
Buitenbepleisteringssystemen op isolatie, afgekort ETICS, kennen al vele jaren een 
sterke groei.  Dit succes is grotendeels te danken aan de almaar strengere regelgeving 
inzake de energieprestaties van gebouwen. De esthetiek van het gebouw speelt 
eveneens een belangrijke rol. Naast de afwerking met een bepleistering, groeit de 
vraag naar andere bekledingen, zoals steenstrips. Niet alleen de isolatiedikte evolueert, 
maar ook de isolatiematerialen moeten steeds performanter worden.  Andere 
vernieuwingen richten zich op het verbeteren van de technische prestaties, van de 
uitvoering of van de milieu-impact.   

Deze studiedag richt zich op de evoluties en innovaties binnen het domein van ETICS. 
Eerst zullen er verschillende uiteenzettingen gegeven worden over de innovaties met 
betrekking tot de afzonderlijke systeemonderdelen en hun algemene uitvoering. 
Vervolgens komen de detaillering en de specifieke aandachtspunten bij de uitvoering 
aan bod, aangevuld met een woordje uitleg over de prestaties van gecertificeerde 
systemen (ATG). Getuigenissen van aannemers uit de praktijk sluiten de voor- en 
namiddag af.    

9 december 2014, WTCB - Poincarélaan 79, 1060 Brussel
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Samen vorm geven aan de 
industrie van de toekomst

Uitdagingen en opportuniteiten 
voor de Vlaamse industrie

►Aanpak nodig die ons onderscheid van anderen in
de wereld → innovatiekracht maakt het verschil
►Nieuwe producten/diensten maken waar de wereld om
vraagt en nieuwe markten aanboren

►Koploper worden in slimme specialisatie
► focus op die domeinen met veel potentieel en waarin
Vlaanderen wereldleider is of kan worden
►Duurzame energie, transport, mobiliteit, materialen en
gebouwen, duurzame chemie, life sciences, voeding



06/09 02/10 05/11 06/12 10/12

Naar een Nieuw Industrieel Beleid
WAKE-UP CALL

WITBOEK NIB
UITROL 

STIMULERINGSBELEID

STATEN-GENERAAL 
INDUSTRIE

UITGEWERKT 
ACTIEPLAN





Van actieplan naar uitvoering

Agentschap Ondernemen zet in op:

► Ondersteunen van ondernemers in transformatieprocessen

►KMO‐P, STS, STRES

► Ondersteuning van voortrekkers via projectoproepen naar
intermediairen en bedrijven

► Beleidsleren via strategisch leerplatform – een proces van
voortschrijdend inzicht



Stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen bedrijven 
en andere partners in de evolutie naar de FvT
► 59 projecten

► Strategisch Leerplatform Nieuw Industrieel Beleid

► Netwerk en discussie forum voor projectleiders

► Good practices

► Beleidsleren

Fabriek van de Toekomst projecten

FvT‐projecten piramide

demonstratie
gerichte bedrijfsbenadering
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FvT projectportfolio: 59 projecten

Een volgende stap in de 
implementatie van het NIB

Doel:

► Vertrekken van ‘entrepreneurial discovery’

► ‘Emerging industries’ oprichten

► Vernieuwende concepten en producten vermarkten

Middel:

► Gedragen roadmap gericht clusterbeleid



Het belang van roadmapping

7 roadmaps in opmaak



Projectnaam Looptijd

3D prints in hospitalen 19 maanden, tot juni 2016

Productie van patiënt specifieke hulpmiddelen (anatomische modellen, instrumenten 
en implantaten) via additive manufacturing in het hospitaal.

Aquavalue 12 maanden, tot 30/09/15

Roadmap voor geïntegreerde aquacultuur in Vlaanderen, met technische en 
economische analyse en definitie van een 3‐tal kansrijke pilootprojecten.

OVID‐LT 24 maanden, tot 31/07/16

Opzetten van een operationeel‐technisch open‐source platform voor meertalige 
natuurlijke taal‐ en informatieverwerking, zodat de niche know‐how van de Vlaamse 
kmo’s beter kan gevaloriseerd worden; met validatieluik.

Power‐to‐gas 14 maanden, tot 30/11/15

Valorisatiemogelijkheden van waterstof als grootschalige energie‐opslag, bij 
overproductie van hernieuwbare elektriciteit.

Open oproep ‘Clusters voor industriële ontwikkeling’

► Vorming van nieuwe clusters rond industriële opportuniteit

► Differentiatie van de werking van bestaande clusters

► Afgesloten op 30/09/2014

Recente FvT projectoproep



Programmatorische en multi‐sectorale aanpak van het 
NIB

► Consolidatie van het Made Different concept

►Agoria, Fedustria, Fevia

►Sirris, Centexbel, TCHN/Optimo, Flanders’ Food

Van projectmatige aanpak naar 
continuering in het NIB

Nieuwe accenten in het
industrieel beleid

Inzetten op slimme specialisatie

Ontwikkeling van toekomstgerichte clusters

► Triple helix aanpak

► Ontwikkeling van innovatieve waardenketens

► Clusterpact

Afstemmen van het economisch en innovatie 
instrumentarium



Meer informatie

www.agentschapondernemen.be

www.nieuwindustrieelbeleid.be
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Studiedag: ETICS en hun evoluties

NIB en project GEVISOL‐ETICS

A. Smits

WTCB

9 december 2014

Bepleistering op 
isolatie (ETICS)

Harde bekleding
op isolatie

Prefab

In‐situ

Studiedag: ETICS en hun evoluties - NIB en project GEVISOL-ETICS - 09/12/2014 - 2

Doelstellingen
Project GEVISOL-ETICS

◘ Doorgedreven implementeren van ETICS stimuleren
 Na-isoleren bestaand woningpark

 Nieuwbouw

◘ Bijdrage leveren aan verminderen CO2-uitstoot door woningen
(na) te isoleren met ETICS

◘ Via:
 Technology watch (innovaties)

 Gerichte bedrijfsbenadering

 Bijdrage aan opstellen referentiedocumenten

 Kennisverspreidingsactiviteiten

2
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Activiteiten
Technology watch
◘ www.technologywatch.be

◘ Innovatieve coatings voor ETICS

◘ Innovatieve plastieken profielen voor ETICS (te verschijnen)

◘ PU-lijmschuim voor ETICS (te verschijnen)

3
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Activiteiten
Bijdrage opstellen referentiedocumenten
◘ TV ETICS

◘ Input STS buitenisolatie

van gevels

◘ Input type lastenboek

4
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Activiteiten
Kennisverspreidingsactiviteiten
◘ Verschillende studiedagen ivm na-isoleren – onderdeel ETICS

◘ Studiedag specifiek ivm ETIS

5
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NIB en Project GEVISOL‐ETICS

Studiedag: ETICS en hun evoluties
Bepleistering op 
isolatie (ETICS)

Harde bekleding
op isolatie

Prefab

In‐situ

Project GEVISOL‐ETICS

Met dank aan

NIB – Agentschap Ondernemen



 



  



 



ETICS, tendensen en evoluties

09‐12‐2014

Federatie IVP ETICS

• Kwalitatieve
gevelisolatiesystemen –
ETICS ‐ onder de aandacht
brengen en alzo bijdragen
aan vermindering van
energieverbruik en CO2 ‐
uitstoot van gebouwen.

• Duurzaamheid en
kwaliteit promoten door
middel van
gecertificeerde en
gesloten systemen ‐

• Lid van EAE – European
Association for ETICS –
www.ea‐etics.eu

2IVP ETICS



Wat is ETICS?

External Insulation Composite System

3IVP ETICS

ETICS – volumes en evolutie
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Volumes ETICS m²

• Het gebruik van ETICS is in
stijgende lijn in België sinds
meerdere jaren

20 30 40 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 >
200

Dikte EPS isolatie (mm)

EPS in m², i.f.v. de dikte ‐ 2013

EPS 040

EPS 032

• Voor EPS 040  zijn 80 en 100 mm
de meest toegepaste diktes

• Voor EPS 032 zijn 100 en 120
mm de meest toegepaste diktes

• Er is een stijgende lijn in het
gebruik van grotere diktes

4IVP ETICS



ETICS – EPS 032  en grotere diktes in stijgende 
lijn
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EPS 035 EPS 035 EPS 035 EPS 035

EPS 040 EPS 040
EPS 040 EPS 040

EPS 032 EPS 032
EPS 032 EPS 032

Evolutie EPS in m²

• Het meest gebruikte
isolatiemateriaal is EPS 040,
maar er wordt geen groei 
meer verwacht

• Het aandeel van het
isolatiemateriaal EPS 032 is in
sterk stijgende lijn

• Minerale wol  (MW 035 en
040) wordt in beperkte mate
toegepast

• De vraag naar alternatieve
isolatiematerialen is
bestaande, maar blijft beperkt

EPS 032
35%

EPS 035
9%

EPS 040
54%

MW 035
0%

MW 040
1%

Others
1%

Isolatie in m²‐ 2013

5IVP ETICS

ETICS – nieuwe isolatiematerialen

• Er is een vraag naar nieuwe en
innovatieve isolatiematerialen voor
ETICS. Het doel:

– het isolerend vermogen verhogen
– de dikte van de panelen beperken
– de stootvastheid verhogen
– ecologisch efficiënte materialen

toepassen
– verwerking verbeteren
– akoestische en brandwerende 

eigenschappen verbeteren

• Lange termijn ervaringen zijn nog
niet voorhanden, testprocedures zijn
nog niet optimaal

• Systeemfabrikanten bieden reeds
oplossingen aan

6IVP ETICS



• Cellenglas ‐ λ = ca. 0,040W/mK

– Onbrandbaar – euroklasse  A1
– Ecologisch materiaal
– Vochtbestendig
– Damp‐ en luchtdicht

• PIR en PUR  ‐ λ = ca. 0,026 W/mK

– Goed isolerend vermogen
– Dunnere isolatiesystemen zijn mogelijk
– Economische oplossing

• Hardschuimplaat RESOL ‐ λ =  ca. 0,020 W/mK

– Uitzonderlijk isolerend vermogen, 
– Ideaal voor dunne systemen, renovaties

• Houtwolpanelen ‐ λ =  ca. 0,045 W/mK

– Zeer dampopen
– Ideal voor houskeletbouw, direct op

draagstructuren
– Ecologisch en natuurlijk materiaal

ETICS – nieuwe isolatiematerialen

7IVP ETICS

ETICS – een systeem met vele componenten

• Hulpstukken,
thermisch
onderbroken, voor
het bevestigen van
lichte lasten zoals
lampen,
regenwaterafvoer, …

• En zeer zware lasten
zoals leuningen,
zonneweringen, 
luifels,…

8IVP ETICS



ETICS – een systeem met vele componenten

• Pluggen, thermisch
onderbroken, voor
kritische zones, hoge
gebouwen, renovatie …

• Optimale hechting
verzekeren

• Vermijden van
koudebruggen

• Vermijden van aftekening
van de plugkoppen

9IVP ETICS

ETICS – een systeem met vele componenten

• Technieken om
koudebrugvrije en
regendichte aansluitingen
en details te
verwezenlijken

10IVP ETICS



ETICS – de afwerking

• Donkere en felle kleuren op
ETICS is mogelijk door innovaties
in afwerklagen en
wapeningsmortels

• Gladde afwerklagen en
decoratieve structuren,
aangebracht door ervaren
ondernemers

11IVP ETICS

ETICS  ‐ de afwerking

• Steenstrips, keramische
tegels, natuursteen, …. ook
een afwerking voor ETICS

• Decoratieve elementen, 
sierlijsten,…

12IVP ETICS



IVP ETICS

http://www.ivp‐coatings.be/etics.aspx

13IVP ETICS
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Studiedag: ETICS en hun evoluties

Aandachtspunten bij ondergronden

Arwen Smits

Labo  « Ruwbouw‐ en 

afwerkingsmaterialen»

9 december 2014
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Inhoud

◘ Inleiding - algemeenheden

◘ Metselwerk en betonstructuren

◘ Houtskeletbouw

◘ Controle van de ondergrond
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Inleiding - algemeenheden
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Inleiding - algemeenheden

◘ Luchtdicht

◘ Mechanische weerstand

◘ (Bekleed met een hechtende afwerking)

