot wordt op de 
dakspanten gelegd en vormt over het gehele oppervlak een 
isolatieniveau zonder koudebruggen.

 � Het Klöber THERMO-LINE systeem combineert de voordelen 
van de isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot met de 
dampopen eigenschappen van een isolatie aan de binnenzij-
de van het dakbeschot (zie volgende voorbeelden).

Isolatie systeem aan de buitenzijde van het dakbeschot

Thermische reglementering in de Benelux 
Toepassing van de EPB-reglementering of de regelgeving 
inzake energieprestatie van gebouwen (van toepassing sinds 
mei 2010). Met de toepassing van deze regelgeving wil men 
het verbruik beperken van een gebouw met een Emax-peil = 80. 
Men kan de prestaties tussen de uitrusting (verwarming/
klimaatregeling), ventilatie of de prestatie van de schil laten 
variëren, op voorwaarde dat het Emax-peil gelijk is aan E80 
en dat de schil en dus de isolatie van het gebouw niet te sterk 
achteruitgaat.

Deze prestatie van de schil van nieuwe gebouwen wordt 
beoordeeld aan de hand van: 

 � een K-waarde van de schil, beperkt tot 45 W/m².K of 
“K45”,

 � een wandverlies via “U”-wand beperkt tot een “Umax” 
via wand (vloer, muur, dak) voor het dak met Umax 
dak = 0,3 W/m². 

Vandaar een thermische weerstand R bij continue isolatie 
aan (1/Up) verplicht meer dan R = 3,33 W/m².K.
De referentiewaarde voor thermische weerstand die door 
Klöber wordt aanbevolen voor het dak is:

 � klassieke versie : Permo® therm in dikte 100 met R =  4,76 m².K/W,
 � performantere versie: Permo® therm in dikte 120 mm met R = 5,71 m².K./W.

Per regio: 
Wallonië: in lijn hiermee, maar E100 wordt E80 in september 2011.
Brussel hoofdstad: momenteel E90, maar dit wordt E70 voor woningen in juli 2011.
Vlaanderen: momenteel voor gebouwen: E80, vanaf 2012: E70 en in 2014: E60.
Voor de schil zal K45 overgaan naar K40.
De Umax voor het dak zal ook veranderen: Umax = 0,27 in 2012 en Umax = 0,24 en 2014.
Dat wil zeggen Rmin 3,7 en dan 4,16. 

Klöber Permo® therm, als onderdeel van het THERMO-LINE systeem, met een isolatiewaarde van 
0,021 W/m.K, heeft reeds bij een toegepaste dikte van 12 cm een U-waarde van 0,18 (W/m²K).
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Oplossing B
De oplossing met een extra hoog rendement

 � Permo® therm isolatie-element, 120 mm
 � Wallint® T3 SK², luchtdicht uitgevoerd
 � Isolatie over de volle hoogte van de dakspant met 80 mm oude minerale wol 

048 en 40 mm nieuwe minerale wol 032

Rekenvoorbeeld*
 � U-waarde 0,123 (W/m²K)
 � Olieverbruik per jaar ca. 181 liter (met betrekking tot het dakoppervlak). 

Jaarlijkse besparing ca. 741 liter.
 � CO2-uitstoot per jaar ca. 489 kg. Jaarlijkse besparing ca. 2002 kg.

Oplossing C
De ‘slanke’ oplossing

 � Permo® therm isolatie-element, 60 mm
 � Isolatie over de volle hoogte van de dakspant nieuw, 120 mm
 � Wallint® T3 SK², kuipvormig, luchtdicht uitgevoerd

Rekenvoorbeeld*
 � U-waarde 0,17 (W/m²K)
 � Olieverbruik per jaar ca. 250 liter (met betrekking tot het dakoppervlak). 

Jaarlijkse besparing ca. 672 liter.
 � CO2-uitstoot per jaar ca. 675 kg. Jaarlijkse besparing ca. 1815 kg.

Oplossing a
Dak zonder houten beschot

 � Permo® therm isolatie-element, 120 mm
 � Wallint® T3 SK², luchtdicht uitgevoerd
 � Stilstaande luchtlaag van 40 mm
 � Gedeeltelijke oude dakisolatie tussen dakspanten, 80 mm

Rekenvoorbeeld*
 � U-waarde 0,136 (W/m²K)
 � Olieverbruik per jaar ca. 200 liter (met betrekking tot het dakoppervlak). 

Jaarlijkse besparing ca. 722 liter.
 � CO2-uitstoot per jaar ca. 540 kg. Jaarlijkse besparing ca. 1951 kg.