◘ Behandeld cfr. specifieke bouwkundige maatregelen voor ETICS

◘ Goedgekeurd door opdrachtgever, gecontroleerd door gevelwerker

◘ ETICS = niet dragend, kan bijdragen aan duurzaamheid

◘ Metselwerk, beton
 Nieuw, bestaand

 Anticapillaire barrières

 Spouwmuur
▪ Nageïsoleerd (STS 71-1, TV 246)

 Eigenschappen
▪ Keuze product

▪ Keuze plaatsingstechniek

◘ Houtskeletbouw: niet behandeld in referentiedocumenten
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Stabiliteit
Wachttijd
Abnormale bevochtiging - uitbloeiingen – uitzwetingen
Classificatie ondergronden – mechanische bevestigingen
Oppervlaktetoestand
Andere  ‘ingebedde’ materialen
Toleranties

Metselwerk en betonstructuren

Studiedag: ETICS en hun evoluties – Aandachtspunten bij ondergronden - 09/12/2014 - 6

Voorbeelden van onstabiele ondergronden
(vanzelfsprekende instabiliteit van de ETICS die erop zou aangebracht worden)

Stabiliteit
Metselwerk en betonstructuren

◘ Geen vorminstabiliteit of actieve scheuren

◘ Mechanische weerstand (statische en dynamische belastingen)
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Wachttijd
◘ Jonge leeftijd langzame vervormingen (krimp, kruip)

◘ Voltooien van natte binnenwerkzaamheden (bv. bepleistering)

◘ Wachttijd: ~ 3 maanden

◘ Gevolgen: kan verlijming van ETICS aantasten / verhinderen

◘ Oorzaken: recente neerslag op onvoldoende/niet beschermde
ondergrond, niet/slecht geplaatste anticapillaire barrières, …

◘ Uitbloeiingen: droog afborstelen, weer verschijnen: vochtprobleem

Abnormale bevochtiging - uitbloeiingen - uitzwetingen

Metselwerk en betonstructuren
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Classificatie ondergronden - mechanische bevestigingen
◘ Invloedsparameters: 

 Aard van de ondergrond, metselstenen: aanwezigheid perforaties

◘ In-situ ondergrond afwijkend van labo-omstandigheden
 Informatie producent

 (in-situ beoordelen van de weerstand van de ankers)

◘ Nodige info mbt ondergrond doorgeven aan ETICS-aannemer

◘ Classificatie: ETAG014

◘ Zie presentatie ‘Mechanische bevestiging’

Metselwerk en betonstructuren

Categorie van 
kunststoffen ankers 

Beoogde ondergrond voor het gebruik 

A Beton met normale dichtheid 

B Metselwerk uit volle elementen (‘solid masonry’) 

C 
Metselwerk uit geperforeerde elementen of uit 

elementen met holtes 

D Beton met lichte granulaten (2) 

E Cellenbeton (2) 

- (1) (platen uit) hout  

(1) : komt niet aan bod in ETAG014 
(2) : ook als metselstenen 
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◘ Verlijming: oppervlaktetoestand = primordiaal
 Cohesie min: 0.25N/mm², aanbevolen: 0.5 N/mm²

 Proper, vrij van schuimen, vetten, stof, …

◘ Cellenbeton/ beton met lichte granulaten/ bestaande muren
 Relatief beperkte oppervlaktecohesie

 Mechanische bevestiging: grotere verankeringsdieptes

 Verlijming: aangepaste lijm (dikte, krimp, beperkte stijfheid)

◘ Waterweringsproduct (oude ondergronden)
 -> aangepaste lijm, mechanische bevestiging

◘ Ontkistings- en curingproducten
 Aanwezigheid moeilijk vast te stellen

 -> twijfel: aanhechting controleren, mechanisch bevestigen

◘ In-situ meten
 NBN B14-210: oppervlaktecohesie, hechting lijm

 ETAG 014, bijlage D: weerstand bevestigingen

Oppervlaktetoestand
Metselwerk en betonstructuren
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◘ Nieuw metselwerk + dichtingsproducten, membranen
 Bv. muurvoet, raamaansluiting -> aangepaste lijm

◘ Bepleisteringen
 Bestaande bepleistering -> hechting ondergrond, oppervlaktecohesie, 

verenigbaarheid lijm

 Uitvlakpleister (zie toleranties) -> uithardings- & drogingstijd

 niet ‘weerstandbiedend’ (verankeringslengte mechanische bevestigingen)

◘ Verf
 Met verlijming: verwijderen als niet geschikt (afkrabben, afbijten, afbranden, …)

 Zie toepassingsdomein van de lijm (geschikt voor specifiek gebruikte verf)

Oppervlaktetoestand
Metselwerk en betonstructuren
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◘ Beton, hout, metaal, … ingebed in de muur

◘ Balken, kolommen, lateien

◘ Aangepaste lijm

◘ Isolatiepanelen: aansluitingen overbruggen

◘ I-profielen: voorafgaandelijk opvullen (verlijmde isolatie)

Andere ‘ingebedde’ materialen
Metselwerk en betonstructuren
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Toleranties - normatief kader
◘ Nauwgezet respecteren van toleranties op ondergrond nodig om:

 Plaatsing van ETICS en ihb van isolatiepanelen toe te laten

 Gevraagde continue isolatie te bekomen

 Te voldoen aan maximaal toegelaten afwijkingen op de bepleistering

 Bijkomende corrigerende maatregelen te vermijden (buiten normale
werkzaamheden, met meerkost)

◘ Nieuw metselwerk
 Stenen en mortels: NBN EN 771-1 tot 6, EN 998-2

 Ontwerp en uitvoering: Eurocode 6 + ANB, STS 22

◘ Beton
 Gestort beton

 Prefabpanelen: EN 13369 + NBN B21-600 (gemeensch. regels)

EN 13225 + PTV 200 (lijnvormige bouwdelen)

EN 14992 + PTV 212 (wandelementen)

 Uitvoering: EN 13670 + prNBN B15-400    Normatieve & informatieve toleranties

Tolerantieklasse 2 (strengste)

Metselwerk en betonstructuren
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Object
 
 
Maximaal toegelaten  
afwijking op… 

Ondergrond ETICS 

Metselwerk
[1] 

Betonnen 
structuur 

[2] 

Gewenste 
tolerantieklasse

[3] van het 
afwerkpleister

Isolatie 

Afwerkpleister 

Types 1 
en 2 [4] 

Type 3 
[4] 

De globale vlakheid onder de lat 
van 2 m  

± 8 mm [8] ± 8 mm [8]
Normaal ± 5 mm ± 5 mm ± 8 mm 

Speciaal ± 3 mm ± 3 mm ± 5 mm 

De lokale vlakheid 
/onregelmatigheid onder de lat van 
0,2 m 

- ± 5 mm [9]
Normaal ± 3 mm ± 3 mm 

speciaal ± 2 mm ± 2 mm 

Verticaliteit / 
loodrechtheid 

~1 verdiep (2.5–3
m) 

± 8 mm  ± 8 mm [5]
Normaal en 

Speciaal 

± 8 mm [7] 

Hoogte van het 
gebouw 

± 50 mm 
± 16-50 mm 

[6] 
± 50 mm 

Horizontaliteit (zijnde ‘d’ de 
afstand tussen twee punten op een 
lijn) 

d < 3 m
3 m < d < 6 m

6 m < d < 15 m

 
 
 

± 8 mm 
± 12 mm 
± 16 mm 

- 

Normaal 
± 8 mm (d < 3 m) 

± 12 mm (3 m < d < 6 m) 
± 16 mm (6 m < d < 15 m) 

Speciaal 
± 6 mm (d < 3 m) 

± 8 mm (3 m < d < 6 m) 
± 12 mm (6 m < d < 15 m) 

Rechtheid van lijnen/ randen (voor 
een lengte van 2 m) 

- [11] ± 8 mm 
Normaal  ± 5 mm ± 5 mm ± 8 mm 

Speciaal ± 3 mm ± 3 mm ± 5 mm 

Hoekafwijking (aansluiting met 
raam, etc) 

- - 
Normaal ± 5 mm / 0.25 m 

Speciaal ± 3 mm / 0.25 m 

Niveauverschillen in het 
buitenoppervlak [9] 

- [11] ± 5 mm [9]
Normaal en 

speciaal 
± 1/5 e 

[10] 
- - 

Een lineaire afmeting ‘d’ in cm  
± 1/4 (d)1/3   
(≤ 4 cm) 

- 
Normaal en 

speciaal 
± 1/4 (d)1/3 
(≤ 4 cm) 

 

Toleranties – ‘nieuwe’ ondergrond

◘ Zie presentatie ‘Het pleister en zijn uitvoering’

Metselwerk en betonstructuren
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Toleranties – toepasbaarheid plaatsingstechnieken

Zie presentatie ‘De isolatie en haar plaatsing’

Metselwerk en betonstructuren

G
E
V
A
L

Afwijkingen vastgesteld 
op de ondergrond

Verlijmingstechnieken
Mechanische
bevestiging

Volledige verlijming

Gedeeltelijke
verlijming[1]

Schotel-
pluggen + 
verlijming

[1]

Profielen

noppen/
banden

+ 
randstrook

banden
+ randstrook 

Vlakheid onder de lat
van 2 m

Niveauverschil Dispersielijm lijmmortel
PU-

lijmschuim

1 …≤ 2 mm / 2 m’ …. ≤ 1 mm JA JA JA JA JA JA

2
2 mm / 2 m < ….

≤ 8 mm / 2 m
…..  ≤ 5 mm NEE JA JA JA JA JA

3 [2]
8 mm / 2 m < ….

≤ 15 mm / 2 m
5 mm < …≤ 10 

mm
NEE NEE JA [3] NEE JA [3] NEE

4 [2]
15 mm / 2 m < … 

≤ yy mm /2 m
> 10 mm

Het verlijmen is niet geschikt zonder bijkomende maatregelen [4]. 
Deze zijn niet voorzien in het kader van normale werkzaamheden. NEE NEE

[1] : ≥ 40% van de oppervlakte
[2] : Ondergrond uit metselwerk of beton buiten tolerantie
[3] : Vereist een groter lijmverbruik dan de normale werkzaamheden
[4] : Mogelijke bijkomende maatregelen (met meerkost):
a. : aanbrengen van de uitvlakpleister om te komen tot geval 1, 2 of 3.
b. : gebruik van isolatieplaten met verschillende dikte om de afwijking op de vlakheid op te vangen – vereist een 
gedetailleerde werktekening
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Toleranties - niveauverschil

Ondergronden met aanzienlijk niveauverschil
(invloed op plaatsingstechniek)

Metselwerk en betonstructuren
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Inleiding
Huidige ervaring
Algemene aanbevelingen
Hygrothermisch gedrag
Gedrag bij windbelasting
Ondergrond

Houtskeletbouw
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Houtskeletbouw

Inleiding
◘ ETICS + houtskeletbouw: enkele jaren

◘ Toepassing: niet gedekt door ref documenten (geen enkele
ATG)

◘ Delicate oplossing
 Ondergrond gevoelig voor infiltraties – inwendige condensatie

(draagplaten)

 ETICS: eentrapsdichting + risico op scheurvorming in het 
pleistersysteem (omvangrijkere bewegingen van de ondergrond)

 Sterk afgeraden: toepassing op houtstapelbouw

◘ Beperken van het gebruik +

geschikte keuze

-> laat toe risico’s te bedwingen

A. ETICS
1. Bepleisteringssysteem
2. Isolatieplaten (ETICS)
3. Lijmlaag
B. HOUTSKELET + AFWERKING
4. Draagplaten voor de ETICS
5. Geïsoleerde houtconstructie
6. Binnenplaten
7. Damp‐ en luchtscherm
8. Geïsoleerde technische leiding
9. Afwerkingsplaat

Studiedag: ETICS en hun evoluties – Aandachtspunten bij ondergronden - 09/12/2014 - 18

Huidige ervaring
◘ Scandinavië – Noord-Amerika

 Groot aantal schadegevallen: gevoeligheid draagpanelen

 Oorzaken: 

▪ Waterinfiltraties in isolatie langs buitenzijde

▪ Convectie en diffusie van binnenlucht

 Aanbevelingen: 

▪ Gebruik beperken (regen, temperatuur)

▪ Details die blootstelling beperken, onderhoud

▪ ‘draineerbare’ ETICS

◘ België
 Tiental schadegevallen

Houtskeletbouw
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Algemene aanbevelingen

Houtskeletbouw

BUITEN 
Beperking van de blootstelling aan slagregen (lage blootstellingsklasse, zijnde ≤ 450 Pa)

E 
T 
I 
C 
S 

type 
Type 1 

ETICS-isolatie: waterdampdoorlaatbaar 
Type 2 

ETICS-isolatie: weinig waterdampdoorlaatbaar 
Pleistersysteem Sd-pleistersysteem : ≤ 1 m [1] Sd-pleistersysteem : ≤ 2 m [1] 

Isolatieplaat 
Sd-isolatie : < 3m 

Waterdampdoorlaatbare isolatieplaat 
Bvb.: MW (minerale wol) 

Sd-isolatie : ≥ 3 m 
Weinig waterdampdoorlaatbare isolatieplaat  

Bvb. : EPS (geëxpandeerd polystyreen) 
Bevestigingswijze Verlijming (dispersielijm, PU-lijmschuim), Mechanische bevestigingen (schotelpluggen, rails) [2] 

Houtskeletbouw en 
afwerking 

Vochtbestendige platen (draagplaten voor ETICS) [3] 

Volledig geïsoleerde structuur (stijlen en regels) 

Eventuele aangepaste panelen (dragende functie) 
Dampscherm  

Hygrothermische studie systematisch uit te voeren om een geschikte keuze van de prestaties van het 
dampscherm te maken  

Luchtdichtheid (klassen L1 of L2 [4]) 
Minimale aanbevolen klassen in functie van de binnenklimaatklasse 

Klassen I en II : L1 
Klassen III en IV : L2 

Geïsoleerde technische leiding 

Afwerkingsplaat (bvb. gipskarton) 

BINNEN 
Binnenklimaatklasse I, II, III of IV

[1] : Conform aan ETAG004 voor ETICS op metselwerk en beton. 
[2] : Zie technische informatie van de systeemleverancier. Bevestigingswijze door verlijming enkel toegelaten indien de mechanische prestaties van de 
isolatie voldoende zijn (treksterkte TR ≥ 80 kPa). 
[3] : Het gebruik van ETICS die rechtstreeks mechanisch bevestigd worden op de structuur ontwikkelt zich eveneens. De isolatieplaten van het ETICS 
moeten dan een gepast buiggedrag vertonen (buigsterkte en – stijfheid) om de windbelasting te weerstaan. Deze bevestigingswijze zonder continue 
ondergrond onderscheidt zich van de gebruikelijke plaatsingsprincipes voor ETICS en het werkelijke gedrag onder belastingen is weinig gekend 
(weerstand tegen dynamische windbelasting en opnemen van belastingen in het vlak zoals eigengewicht en de hygrothermische bewegingen). 
[4] : Klasse L1 : Goede luchtdichtheid. Klasse L2 : Gevalideerde en verbeterde luchtdichtheid (L1 + meting + correctie van lekken)
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Hygrothermisch gedrag
◘ Beperken van het risico op inwendige condensatie

 dampscherm & luchtdichtheid (klassen: zie tabel)

◘ Hygrothermische studie van de volledige wand
 Niet de verantwoordelijkheid van de gevelwerker

◘ In geval van accidentele bevochtiging
 Typologie 1: vochtgevoeligheid van de isolatiematerialen

 Typologie 2: zeer langzame droging naar buiten en binnen

◘ Beperken van blootstelling aan slagregen

Houtskeletbouw
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◘ Draagpanelen: verlijming + eventueel aangevuld met 
mechanische bevestiging
 Lijm en mechanische bevestiging aangepast aan de ondergrond

 Aanhechting: > 0.08N/mm²

 Verlijming: > 40%, randstrook (zoals voor metselwerk/beton)

◘ Rechtstreeks op draagstructuur: mechanische bevestiging
 Geschikt voor houtskeletbouw (schotelschroef)

 Aangepast aan breedte van stijlen & dikte panelen

 Buiggedrag van de isolatiepanelen

 Werkelijk gedrag bij belastingen weinig bekend

Gedrag bij windbelasting

Mechanische bevestiging (Bron: Ejot) BuigproefVerlijming (Bron: Soudal)

Houtskeletbouw
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Ondergrond
◘ STS 23

◘ Beschermd (zeil), vochtgehalte vóór ETICS < 18%m

◘ Draagplaten: vochtbestendig

◘ Toleranties: 

Houtskeletbouw

Ondergrond
Draagpaneel voor ETICSMaximaal toegelaten 

afwijking op… Plaatsingstechniek van de isolatie
Dispersielijm PU-lijmschuim

De globale vlakheid onder de lat van 2 m ± 2 mm [1] ± 5 mm [3]

De lokale vlakheid/ onregelmatigheid onder de lat van 
0,2 m

± 1 mm [2] ± 3 mm [3]

Verticaliteit/ loodrechtheid
~ 1 verdieping (2,5 - 3 m) ± 5 mm [3]

Hoogte van het gebouw ± 5 mm + 2 mm/m (≤ 20 mm) [3]

Niveauverschillen in het buitenoppervlak ± 1 mm [2] ± 3 mm [3]

Lengte van een muur ± 10 mm / 10 m [3]

[1] : strenger dan het voorstel STS 23 (5 mm)
[2] : strenger dan het voorstel STS 23 (3 mm)
[3] : cfr voorstel STS 23
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Controle van de ondergrond
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Controle van de ondergrond
Na te kijken parameters Methode Vaststelling Te nemen maatregelen ifv de plaatsingstechniek

(Ook de aanwijzingen van de producent 
raadplegen)

Wachttijd na het beëindigen van de ruwbouw Informatie overgemaakt door de 
opdrachtgever

Als ≥ 3 maanden, meestal ok Als ≤ 3 maanden, wachten

Cohesie – toestand van het oppervlak
[geschiktheid voor verlijming]

Afwrijven met de hand

Aanwezigheid van beperkte (normale) hoeveelheid 
stof

Borstelen van het oppervlak

Aanzienlijke hoeveelheid stof en niet hechtende 
korrels

Borstelen van het oppervlak, aanbrengen van een 
primer om te fixeren (2)

Krassen van het oppervlak met een 
hard en scherp voorwerp. Eveneens 

uit te voeren na bevochtiging.

Onder een gemiddelde druk:
‐ degradatie van het oppervlak
‐ de bestaande bekleding brokkelt af of is verzwakt; 
het spoor is vervormd of losgekomen

Met de hand of met de machine verwijderen van 
instabiele of broze deeltjes/ van de oude laag 
(2)

Zelfklevende strip
Loskomen van een laag van de oude bekleding, 
blijven kleven van grote hoeveelheden deeltjes aan 
de strip

Verwijderen van de oude laag
(2)

In geval van twijfel, meten van de 
hechting van de ETICS‐lijm aan de 

ondergrond

Onvoldoende hechting(cohesieve breuk in de 
ondergrond bijv. met een waarde < … N/mm²)

Vocht
Visuele controle

Vochtige zones, kringen, zichtbare verkleuringen aan 
het oppervlak

De oorzaak wegnemen (2) en een voldoende droging 
van de oppervlakte van de ondergrond afwachten

Uitbloeiingen*
Visuele controle

Aanwezigheid van zouten* Een voldoende droging van de oppervlakte van de 
ondergrond afwachten, het verwijderen van 
resterende zouten (2) 

Mos, algen, schimmel
Visuele controle

Groene of donkere afzettingen Mechanisch verwijderen of verwijderen met behulp 
van een biocide en reinigen onder hoge druk (2).

Resten van ontkistingsvloeistof, verfresten
Visuele controle

sporen Verwijderen/afbijten (2). Eventueel opteren voor een
plaatsing met mechanische bevestiging

Zuigvermogen

Bevochtigen

Onregelmatige of sterke zuiging De ondergrond behandelen met een 
impregneringslaag

Zwakke of geen zuiging (aflopen van druppels) van 
oude ondergronden – aanwijzing voor het gebruik 
van een waterwering

Nagaan van de aanwijzingen van de producent. In 
geval van twijfel, mechanisch bevestigen

Vlakheid
Zie tabellen

Afwijkingen vastgesteld Maatregelen (2) en/of keuze van de 
bevestigingstechniek in functie van de vastgestelde 
afwijkingen (zie hieronder)

Loodrechtheid/ verticaliteit

Zie tabellen

Afwijkingen vastgesteld Te verduidelijken door de opdrachtgever (geen 
maatregelen of correctie (2)) ; afwijkingen van het 
ETICS zijn toegelaten voor zover dat de vorm en het 
uitzicht niet gewijzigd worden en de (overeen‐
gekomen) technische functies vervuld blijven.

Compatibiliteit van de aansluitingen
Visuele controle

Afwijkingen met betrekking tot de voorgestelde 
oplossingen

Aanpassen van de constructieve voorschriften (2)

Barrière tegen opstijgend vocht Visuele controle Afwezig Het risico melden aan de opdrachtgever

Bewegingsvoegen Visuele controle en conform plan Aanwezig Over te nemen in het ETICS
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Aandachtspunten bij ondergronden

Bedankt voor uw
aandacht

Studiedag: ETICS en hun evoluties
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- Inleiding

- De isolatie

- Bevestigingswijze

- Aandachtspunten bij plaatsing

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Inleiding

ETICS verbetert de thermische isolatie en maakt het mogelijk het energieverbruik te 
verminderen (verwarming, klimaatregeling ). 

Gebruik in een regelgevend kader : Energieprestatie van gebouwen (EPB)

EPB :

‐ Is van toepassing voor alle gebouwen (renzij uitdrukkelijk door de reglementering vermelde
uitzonderingen) voor alle bouw‐ en verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning nodig is.

‐ Vereist met name enerzijds het beperken van thermische verliezen in de lopende delen van de 
gevel en anderzijds het in rekening nemen van de bouwknopen (dit laatste enkel voor nieuwe
en gelijk‐gestelde gebouwen).

→ De warmtedoorgangscoëfficiënt (U‐waarde) van de wand afgewerkt met het ETICS mag niet 
hoger zijn dan een bepaalde limietwaarde (Umax‐waarde), die door elk Gewest afzonderlijk is 
vastgelegd en die terug te vinden is op hun respectievelijke websites.
Opm. : Alle lineaire en puntvormige onderbrekingen die eigen zijn aan een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 
en over het oppervlak ervan verdeeld zijn, moeten verplicht ingerekend worden in de warmtedoorgangscoëfficiënt van de
scheidingsconstructie
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Inleiding

Gedetailleerde berekening van de R‐ en U‐waarden van gebouwelementen : NBN B 62‐002
Berekening uitgevoerd in het kader van de EPB : conformiteit met het Transmissiereferentiedocument (TRD)

Warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de wand afgewerkt met het ETICS :

U = Ulopend + Uf + Ucor [W/m².K]
Waar : 

U: Warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de afgewerkte wand (W/(m².K))

Ulopend: Warmtedoorgangscoëfficiënt in lopende deel van de afgewerkte wand (zonder bouwknopen) (W/(m².K)) :
Ulopend = 1 / Rtot Met Rtot = ∑Ri + Risol-ETICS + Rse + Rsi

waar: Rtot : Totale Thermische weerstand van de wand
Risol-ETICS: Thermische weerstand van de isolatie van het ETICS ((m².K)/W) = e/
∑ Ri: Som van de thermische weerstanden van de andere lagen
Rse, Rsi: buiten en binnen warmteovergangsweerstanden aan de oppervlakken : 0.04 et 0.13 m².K/W 
Nota : de thermische weerstand van het pleister is ongeveer Rpleister = 0,02 m²K/W.
Nota : in geval van gebruik van plaatsingprofielen/rails homogeen verdeeld over de wand moeten de U- en Rtot-waarden rekening houden met de lineaire
transmissieverliezen van de profielen (ev. door middel van numerieke berekening) :
U = ∑i li (voor profielen/rails)
Où : i : Lineaire Warmtedoorgangscoëfficiënt van het profiel [W/mK]

li : lengte van het profiel per m²

Uf : toeslag op de U-waarde voor puntbevestigingen door de isolatielaag homogeen verdeeld op de wand.
Uf = nf . p (voor mechanische bevestiging)
Où : nf : aantal bevestigingen per m²

p : puntwarmtedoorgangscoëfficiënt van de bevestiging [W/K]

Ucor : correctieterm voor maat- en plaatsingstoleranties bij de uitvoering van het gebouwelement
Ucor = 0 W/m².K volgens de regionale Transmissiereferentiedocumenten.
Ucor = 1/(Rtot – Rcor) – 1/Rtot volgens NBN B 62-002
Waar : Rcor = 0.1 m².K/W volgens NBN B 62-002 (vermindering van de totale warmteweerstand van het gebouwelement ten gevolge van maat- en 
plaatsingstoleranties).
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Inleiding

Thermische rol

→ Essentieel

Technische rol

- Pleisterdrager (‘composiet’ systeem)

→ Naleving van technische eisen

Belang van de plaatsing

- Continuiteit van de isolatielaag
- Risico’s op schade beperken

→ Naleving van aandachtspunten bij plaatsing
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- Inleiding

- De isolatie

- Bevestigingswijze

- Aandachtspunten bij plaatsing

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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In België, ervaring met (op massieve ondergronden)  :

‐ Geëxpandeerd polystyreen ‐ EPS (> 85 % van de markt)
‐Minerale wol ‐MW

Vraag naar alternatieve oplossingen…
Maar gebrek aan ervaring.