Oplossing 
 � Permo® therm isolatie-element, 120 mm
 � Wallint® T3 SK², luchtdicht uitgevoerd

Rekenvoorbeeld*
 � U-waarde 0,179 (W/m²K)
 � Olieverbruik per jaar ca. 263 liter
 � CO2-uitstoot per jaar ca. 710 kg

*Rekenvoorbeeld van het jaarlijkse verbruik gebaseerd op gebouwgegevens uit het jaar 2009/2010, de 
U-waarde verwijst uitsluitend naar het dak.

THERMO-LINE oplossingen voor oude gebouwen / renovatie:

THERMO-LINE nieuwbouw:

dE ISOLaTIE VaN dE TOEKOMST : ENKELE CONfIGuRaTIES
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ÉÉN SYSTEEM VEEL VOORdELEN
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Musterkalkulationen Altdachsanierung
KLÖBER THERMO-LINE: Die Aufdachdämmung der Zukunft

* Beispielrechnung basiert auf Gebäudedaten und Mittelwert-Daten für Deutschland im Jahr 2009/2010.

THERMO-LINE Modernisierungslösungen

Lösung A:

Gipskartonplatte (GKP)•	
Wallint•	 ® T3 wannenförmig luftdicht ausgeführt
Vollsparrendämmung mit 120 mm Mineralwolle 032•	
Aufdach-Dämmelement Permo•	 ® therm 60 mm
Sparren 80 x 120 mm, Achsabstand 650 mm•	

Lösung B:

Gipskartonplatte (GKP)•	
80 mm alte Mineralwolle 048 und 40 mm neue  •	
Mineralwolle 032
Wallint•	 ® T3 SK² auf dem Sparren luftdicht ausgeführt
Aufdachdämmung mit Permo•	 ® therm 120 mm
Sparren 80 x 120 mm, Achsabstand 650 mm•	

Beispielrechnung*:

U-Wert 0,17 (W/m²K)•	
Ölverbrauch im Jahr ca. 250 Liter•	
CO² Anfall im Jahr ca. 675 kg CO²•	

Beispielrechnung*:

U-Wert 0,123 (W/m²K)•	
Ölverbrauch im Jahr ca. 181 Liter•	
CO² Anfall im Jahr ca. 489 kg CO²•	

Vergleich zu vorher:

Ersparnis Öl im Jahr ca. 672 Liter (73%)•	
Ersparnis CO² im Jahr ca. 1815 kg CO² (73%)•	
Die Sanierung erfüllt auch die Anforderung der •	
EnEV 2012 für Sanierung „U-Wert 0,17“

Vergleich zu vorher:

Ersparnis Öl im Jahr ca. 741 Liter (80%)•	
Ersparnis CO² im Jahr ca. 2002 kg CO² (80%)•	
Die Sanierung erfüllt auch die Anforderung der •	
EnEV 2012 für den Neubau „U-Wert 0,14“

Typische Modernisierungssituation

Beispielrechnung*: 

U-Wert 0,627 (W/m²K)•	
Ölverbrauch im Jahr ca. 922 Liter•	
CO² Anfall im Jahr ca. 2491 kg CO²•	

Ausgangssituation:

Gipskartonplatte (GKP) •	
Keine Luftdichtheit•	
Teilsparrendämmung mit 80 mm     •	
Mineralwolle 048
Sparren 80 x 120 mm, •	
Achsabstand 650 mm

www.kloeber.de

Voordelen voor de dak professional
 � U werkt met een optimaal afgestemd en in de garantie 

inbegrepen systeem.
 � Met behulp van doordachte toebehoren krijgt u ook 

kritische passages vakkundig onder de knie.
 � Omvangrijke technische ondersteuning en hulpmiddelen 

voor berekeningen (bijv. beveiliging tegen schuif-/stuw- en 
zuigkracht door de wind, bepaling van condensatie).

Perspectieven voor architecten en adviseurs
 � Toekomst georiënteerd, innovatief isolatiesysteem verge-

makkelijkt het voldoen aan de algemene thermische eisen. 
 � Er is geen vergelijkbaar dampopen hardschuim-isolatie-

materiaal met isolatiewaarden van λ = 0,021, dat betekent 
een maximale isolatie bij een minimale plaatdikte.

 � Dankzij de buitengewoon hoge dampopenheid van de 
Klöber THERMO-LINE kan het vocht uit de dakconstructie 
verdwijnen. Daardoor wordt schimmelvorming, die schadelijk 
is voor de gezondheid, voorkomen.

Klöber staat tot uw beschikking voor het verwezen-
lijken van uw isolatie projecten, in het bijzonder bij 
de berekening service van het plaatsingsschema van 
de systeem schroeven.

ÉÉN SYSTEEM VEEL VOORdELEN
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Voor meer informatie bezoekt u a.u.b. onze website www.kloeber.be of neemt u contact op met onze THERMO-LINE verkoopafdeling.
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