Verbeterde thermische weerstand: toenemende isolatiedikte,
Vermindering lambda‐waarde (gegrafiteerde EPS, vacuum isolatiepanelen, 
andere synthetische schuimen, superisolatie) 

Oplossing met ‘gunstiger milieu‐impact’

Verbetering van de mechanische eigenschappen

De isolatie

ETICS en hun evoluties. De isolatie en haar plaatsing – 09/12/2014 ‐ Page 8

Toenemende isolatiedikte
Opkomende isolatie (voor deze toepassing)
‘Superisolaties’

De isolatie
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vanaf 2014

De isolatie
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Gebruikte isolatiematerialen in ETICS en hun eigenschappen (indicatieve gegevens, niet exhaustief).

De isolatie

Aard
Geëxpandeerd 

polystyreen 
(EPS)

Minerale wol
(MW)

Cellenglas
(CG)

Mineraal 
schuim
(MF)

Geëxtrudeerd 
polystyreen

(XPS)

Fenolschuim
(PF)

Polyurethaan-
schuim
(PUR)

Houtvezels
(WF)

Kurk
(ICB)

Geharmoniseerde 
norm

EN 13163 EN 13162 EN 13167 - EN 13164 EN 13166 EN 13165 EN 13171 EN 13170

Bestaan van een 
ETA voor ETICS*

X X X X X X X X X

Bestaan van een 
ATG voor ETICS

X X X - - - - - -

 [W/m.K] 0.032-0.040 0.040 0.038-0.045 0.045 0.035 0.023 0.028 0.045 0.040

Dichtheid 
[kg/m³]

10 - 40 100-140 100 115 30-40 35-45 35-45 160-265 115-130

Waterdamp-
doorlaatbaar-

heidsweerstand µ 
[-]

Sd voor10 cm [m]

Weinig 
doorlaatbaar

20 – 60
2.0 – 6.0

Doorlaatbaar
1 – 2

0.1 – 0.2

Ondoorlaat-
baar
∞
∞

Doorlaatbaar
3

0,3

Weinig 
doorlaatbaar

100-200
10.0 – 20.0

Weinig 
doorlaatbaar

50
5.0

Weinig 
doorlaatbaar

60
6.0

Doorlaatbaar
2 - 5

0.2 - 0.5

Doorlaatbaar
15
1.5

Loodrechte 
treksterkte ‘TR’ 

[N/mm²]
0.080–0.200

0.005-0.030
‘Lamella’ : 

0.080
0.100 –0.150 80 0.080-0.150 0.040-0.060 0.150-0.200 0.003-0.200 0.080

Brandreactieklasse 
van de isolatie

F-E (kwaliteit 
SE)

A1 A1 A1 E B-C E E E
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Milieu impact

De isolatie
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Technische criteria : - ETAG004 : niet exhaustief
- Europese normen ‘isolatie’ : beoogt niet het specifieke gebruik in ETICS

Relevantie van criteria
op de afmetingen

op de dimensionele stabiliteit

op de mechanische prestaties
(in functie van de bevestigingswijze,

de vochtgevoeligheid,…)

De isolatie
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De isolatie

karakteristiek Criterium

Thermische geleidbaarheid / weerstand Verklaarde waarde (D ou RD)
Brandreactie ≥ Klasse E.

Vlakheid ≤ 2 mm (om het even de lengte van de beschouwde zijde)
Toleranties op de afmetingen
‐‐lengte / breedte ± 2 mm / 1 m (2)
‐‐dikte ± 1 mm (nominale dikte van de grondlaag < 5 mm)

± 3 mm (nominale dikte van de grondlaag ≥ 5 mm)
‐‐loodrechtheid (L en l)
‐‐loodrechtheid (dikte)

± 2 mm/m (2)
± 0.5 mm (2)

Dimensionele stabiliteit 23°C –50%HR
48h à 70°C (krimp)

48h à 70°C‐ 90 % HR (zwelling)

≤ 2 0/00 (hetzij ≤ 2 mm / m)
≤ 5 0/00 (hetzij ≤ 5 mm / m)
≤ 5 0/00 (hetzij ≤ 5 mm / m)

Waterabsorptie door capillariteit (korte termijn) ≤ 1 kg/m² op 24 h

µ‐waarde Verklaarde waarde
Treksterkte loodrechte, panelen
‐‐ te verlijmen (1)
‐‐ te bevestigen met schotelplug (1)

≥ 80 kPa
≥ 5 kPa

‐‐ te bevestigen op rails (1) ≥ 150 kPa
-- in vochtige toestand (gevoelige panelen) 50% van de initiële waarde
Gedrag in afschuiving.
bevestigingswijze door verlijming :
‐‐schuifsterkte fτκ ≥ 0,02 N/mm²
‐‐elasticiteitsmodulus in afschuiving G ≥ 1 N/mm²
(1) Cfr voornaamste bevestigingswijze.
(2) Bijkomende eisen om buitensporige versnijdingen te vermijden en een aansluitende plaatsing toe te 
laten.
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- Inleiding

- De isolatie

- Bevestigingswijze

- Aandachtspunten bij plaatsing

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Wijze 1 : Verlijming (minimum 40 % van het oppervlakte)

- + eventueel mechanische bevestigingen (stabiliteit tot verharding van de lijm).
- Lijmtypes : mortellijmen, dispersielijmen, PU-lijmschuim ; 
- Moet aangepast zijn aan de ondergrond (aard, vlakheid,…) en aan de isolatie.
- Volledige verlijming of gedeeltelijke (noppen en/of stroken + continue randstrook)

De randen moeten steeds verlijmd zijn !
- Uitgesloten wijze voor isolatie met lagere sterkte zoals MW-platen

Wijze 2 : Mechanische bevestiging - schotelbevestiging (+ verlijming ≥ 40%)

- Windbelasting ; dimensionering ! 
- Lijm : vlakheid van het systeem (systeem ‘vastgezet/geplugd’), belastingen in het vlak over te
dragen.

Wijze 3 : Mechanische bevestiging – bevestiging met rails

- Windbelasting ; dimensionering !
- Minder gebruikt in België

+ mechanische bevestiging rechtstreeks op houtstructuur. Veel minder ervaring met deze wijze –
sterk verschillend van de gewone principes

Bevestigingswijze

ETICS en hun evoluties. De isolatie en haar plaatsing – 09/12/2014 ‐ Page 16

Wijze 1 : verlijming

De uitvoeringsinstructies moeten worden nageleefd:

- Karakteristieken/Voorbereiding van de ondergrond
- Vervaldatum
- Opslag op een droge en vorstvrije plaats
- Weersomstandigheden bij de uitvoering
- Homogenisering van de gebruiksklare producten
- Naleving van de doseringen
- Naleving van de mengtijd, verhardingstijd (wachttijd), 
gebruiksduur van het mengsel
- Verlijming ≥ 40% van het oppervlakte
- GEEN lijm op de kanten van de isolatie!

Bevestigingswijze
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Wijze 2 : Bevestiging met behulp van schotelpluggen (+ verlijming)

- Pluggen volgens ETAG 014 (ETA)

- Afstand tussen de bevestigingspluggen en de rand van de plaat = 
~ 100 mm

- voldoende diep in een draagkrachtige ondergrond. De 
tussenliggende lagen zoals een bepleistering, raaplagen etc. 
worden niet als draagkrachtig beschouwd.

- Afhankelijk van de windbelasting !

Bevestigingswijze
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Categorie van
kunststoffen

ankers
Beoogde ondergrond voor het gebruik

A Beton met normale dichtheid

B
Metselwerk uit volle elementen (‘solid
masonry’)

C
Metselwerk uit geperforeerde elementen
of uit elementen met holtes

D Beton met lichte granulaten (2)

E Cellenbeton (2)

- (1) (platen uit) hout

(1) : niet beoogd door ETAG014
(2) : ook als metselstenen

Tabel : classificatie van kunststoffen ankers  in functie van het beoogde gebruik (type ondergrond), volgens ETAG014.

Bevestigingswijze
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Bevestigingswijze : WIJZE 1
Verlijming

≥ 40% van de oppervlakte (+ eventueel pluggen)

WIJZE 2
Mechanisch - Bevestigingen voorzien 
van een schotel + verlijming (≥ 40% 

van de oppervlakte)

WIJZE 3
Mechanisch - PVC rails 

(geplugd in de ondergrond) + 
zijdelingse versterking

Beschouwde isolatie EPS, MW ‘lamella’, CG, XPS, PUR/PIR, ICB
(indien voldoende mechanische weerstand)

Alle types Gegroefde EPS, gegroefde 
MW

Windweerstand Theoretisch geen beperkingen
(als de ondergrond aangepast is) 

Dimensioneren voor windbelasting in functie van de bevestigingen, 
de ondergrond, isolatie, de hoogte van het gebouw enz.

Bijkomende bevestiging Schotelbevestigingen voor : 
- eventuele ondersteuning tijdens het uitharden van de lijm
- gekromde oppervlakken (afhankelijk van de kromming)

Indien de ondergrond niet geschikte/twijfelachtige 
ondergrond is, beschouwt men de bevestigingswijze niet 
meer als een verlijming en richt men zich op de eisen van 
de mechanische bevestigingen (wijze 2 of 3).

Zie ook aanbevelingen van de producent.

Systematisch bijkomende verlijming:
- randstrook voor het beperken van de 
verplaatsing van het systeem in het 
vlak en van de hygrothermische
vervormingen 
- Lijmnoppen voor het regelen van de 
vlakheid van de ondergrond en voor 
het opvangen van het eigen gewicht

Inserts voor het regelen van de 
vlakheid van de ondergrond 

Pluggen (+ lijmnoppen) om de 
windweerstand te vergroten

Verlijming op de rand van de 
gevel

Vlakheid van de 
ondergrond 

Dispersielijm: vlakke ondergrond
PU lijmschuim of volledige verlijming met mortellijm : ≤ 8 
mm / 2m en niveauverschil ≤ 5 mm
Gedeeltelijke verlijming met mortellijm : < 15 mm / 2m en 
niveauverschil ≤ 10 mm

≤ 15 mm/2m en
niveauverschil ≤ 10 mm

≤ 8 mm/2m en
niveauverschil ≤ 5 mm

Voorbereiding van de 
ondergrond 

-Afbijten van bestaande verflagen
-Verwijderen van resten van ontkistingsvloeistof voor 
gestort beton
-Droog afborstelen van uitbloeiingen
-Eventueel voorafgaandelijk aanbrengen van 
eenimpregneringslaag afhankelijk van de ondergrond

In geval van twijfel, de cohesie van de ondergrond en/of 
de aanhechting van de lijm aan de ondergrond nagaan

Geen bijzondere voorbereiding nodig (laat de plaatsing op minder 
gunstige ondergronden toe) 
Nagaan of de ondergrond (aard en morfologie) beoogd worden in het 
toepassingsdomein van de bevestiging.

In geval van twijfel, de weerstand van de pluggen in de 
ondergrond nagaan.
Zie aanbevelingen van de producent.

Klimatol. Omstandig. 
tijdens de uitvoering 

Beperkingen afhankelijk van de lijm en zijn 
toepassingsgebied

Geen beperkingen 

Bevestigingswijze
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- Inleiding

- De isolatie

- Modes de fixation

- Aandachtspunten bij plaatsing

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Klimatologische omstandigheden

Aandachtspunten bij plaatsing

Het aanbrengen en verharden bepalen het uitzicht en de karakteristieken van het pleister en worden
beïnvloed door de weersomstandigheden.

Het systeem wordt normaal niet toegepast in extreme omstandigheden zoals:

→ omgevingstemperaturen of temperaturen van de ondergrond > + 30°C en < + 5°C bij het 
aanbrengen of het verharden tot 48 h na het aanbrengen
(Om het risico op condensatie te voorkomen moet de temperatuur van de ondergrond minstens 3°C hoger zijn dan die 
van het dauwpunt van de omgevingslucht)

→ blootstelling aan de volle zon

→ droge wind

→ slagregen

→ zeer vochtige of bevroren ondergrond.

In sommige omstandigheden zullen de werken dan ook moeten worden onderbroken. Het plaatsen van 
dekzeilen kan bescherming bieden tegen de zon, tocht, koude wind,... 
Bij twijfel dient de fabrikant van het buitenisolatiesysteem te worden geraadpleegd.

Alvorens over te gaan tot isolatiewerken :
alle “binnenwerken uitvoeren die vocht met zich meebrengen”
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Gebruik van sokkelprofielen met 
druiplijst als start van het ETICS

Aandachtspunten bij plaatsing
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Points d’attention lors de la pose
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- Vlak

- Verspringende voegen (scheurvorming)

- Geen voegen tussen isolatiepanelen daar waar er 
een overgang van verschillende materialen (bvb
metselwerk en beton) is

Aandachtspunten bij plaatsing
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- Vertanding ter hoogte van de hoeken

Aandachtspunten bij plaatsing
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Ter hoogte van openingen, isolatie in één stuk in de hoeken (om risico op scheurvorming te 
beperken).

Aandachtspunten bij plaatsing
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Geen voegen tussen isolatiepanelen
daar waar er 
spanningsconcentraties optreden

Aandachtspunten bij plaatsing
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- Plaatsing van dichtingsstrips ter hoogte van de aansluiting isolatie en 
raam/deurprofielen (uitvoering van kitvoegen)

- Goede verlijming van isolatie, zo nodig mechanisch bevestigen

- Geen  kleefmortel in de voegen tussen de isolatieplaten

Aandachtspunten bij plaatsing
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Aaneensluitende plaatsing van de isolatieplaten

Zoniet vullen met stukken isolatie of PUR-schuim

Zonodig oneffenheden wegschuren indien 
materiaal schuurbaar is

Aandachtspunten bij plaatsing
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√ X

Aandachtspunten bij plaatsing
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- Inleiding

- De isolatie

- Modes de fixation

- Aandachtspunten bij plaatsing

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Besluit en nuttige links

ETICS = ‘Gesloten’ systemen

Fabrikant/leverancier is verantwoordelijk voor de verklaring van de 
conformiteitsattestering (CE‐markering op het systeem door middel van een Europese 
Technische Goedkeurinig – ETA) van de producten waaruit zijn systeem bestaat.

→ Combina es van materialen van systemen a oms g van verschillende leveranciers 
zijn dus uit den boze!

→ Keuze van beproefde materialen en systemen (ATG)
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http://www.wtcb.be/

http://energie.wtcb.be/

http://www.bbri.be/antenne_norm/

http://www.butgb.be/

Infofiche n°37  (03/2009) - Uitvoering van bepleisteringen 
met buitenisolatie ("interactieve" Infofiche online).

Infofiche n°47 (11/2010) - Checklist : uitvoering van 
buitengevelisolatiesystemen.

Nuttige links

Bron illustraties : 
ETICS-associatie, Ejot, Soudal, MDB/APU, Plakabeton, Europrofiles

Besluit en nuttige links
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Bedankt voor uw aandacht !
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Studiedag: ETICS en hun evoluties 
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Inhoud:

• Introductie EJOT

• Waarom een ETIC systeem mechanisch 
verankeren 

• Basisbegrippen

• Evaluatie van de dragende muur

• Voorboren

• Bepaling van de ankerlengte

• Fouten bij het pluggen

• Soorten schotelpluggen

• Innovatief anker: ejotherm STR U 2G

• Plaatsing van slagschotelpluggen

• Goedkeuringen

Studiedag: ETICS en hun evoluties
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EJOT Building Fasteners Division

• Duits familieonderneming 

• 92 jaar jong

• 2600 medewerkers wereldwijd

• Innovatieve producten

• Meer dan 30 jaar ervaring met productie en ontwikkeling van 
bevestigingssystemen voor de bouwindustrie 

• Verkooporganisatie in nagenoeg elk Europees land

• Belgische verkooporganisatie en voorraad gevestigd in Bornem

ETICS: mechanische bevestigingen
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EJOT Building Fasteners Dividion

• Gamma en hun toepassingsgebied

ETICS: mechanische bevestigingen

Buitengevelisolatiesystemen met bepleistering  (ETICS)

Schroef- en slagschotelpluggen en accesoires voor de 
bevestiging van isolatie bij buitengevelisolatiesystemen met 
bepleistering 

Industriële metaalbouw

Hoogwaardige bevestigingselementen voor de verbinding 
van geprofileerde metalen platen en/of sandwichpanelen op 
de draagstructuur bij industriële metaalbouw 

Geventileerde gevelsystemen 

Schroeven en ankers voor de bevestiging van de 
draagstructuur en de gevelbekleding bij geïsoleerde en 
geventileerde gevelsystemen 
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EJOT Building Fasteners Dividion

• Gamma en hun toepassingsgebied

ETICS: mechanische bevestigingen

Platte daken 

Mechanische bevestigingsmiddelen en het 
plaatsingsgereedschap voor de rationeel bevestiging van  
isolatie en afdichtingen bij platte daken of daken met een 
lichte helling 

Industriële venster en (gordijn)geveltechniek 

Hoogwaardige bevestigingsmiddelen voor de industriële 
productie van ramen en deuren en de montage van metalen 
(gordijn)gevelsystemen

Bevestigingssystemen voor fotovoltaische systemen 
Hoogwaardige bevestigingselementen voor de bevestiging 
van zonne-energiesystemen op platte daken
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ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Opbouw

ETICS: mechanische bevestigingen

Dragende muur

Kleefmortel

Isolatie, vb. EPS

Wapeningsnet

Wapeningsmortel 

Sierpleister

Schroefanker STR U 2G

verzonken montage met afdekschijfje
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ETICS – Opbouw

ETICS: mechanische bevestigingen

Dragende muur

Kleefmortel

Isolatie, vb. MW

Wapeningsnet

Wapeningsmortel 

Sierpleister

Schroefanker STR U 2G

Met drukverdeelplaatje van 90 mm
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ETICS – Waarom een ETIC systeem mechanisch bevestigen?

• Windbelasting 

blijvende hechting van het systeem

bewaren van de contactdruk (voorspanning)

• Hygrothermische invloeden 

verdeling van eventuele spanningen in de isolatieplaten 

vermindering van het risico scheurtjes in de bepleistering 

• Onzekerheid m.b.t de hechting in de dragende muur 

blijvende aanhechting 

bewaren van de contactdruk

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Waarom een ETIC systeem mechanisch bevestigen?

• Eigen gewicht van het systeem

Het eigen gewicht van het buitengevelisolatiesysteem wordt uitsluitend via de verlijming 
op de wand overgedragen 

De gebruikte kleefmortel zorgt bijgevolg voor de enige verbinding tussen de isolatie en 
de dragende muur

De schotelpluggen (verankeringen) zorgen ervoor dat de gevel dank zij de bijzonder 
stijve en stabiele drukverdeelplaatjes en de hoge karakteristieke uittrekwaarden van de 
ankers voor vele jaren zijn stabiliteit behoudt

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Waarom een ETIC systeem mechanisch bevestigen?

• Hoe functioneert de verankering

Het eigen gewicht van het systeem wordt via de lijm

en de isolatie op de gevel overgedragen

De schotelpluggen genereren een bijkomende en

blijvende voorspanning (contactdruk)

Voordelen van verankeren

• Hogere stabiliteit voor het volledige systeem

• Blijvende aandrukkracht tussen de lijm en de 

ondergrond 

• Hogere weerstand bij windbelastingen 

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Waarom een ETIC systeem mechanisch bevestigen?

• Windbelasting

Bijzondere windbelastingen komen voor bij:

 in de rand- en hoekzones van de gevel

 bij hogere gebouwen 

 bij vrijstaande gebouwen

 bij bijzonder blootgestelde gevels

 in kustgebieden

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Waarom een ETIC systeem mechanisch bevestigen?

• Temperatuurschommelingen

Kunnen leiden tot uitzetten of krimp van de isolatieplaten.

Voordelen van verankeren

• De ankers egaliseren de eventuele spanningen 

in de isolatieplaten 

• De ankers verminderen het risico voor scheurtjes 

in de pleisterlaag

ETICS: mechanische bevestigingen

Außen Warm Außen Kalt
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ETICS – Waarom een ETIC systeem mechanisch bevestigen?

• Temperatuurschommelingen

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Waarom een ETIC systeem mechanisch bevestigen?

• Temperatuurschommelingen

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

ETICS: mechanische bevestigingen

Basisbegrippen voor de verankering van ETICS

Evaluatie van de 
dragende muur
Evaluatie van de 
dragende muur VoorborenVoorboren

Bepaling van de 
lengte van het 

anker

Bepaling van de 
lengte van het 

anker

Bepaling van 
het aantal 
pluggen

Bepaling van 
het aantal 
pluggen

Fouten bij het 
pluggen

Fouten bij het 
pluggen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Evaluatie van de dragende muur

 De spreidzone van het anker dient perfect afgestemd te zijn op de ondergrond

 ETAG 004 (Europese Richtlijn voor ETICS-ankers) maakt een onderscheid in de 
verschillende bouwmaterialen en gebruikscategorieën

 De materialen worden ingedeeld volgens deze gebruikscategorieën:

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Voorboren

Afhankelijk van het type boormachine of boorhamer, zijn er volgende mogelijkheden:

 Enkel rotatie – zonder slag 

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Voorboren

Afhankelijk van het type boormachine of boorhamer, zijn er volgende mogelijkheden:

 Boren met slag – vele (slag)pulsen met weinig slagenergie

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Voorboren

Afhankelijk van het type boormachine of boorhamer, zijn er volgende mogelijkheden:

 Hamerboren – weinig (slag)pulsen met hoge slagenergie (pneumatische boorhamer)

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• De manier om de boorgaten voor te boren wordt bepaald door het type ondergrond

ETICS: mechanische bevestigingen

Gebruikscategorie Boormethode

A Beton, betonblokken Slag‐ / hamerboren

B Volle baksteen
kalkzandsteen, volle
blokken lichtbeton

Slag‐ / hamerboren

C Geperforeerde baksteen
kalkzandsteen, 
holle blokken

Boren zonder slag

D Licht / poreus beton Boren zonder slag

E Cellenbeton / gasbeton Boren zonder slag
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Bepaling van de nodige ankerlengte

De juiste bepaling van de ankerlengte is de eerste stap bij de optimale bevestiging van 
een buitengevelisolatiesysteem met bepleistering

Nominale verankeringsdiepte hnom

+ toleranties ttol

+ isolatiedikte hD

= nodige ankerlengte lD

ETICS: mechanische bevestigingen

h1 = Diepte van het boorgat
hef = Effectieve verankeringsdiepte
hnom = nominale verankeringsdiepte (≥ hef)
ttol = tolerantie 

hD= isolatiedikte
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Bepaling van de nodige ankerlengte

Bij de bepaling van de geschikte ankerlengte moet er ook rekening gehouden worden 
met eventueel op te vangen toleranties zodat het anker altijd optimaal geplaatst kan 
worden en lasten kan opnemen, nl.  :

• Niet dragende lagen (oude pleisterlaag, tot ca. 20 mm …) 

• Dikte van de kleefmortel na het aandrukken van de isolatieplaten  aan de wand  (in 
de regel 5 - 10 mm)

• Bijkomende opvang van oneffenheden in de gevel

Om grotere toleranties op te vangen t.g.v. bv. oneffenheden in de gevel bieden 
verschillende ankerlengtes de oplossing 

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Bepaling van het aantal pluggen

Het vereiste aantal ankers moet voor elk gebouw opnieuw bepaald worden en is 
afhankelijk van de volgende factoren:

• Windbelasting volgens (Eurocode) of nationale normen

• Gebouwgeometrie (hoogte, grondplan, doorsnede, …)

• Inplanting van het gebouw

• Draagvermogen van de gebruikte isolatie

• Plaatsingsvoorschriften van de betrokken systeemleverancier

Wordt behandeld door de volgende spreker

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Problemen bij het plaatsen van ankers

Het anker is te diep gemonteerd!

ETICS: mechanische bevestigingen

Wapeningslaag

Bijkomende pleister 
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Problemen bij het plaatsen van ankers

Het anker is te diep gemonteerd!

ETICS: mechanische bevestigingen

De ontstane deuken worden in de praktijk dikwijls uitgevlakt met mortel 

Het resultaat daarvan is een dikkere pleisterlaag ter hoogte van de schotelpluggen tot 
aftekeningen van de ankers kunnen leiden …..
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Problemen bij het plaatsen van ankers

Het drukverdeelplaatje van het anker ligt op de isolatie (te ondiep)!

ETICS: mechanische bevestigingen

Wapeningslaag
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Problemen bij het plaatsen van ankers

Het drukverdeelplaatje van het anker ligt op de isolatie (te ondiep)!

ETICS: mechanische bevestigingen

Het resultaat daarvan zijn uitstulpingen op het gevelvlak…..
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Soorten schotelpluggen

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

• Soorten schotelpluggen

 Schroefschotelpluggen

 Slagschotelpluggen

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

ejotherm STR U 2G: Het universele schroefanker voor de verzonken 
montage of montage aan de oppervlakte van de isolatie

• Goedgekeurd voor alle bouwmaterialen (klasse A – E)

• Diameter Ø 8,0 mm, drukverdeelplaatje Ø 60 mm

• Montagediepte 25 mm, voorboordiepte 35-40 mm

• Warmtedoorgangscoëfficiënt (0,001 W/K) bij verzonken montage

• Snelle en efficiënte montage dankzij voorgemonteerde schroef 

• Blijvende contactdruk en voorspanning

• 100 % montagecontrole: de montage is voltooid bij het verzinken van het 
drukverdeelplaatje

• Ankerlengte: 115 mm – 455 mm

• Isolatiedikte : 60 mm – 420 mm

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

ejotherm STR U 2G: Het universele schroefanker voor de verzonken 
montage of montage aan de oppervlakte van de isolatie

ETICS: mechanische bevestigingen

• Universeel

• Snel

• Economisch 

• Functioneert altijd
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ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

EJOT H1 eco: Het universele slaganker

• Goedgekeurd voor alle bouwmaterialen (klasse A – C)

• Diameter Ø 8,0 mm, drukverdeelplaatje Ø 60 mm

• Montagediepte 25 mm, voorboordiepte 35-40 mm

• Warmtedoorgangscoëfficiënt (0,001 W/K)

• Snelle en efficiënte montage dankzij voorgemonteerde slagpin

• Blijvende contactdruk en voorspanning

• Voorgemonteerde kunststofmontageelement & stalen nagel (onbreekbaar)

• Ankerlengte :    95 mm – 295 mm

• Isolatiedikte:   40 mm – 260 mm

ETICS: mechanische bevestigingen
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

ETICS: mechanische bevestigingen

Het inslagen van de slagpin, het druk- verdeelplaatje wordt 
in de isolatieplaat gedrukt

De spreidzone schuift verder in de ondergrond

Geen hechting, geen contactdruk

Geen functie
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ETICS – Basisbegrippen voor het mechanisch bevestigen

ETICS: mechanische bevestigingen

Het inslagen van de slagpin, het drukverdeelplaatje wordt 
in de isolatieplaat gedrukt

De spreidzone van het anker klemt in de ondergrond, het 
drukverdeelplaatje ligt boven op de isolatieplaat

Het drukverdeelplaatje wordt in de isolatieplaat gedrukt; de 
schacht van het anker wordt gestuikt of gekneusd

Correcte montage →contactdruk
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ETICS – Goedkeuringen

• Werkgroepen binnen de “Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA = European 
Organisation for Technical Approvals) ) hebben criteria uitgewerkt waaraan de systemen moeten voldoen

• De criteria en testopstellingen zijn in een leidraad voor een technische goedkeuring (ETAG = European 
Technical Approval Guideline) vast gelegd.

 ETAG 004: buitengevelisolatiesytemen met bepleistering 

 ETAG 014: kunststof ankers voor de bevestiging van buitengevelisolatiesystemen met bepleistering 

 CUAP: evaluatiesysteem voor gelijkaardige systemen als hogere ETAG’s waarvan enkele 
basiscomponenten sterk afwijken

 TR 25: bepaling van de warmtedoorgangscoefficient bij schotelpluggen voor ETICS

 TR 26: bepaling van de stijfheid van het drukverdeelplaatje bij schotelpluggen voor ETICS

• Deze richtlijnen zijn bindend voor alle lidstaten van de EU end e Europees Economische Zone (Ijsland, 
Noorwegen, Lichtenstein) 

ETICS: mechanische bevestigingen

ETA Goedkeuringen
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ETICS – DOP

ETICS: mechanische bevestigingen



Studiiedag ETICS 09.12..2014 • Mechanische bevestigingen • W. Verbeeck • Slide ‹nr.›Studiiedag ETICS 09.12..2014 • Mechanische bevestigingen • W. Verbeeck • Slide 39

ETICS – CE markering 

ETICS: mechanische bevestigingen
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Dank voor uw aandacht !

ETICS: mechanische bevestigingen



  



 



Studiedag: 
ETICS en hun evoluties

E. Dupont

Dimensionering bij windbelasting
• Berekening van de winddruk

• Dimensionering van een praktijkgeval

Wind: Algemene vergelijking

Fd(w) = γQ x w

w = ce(ze)qref 50jaar.cprob².cp : waarde van de nettowinddruk

 ce(ze)qref 50jaar : dynamische piekdruk

 cprob : coëfficiënt voor de terugkeerperiode van de wind

• 50 jaar cprob² = 1, voor hoofd/secundaire constructies en
hun verankeringen

• 25 jaar cprob² = 0,92, Vulelement en hun verankeringen

w = ce(ze)qref 50jaar.cprob
².cp

γQ: partiële coëfficiënt (veiligheid)



ce(ze)qref 50jaar

vb,0 = 25 
m/s

De referentiewindsnelheid

vb,0 [m/s]

vb,0 = 26 
m/

vb,0 = 24 
m/s

vb,0 = 23 
m/s

De referentiewindsnelheid

Referentiesnelheid

Fd(w) = γQ .ce(ze)qref 50jaar.cprob
².cp

Dynamische stuwdruk : referentiehoogte Ze

De referentiehoogte voor wind ze = vaak hoogte van het gebouw

Maar het is fysiek de hoogte die de wind moet afleggen
Ze = h + hdis

Fd(w) = γQ .ce(z)qref 50jaar.cprob
².cp

ze

WindWind

z=0

Z=0

Hoogtij

Laagtij

hdis



Ruwheidsklasse

Ruwheidsklassen van het terrein zmin
(m)

Voorbeelden

0 Zee of kuststreek die aan 
zeewinden blootstaat

1

I 
Meren of zone met te 

verwaarlozen vegetatie en 
zonder enig obstakel

1

II 

Zone met lage vegetatie zoals 
gras, met of zonder enkele 

alleenstaande
obstakels (bomen, gebouwen) 
op een onderlinge afstand van 
minstens 20 keer hun hoogte

2

III 

Zone met een regelmatige 
bedekking of gebouwen of 
alleenstaande obstakels op 
een onderlinge afstand van 

maximaal 20 keer hun hoogte

5

IV 

Stedelijke zones waar 
minstens 15 % van het 

oppervlak wordt ingepalmd 
door gebouwen met een 

gemiddelde hoogte van meer 
dan 15 m

10

Afhankelijk van de 
referentiehoogte Ze

ze [m]

x [m]

ze [m]
x = 23. ze

1,2 met x > 300 m

h

hdis

Rekening houden met de meest 
ongunstige ruwheidscategorie die 
zich op een afstand « x » bevindt 
van het berekend gebouw

ze [meter] x [meter]

5 300
7,5 300
10 365

12,5 476
15 593

17,5 713
20 837

22,5 965
25 1095

27,5 1227
30 1362

Fd(w) = γQ .ce(z)qref 50jaar.cprob
².cp

Dynamische piekdruk – Keuze van de ruwheidscategorie Dynamische piekdruk – Keuze van de 
ruwheidscategorie



ze [m] h

hdis

X = 1472 m

ze

X = 300 m

Keuze van de ruwheidscategorie

Fd(w) = γQ .ce(z)qref 50jaar.cprob
².cp

Kleine gebouwen rond de 
kathedraal
ze < 8m 
x = 300 m
Cat IV stad

Kathedraal
ze = 40 m - 8m  = 32 m 
x = 1472 m 
Cat III bos, woud

http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/modules/
category/cat_fr.html

Ruwheidsklasse III : 
Voorstad en bos

Hulpmiddel WTCB



Drukcoëfficiënt cp

cp =cpe,1 – cpi,1

 cp : Durkcoëfficiënt,
cpe : Externe drukcoëfficiënt (over- of onderdruk) voor een
oppervlakte van 1m2)
Cpi, : Interne drukcoëfficiënt

Fd(w) = γQ .ce(z)qref 50jaarcprob
².cp

a b

Wind(+)
+
(of -)

(-)

(-) a b

c

d

Wind(+)

(-)

(-)

(-)

+ 
(of -)

Vertikale snede Horizontale snede

Drukcoëfficiënt - cp =cpe – cpi

Fd(w) = γQ .ce(z)qref 50jaar.cprob
².cp

Cpe : Belastingsoppervlak A : oppervlak van de constructie, 
onderworpen aan een belasting, het te berekenen element
beïnvloedend.

Cpe : Belastingsoppervlak A met referentie 10 m² - 1 m²

Effect van rukwinden en lokale drukken

1 m²

10 m²

Grootteorde
Cpe1m² = +/-1,6*cpe10m²

c pe,A = c pe,1 - (c pe,1 -c pe,10) log10 A



Drukcoëfficiënt cp,e

Belang van het gebouw en de zone van de gevel –
Verband tussen de afmetingen van het gebouw

Zone met sterke
turbulenties

WindVent

Fd(w) = γQ .ce(z)qref 50jaar.cprob
².cp

Winddrukcoëfficiënten

cpecpe cpe

Cpi=0

cpi cpicpi

Cpi=0,2 Cpi=0,2Cpe= -1,1 

Cpe= -1,4 
Cpe= -1,1 

Cpe= -1,4 

Cpe= -1,1 

Cpe= -1,4 

Rand van de gevel: Cp=Cpe - Cpi- =1,4 – 0,2 = -1,6
Midden van de gevel Cp=Cpe - Cpi- =1,1 – 0,2 = -1,3



Wind terugkeerperiode coëfficiënt(cprob)

Coëfficiënt die toelaat om de winddruk naar
een andere terugkeerperiode aan te 
passen

5,0

))98,0ln(ln(2,01

))/11ln(ln(2,01













n
c prob

Met n = aantal jaren

cprob² 
Hoofdstructuren 50 jaar 1,000
Secundaire structuur en 
verankeringen 50 jaar 1,000 

Bepleisteringen op isolatie 
en bevestigingen 25 jaar 0,921 

Fd(w) = γQ .ce(z)qref 50jaar.cprob
².cp

jaren Kans c prob c prob²

1 0,990 0,625 0,390
5 0,200 0,855 0,730
10 0,100 0,902 0,814
15 0,067 0,928 0,862
20 0,050 0,946 0,895
25 0,040 0,960 0,921
50 0,020 1,000 1,000
75 0,013 1,023 1,046
100 0,010 1,038 1,078

Hangt af van het structurele karakter
d.w.z. menselijke en economische

gevolgen van het berekende element

Toepassingen Variabele
belastingen

Permanente 
belastingen

Hoofdstructuur γQ=1,5 γG=1,35
Voor variabele belastingen
pleisterwerk op isolatie. γQ=1,25 γG=1,15

Partiële coëfficiënt (veiligheid)



Windblootstellingsklasse

Fd(w) = ce(ze)qref 50jaar x γQ xcprob
²xcp

ConstantesVariabele fct van:
• Snelheid
• Ruwheidsklasse
• Hoogte

Windblootstellingsklassen d.w.z. combinaties van 
variabelen waar de winddruk dezelfde is

referentiehoogten ze 

Wind - blootstellingsklasse 1 Wind - blootstellingsklasse 2 Wind - blootstellingsklasse 3 

Referentiesnelheid vb,0 (m/s) 26 25 24 23 26 25 24 23 26 25 24 23 

Ruwheidscategorien referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot 
kustgebied 0 m m m m m m m m m m m m 
Platteland I m m m m m m m m 2m 2m 4m 5m 
Landelijk gebied II m m 2m 3m 3m 3m 4m 6m 5m 6m 8m 11m 
Voorstad - Bos III 5m 6m 7m 9m 9m 12m 15m 19m 15m 19m 21m 21m 
Stad IV 15m 17m 21m 25m 25m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m
Dyn. extreem 
stuwdruk qp(ze)= 544 Pa 693 Pa 815 Pa 

Ontwerpdruk Fd(w) 
[Pa] 

midden rand midden rand midden rand

e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d 
-813 -1001 -1001 -1001 -1036 -1275 -1275 -1275 -1219 -1501 -1501 -1501 

Wind - blootstellingsklasse 4 Wind - blootstellingsklasse 5 Wind - blootstellingsklasse 6 

Referentiesnelheid vb,0 (m/s) 26 25 24 23 26 25 24 23 26 25 24 23 

Ruwheidscategorien referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot 
kustgebied 0 3m m m m 5m m m m 8m m m m 
Platteland I 4m 5m 8m 11m 7m 10m 14m 22m 12m 14m 27m 42m 
Landelijk gebied II 8m 11m 15m 16m 14m 16m 16m 22m 16m 16m 27m 42m 
Voorstad - Bos III 21m 21m 21m 21m 21m 21m 21m 22m 21m 21m 27m 42m 
Stad IV 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 42m 
Dyn. extreem 
stuwdruk qp(ze)= 950 Pa 1086 Pa 1224 Pa 

Ontwerpdruk Fd(w) 
[Pa] 

midden rand midden rand midden rand

e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d 
-1420 -1748 -1748 -1748 -1623 -1998 -1998 -1998 -1830 -2253 -2253 -2253 

Wind - blootstellingsklasse 7 

Referentiesnelheid vb,0 (m/s) 26 25 24 23 

Ruwheidscategorien referentiehoogten (ze) tot 
kustgebied 0 15m m m m 
Platteland I 21m 31m 48m 78m
Landelijk gebied II 21m 31m 48m 78m 
Voorstad - Bos III 21m 31m 48m 78m
Stad IV 30m 31m 48m 78m 

Dyn. extreem 
stuwdruk qp(ze)= 1364 Pa 



Voorbeeld van berekening

http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/modules/
category/cat_fr.html

vb,0= 25m/s

Hetzij een gebouw van 21m hoogte – Elsene av. de l’hippodrome

Ruwheidsklasse III : 
randgemeente en bos

referentiehoogten ze 

Wind - blootstellingsklasse 1 Wind - blootstellingsklasse 2 Wind - blootstellingsklasse 3 

Referentiesnelheid vb,0 (m/s) 26 25 24 23 26 25 24 23 26 25 24 23 

Ruwheidscategorien referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot 
kustgebied 0 m m m m m m m m m m m m 
Platteland I m m m m m m m m 2m 2m 4m 5m 
Landelijk gebied II m m 2m 3m 3m 3m 4m 6m 5m 6m 8m 11m 
Voorstad - Bos III 5m 6m 7m 9m 9m 12m 15m 19m 15m 19m 21m 21m 
Stad IV 15m 17m 21m 25m 25m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 
Dyn. extreem 
stuwdruk qp(ze)= 544 Pa 693 Pa 815 Pa 

Ontwerpdruk Fd(w) 
[Pa] 

midden rand midden rand midden rand

e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d 
-813 -1001 -1001 -1001 -1036 -1275 -1275 -1275 -1219 -1501 -1501 -1501 

Wind - blootstellingsklasse 4 Wind - blootstellingsklasse 5 Wind - blootstellingsklasse 6 

Referentiesnelheid vb,0 (m/s) 26 25 24 23 26 25 24 23 26 25 24 23 

Ruwheidscategorien referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot referentiehoogten (ze) tot 
kustgebied 0 3m m m m 5m m m m 8m m m m 
Platteland I 4m 5m 8m 11m 7m 10m 14m 22m 12m 14m 27m 42m 
Landelijk gebied II 8m 11m 15m 16m 14m 16m 16m 22m 16m 16m 27m 42m 
Voorstad - Bos III 21m 21m 21m 21m 21m 21m 21m 22m 21m 21m 27m 42m 
Stad IV 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 42m 
Dyn. extreem 
stuwdruk qp(ze)= 950 Pa 1086 Pa 1224 Pa 

Ontwerpdruk Fd(w) 
[Pa] 

midden rand midden rand midden rand

e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d e<5d e≥5d 
-1420 -1748 -1748 -1748 -1623 -1998 -1998 -1998 -1830 -2253 -2253 -2253 

Wind - blootstellingsklasse 7 

 

Referentiesnelheid vb,0 (m/s) 26 25 24 23 

Ruwheidscategorien referentiehoogten (ze) tot 
kustgebied 0 15m m m m 
Platteland I 21m 31m 48m 78m
Landelijk gebied II 21m 31m 48m 78m 
Voorstad - Bos III 21m 31m 48m 78m 
Stad IV 30m 31m 48m 78m 

Dyn. extreem 
stuwdruk qp(ze)= 1364 Pa 

Windblootstellingsklasse 6 
Fd(W) = - 1748 Pa



De afmeting laat toe om het minimale aantal bevestigingen te berekenen ‘n = na + nb’ où :
• na is het aantal bevestigingen geplaatst op het oppervlak van de isolatie en
• nb is het aantal bevestigingen geplaatst op de verbinding tussen de isolatiepanelen.
De berekeningswaarden van de windactie (Fd) en de bevestigingsweerstand (NRd) moeten
de algemene vergelijking nagaan:

n x NRd S ≥ Fd(W)

Tractieweerstand buiten de ondergrond
n ≥ Fd(W)S/NRd1  :

ET
Weerstand tegen losknopen

na NRd2a + nb NRd2b xS ≥ Fd(W)
met n = na + nb

Voorbeeld van berekening

Resultaat van trekproef

Tractieweerstand buiten de 
ondergrond door fixatie

NRk,1= 1143 N  γM= 3 NRd,1 = 381 N

Weerstand tegen ontknopen
door fixatie in het midden van 
de EPS

NRk,2= 769 N  γM= 2,25 (EPS) NRd,2a = 342 N

Weerstand tegen ontknopen
door fixatie aan de rand van de 
EPS

NRk,2= 670 N  γM= 2,25 (EPS) NRd,2b = 298 N



Voorbeeld van berekening

1,2

0,6

NRd(W) = Fd(W) x S = 1748 Pa x 1,2 x 0,6 = 1258 N

Trekweerstand buiten de 
ondergrond door fixatie

n x NRd = 6 x 381 = 2286 N > 1258 N 

Weerstand tegen ontknopen
door fixatie

EPS

Opletten dat er een goede
verdeling is van het 

paneeloppervlak tussen de 
verankeringen

n x NRd,2a = 6 x 342 = 2052 N > 1258 N 

Voorbeeld van berekening

NRd(W) = Fd(W) x S = 1748 Pa x 1,2 x 0,6 = 1258 N

Tractieweerstand buiten de 
ondergrond door fixatie

Weerstand tegen ontknoping
door fixatie

Opletten dat er een goede
verdeling is van het 

paneeloppervlak tussen de 
verankeringen

1,2

0,6

EPS

n x NRd = (2 + 2/2 + 4/4) x 381 = 1524 N > 1258 N 

na x NRd,2a + nb x NRd,2b =2 x 342 + (2/2 + 4/4) x 298 
= 1280 N > 1258 N 



E. Dupont



  



 



ETICS bij hoogbouw / 
ETICS sur bâtiments élevés

Patrick Cherchye: Bedrijfsleider Cherchye Aspect

Michael Caenepeel: Productverantwoordelijke Cherchye Aspect

Probleemstelling/Problème

Kritieke punten bij ETICS in het algemeen:

• Sokkelbereik
• Dorpelaansluitingen
• Raamaansluitingen
• aansluiting plat dak met opgaande

muur
• dakranden

Oorzaken van waterinfiltratie bij hoogbouw:

• Winddruk bij grote hoogtes
• Aanwezige water dat niet geabsorbeerd

kan worden door de muur
• Onoordeelkundige plaatsing

Points critiques pour les ETICS en général:

• Détail du soubassement
• Connexion avec les seuils
• Connexion avec les châssis
• Connexion toiture plate et paroi

montante
• Rives

Causes de l'infiltration d'eau possibles sur 

les bâtiments élevés:

• Pression du vent sur bâtiment élevé
• L'eau présente ne peut pas être

absorbée par la paroi
• Pose inadéquate



Dorpel/Seuil

Mogelijk probleem bij dorpels:

• Waterinfiltratie ter hoogte van

openstaande U-opstanden door

aanwezige winddruk

Mogelijke oplossing:

• Gebruik van ETICS plaatdorpels met

geïntegreerde rubberafdichting ter

hoogte van de U-opstanden

Problème possible avec les seuils:

• Infiltration d’eau possible au niveau des

pièces de fin-U non-étanches par la

pression du vent

Solution possible:

• Utilisation des seuils en aluminium ETICS

avec joint en caoutchouc intégré au

niveau des pièces de fin-U

Dorpel/Seuil



Raamaansluiting/Connexion avec châssis

Mogelijk probleem bij raamaansluiting:

• Bij onoordeelkundige plaatsing van het

stopprofiel waterinfiltratie mogelijk

Mogelijke oplossing:

• Dubbele verzegeling van het systeem

voorzien met zwelband en polymeer

afdichtingskit

Problème possible au connexion avec

châssis:

• Infiltration d’eau possible en cas de pose

inadéquate du profil d'arrêt

Solution possible:

• Prévoir une double étanchéité du

système avec une bande d'étanchéité et

du scellant de polymère

Raamaansluiting/Connexion avec châssis



Plat dak met opgaande muur/Toiture plate et paroi
montante

Mogelijk probleem bij deze aansluiting:

• Waterinfiltratie mogelijk door winddruk

tussen opstand dakisolatie en

sokkelprofiel door starre dakmembranen

en overlappingen

Mogelijke oplossing:

• Uitwerken detail met sokkelisolatie,

vloeibaar afdichtingsmembraan en

stopprofiel

Problème possible dans ce cas:

• Infiltration d’eau possible à cause de la

pression du vent entre l’isolation du toit

verticale et le profil du socle à cause des

membranes rigides et des

chevauchements.

Solution possible:

• Mise en forme du détail avec isolation

de socle, membrane d'étanchéité

liquide et profil d'arrêt

Plat dak met opgaande muur/Toiture plate et paroi
montante



Plat dak met opgaande muur/Toiture plate et paroi
montante

Dakrand/Corniche

Mogelijk probleem bij deze aansluiting:

• Waterinfiltratie mogelijk door winddruk

die onder de dakrand blaast

Mogelijke oplossing(en):

• Bijkomende afdichting voorzien onder de

dakrand met vloeibaar membraan

(minieme dakrandprofielen mogelijk)

• Bijkomende afdichting flexibele slab

• Bijkomende afdichting met stopprofiel +

keerrand

Problème possible dans ce cas:

Infiltration d’eau possible à cause de la 

pression du vent sous les rives

Solution(s) possible(s):

Étanchéité supplémentaire sous les rives

avec une membrane liquide (rives

minimales possibles)

Étanchéité supplémentaire avec membrane

flexible

Étanchéité supplémentaire avec profil

d’arrêt + retour



Dakrand/Corniche
Oplossing 1: vloeibare afdichting Oplossing 2: flexibele slab Oplossing 3: stopprofiel + keerrand

Solution 1: membrane liquide Solution 2: membrane flexible Solution 3: profile d’arrêt + retour

Bedankt voor de aandacht/ 
Merci pour votre attention

Patrick Cherchye: Bedrijfsleider Cherchye Aspect

Michael Caenepeel: Productverantwoordelijke Cherchye Aspect



  



 



INNOVIRIS STRATEGIC PLATFORM

INTRODUCTION BY

SEBASTIAN SERRANO / JEREMY LEVIN

(STRATEGIC COORDINATION)

JOHAN VAN DESSEL / LISA WASTIELS (COORDINATOR)

GENESIS

• Innoviris Strategic Research Platforms

• A follow-up of the Innoviris IMPULSE programme (ICT / Health /
Environment)

• Goal: continue to support the Brussels research activity towards a
clear response of the research needs of the Brussels priority
sectors

• 2010 : Plateforme Stratégique ICT

• 2011 : Plateforme Stratégique Santé

• 2012 : Plateforme Stratégique Environnement
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BRUSSELS RETROFIT XL
• Goal of the innovIRIS Strategic Platform Environment 2012

• to promote and coordinate research on retrofitting of the built
environment (housing) within the Region of Brussels,

• with the aim of
• extending the knowledge base on building retrofitting actions,

• stimulating renovation initiatives and

• mapping retrofitting opportunities for the Brussels context.

• Prioritised research areas

3

BRUSSELS RETROFIT XL
• Multidisciplinary platform

• 13 Brussels’ research teams

• 4 universities or research centres

4

Lab SCO
Lab LMA

Lab REN

ReUse

MeMC

TranS



BRUSSELS RETROFIT XL
• Multidisciplinary platform

• 13 Brussels’ research teams

• 4 universities or research centres

• 1 platform coordinator + 1 strategic coordinator

5

BRUSSELS RETROFIT XL

6

2013 2014 2015

• Eleven research projects

• Research activities for various
retrofitting aspects

• Valorisation research

• Demonstration

• Prototyping

Y1 Y2 Y3
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RESEARCH PROJECTS (I)

8

ARCHITECTURE
ET CLIMAT

B³-RETROTOOL MESB

WINTEGRATERETROCO Understanding and 
conserving the post-
war housing stock in 
Brussels (1945-1975). 
Retrofit for continuity!

Wind energy and wind 
conditions in the built 
environment

Sustainable retrofit  of  
urban  blocks  and 
buildings in Brussels 
Capital Region

Micro Energy Storage 
in Buildings



RESEARCH PROJECTS (II)

9

LIGHTCOMP

INNOV-ETICSSHARC Self-Healing coatings 
in Architecture

ETICS: Technical 
investigations on high 
performances 
emerging innovative 
solutions for the 
retrofitting of housing

Design of lightweight 
building components 
for the renovation and 
reconversion of 
existing buildings

RESEARCH PROJECTS (III)

10

IRHIS LCBUILD

AIM-ESDYNSTRA Dynamic Reuse 
Strategies for the 
retrofitting of post-war 
housing in Brussels

Experience-based 
guidelines for 
Architectural 
Industrialized 
Multifunctional 
Envelope Systems

Integrated approach 
to support and 
develop economic 
activities in the 
Brussels Renovation 
sector of Housing

Evaluation of 
retrofitting concepts 
from a life cycle 
perspective



WWW.BRUSSELSRETROFITXL.BE

CONTACT INFORMATION PLATFORM COORDINATOR

JOHAN.VAN.DESSEL@BBRI.BE

LISA.WASTIELS@BBRI.BE
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RetroCo
Understanding and conserving the post-war housing stock 
in Brussels (1945-1975). Retrofit for continuity!

Partner: ReUse

While the main reasons to renovate (financial, social and energetic) are perfectly legitimate,
all too often renovation projects do not build upon or integrate the historical characteristics
of the building. In order to address the lack of criteria to determine the historical value of
post-war heritage, RetroCo compiles a building manual for post-war housing in Brussels
providing an overview of (new) materials and techniques commonly used in 1945-1975.
This manual will enable the various actors (owners, architects, contractors, heritage
researchers, Direction of Monuments & Sites,…) to identify the structural and material
qualities of the building and propose corresponding levels of intervention strategies.

[VUB-campus, arch. Van Der Meeren, 1973,
copyright: technical department VUB]

WINTEGRATE
Wind energy and wind conditions in the built environment

Partner: IWT

The primary goal of the Wintegrate project is to
optimally integrate small wind turbines in the built
environment. This entails a cost-effective installation
that yields the maximum possible energy production
at a specific site while guaranteeing the long-term
integrity of the supporting structures and minimizing
the nuisance for occupants.
The project combines wind, performance and
vibration measurements on existing wind turbines
with state-of-the-art modal analysis. Based on the
data we shall analyze the structural effects of
turbines on buildings and different methods to
mitigate these, through improved mounting methods
and added damping, with the aim of preparing a
number of demonstration projects in Brussels.



MESB
Micro Energy Storage Buildings

Partner: ATM

Growing utilisation of intermittent electrical energy sources is leading to a temporal
mismatch between energy production and consumption. For a balanced and efficient use of
energy, storage is needed. The Micro Energy Storage in Buildings (MESB) project intends
to parameterise, assess the feasibility and optimise the use of small-scale energy storage
in buildings, a topic where little research is available. Several technologies will be analysed
and a decision tool will be made publically available to design optimised energy storage
solutions. This work will facilitate the deployment of small-scale energy storage systems in
buildings allowing a balanced and efficient use of energy.

DynStra
Dynamic Reuse Strategies for the retrofitting of post-war 
housing in Brussels

Partner: TranS

The DynStra project puts forward a dynamic renovation approach for representative post-
war building typologies in Brussels. Seen their concept of modular, prefabricated units and
standardised building elements, post-war dwellings are often suitable to be retrofitted
according to approaches that rely on dismantling, reuse or upgrade of separate building
elements.
A flexibility matrix is developed, indicating for which building layers it is a priority to develop
dynamic building solutions during renovation. Subsequently, dynamic renovation scenarios
are developed for vertical building elements. Finally, the project aims at transmitting the first
research results to practical applications by testing of real-scale models using reusable and
standardised building components with reversible detailing.



AIM-ES
High-efficiency rehabilitation of (semi-)identical urban 
housing ensembles:  Experience-based guidelines for Architectural
Industrialized Multifunctional Envelope Systems

Partner: REN

The project AIM-ES revolves around the theme of energy consumption reduction and
comfort improvement within ensembles of low-rise buildings, showing a (semi-) repetitive
architecture. This building typology may benefit from an industrialized approach, where
prefabricated (multifunctional) façade modules are applied to the exterior of buildings,
combining a quick mounting and large energy savings with minimal disturbances. An
analysis of several European projects serves as input to explore relevance for the
application of such systems in Brussels. The final outcome of the project is an experience-
based set of guidelines, aiming at each level in the chain of stakeholders.

[Cité Moderne, 
image copyright: Julio Amorim]

[copyright:
Machiels Building Solutions]

B³-RetroTool
Sustainable retrofit  of  urban  blocks  and buildings in 
Brussels Capital Region

Partners: LOCI and BATir

This project offers a new vision of Brussels Capital Region (BCR) as an Urban Metabolism
which will be defined at three different but complementary scales (city, urban blocks and
buildings) to identify typologies and propose suitable urban or architectural interventions in
each situation to preserve heritage value and chose relevant energy performances,
materials and systems. The study target is to achieve a pre-assessment tool to retrofit the
city and its buildings in an integrated multi-criteria and multi-scale approach. The originality
of this project is to identify new determinants in designing modern, economic and efficient
city block using a multi-criteria and multi-scale approach.

ARCHITECTURE
ET CLIMAT

Conceptual overview of the research approach.



SHARC
Self-Healing coatings in Architecture

Partner: SURF

Metals are and have been widely used for many decades in building & construction world-
wide, but the main drawback is their susceptibility to corrosion. The main objective of
SHARC is the study and development of robust self-healing coating systems for the long
term durable protection of existing metal structures, as well as replacement elements, in
architectural renovation projects. The project follows the innovative ‘damage management’
concept: the coatings contain self-healing mechanisms to repair surface defects and as
such restore the initial properties of the structure even after multiple damage events.

INNOV-ETICS
External thermal insulation composite systems:  
Technical investigations on high performances emerging innovative 
solutions for the retrofitting of housing

Partner: LMA

This project is focused on the retrofitting of existing façades in Brussels thanks to external
thermal insulation composite systems (ETICS). The motivation of the research is expressed
by the fact that the great amount of emerging innovative solutions has not yet been proved
to be a durable technique. The aim of the research is to improve the knowledge of ‘new
materials’ when combined in ETICS thanks to experimental investigations and to
disseminate the results to the sector. The use of emerging innovative materials and
accessories are investigated to optimize specific solutions for the context of Brussels.



LightComp
Design of lightweight building components for the 
renovation and reconversion of existing buildings

Partner: MeMC

In renovation of residential buildings, one is often confronted with the need for a lightweight
floor that is manually installable, e.g. for replacement of wooden floors, addition of storeys,
etc. In this project LightComp, we want to explore how combining composites - an
emerging construction material – with traditional concrete can answer this need. A new
composite-concrete floor system will be designed, focusing on increased mechanical
performance (loadbearing capacity to weight ratio of components) and facilitated installation
(reduction labour) with reference to existing solutions. The project comprises both
conceptual design and structural optimisation as well as a wide analytical and experimental
structural analysis program.

Preliminary concept for lightweight flooring, making 
use of hybrid concrete-composite beams and a 

sandwich panel system with insertion from below.

IRHiS
Integrated approach to support and develop 
economicactivities in the Brussels Renovation sector of 
Housing including socio-economic concerns

Partner: CEESE

Based on an overview of the Brussels market and its main characteristics, the IRHiS project
covers two different socio-economic approaches. In the “macro” approach the different
barriers to sustainable housing renovation in the Brussels context are identified and the
“missing” activities/actors (e.g. financing, technical expertise or both) that impede further
development of the sector are analysed. The “micro” approach concerns the identification
of specific barriers and success factors, cost-benefit analyses (CBA), analyses of public
acceptance or potential impacts on the labour market for several projects of the platform.

Evolution of the number of permits and work starts in the Brussels-Capital Region for 
building construction, demolition or transformation 

[Source: based on data from DGSIE, Statistics on building permits 1990-2012]



LC-Build
Evaluation of retrofitting concepts from a life cycle 
perspective

Partners: SCO and 4MAT 

Both environmental and social aspects related to the retrofitting industry are considered
from a life cycle perspective in the LC-Build project. By conducting LCA studies for several
platform projects, they gain insights in how to reduce environmental impacts and optimize
their proposed technologies from an environmental point of view.
Social aspects of Brussels building retrofitting concepts are considered through Social Life
Cycle Assessment (s-LCA). Currently, this emerging technique does not account for criteria
that allow distinguishing social impacts of two systems produced in Brussels. Relevant
criteria for the specific context are developed: by adapting the methodology to retrofit, and
by creating new local indicators for the social impact assessment.
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Het pleister en zijn uitvoering – 09/12/2014 - 1

Studiedag: ETICS en hun evoluties

Het pleister en zijn uitvoering

Inge Dirkx

Labo  « Ruwbouw‐ en 

Afwerkingsmaterialen »

9 december 2014

Het pleister en zijn uitvoering – 09/12/2014 - 2

ETICS
Het systeem

◘ ETICS = “External Thermal Insulation Composite 
System with rendering”

◘ Buitenbepleistering op isolatie
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De bepleistering

◘ Het pleister moet gedurende zijn ganse levensduur : 

 bescherming bieden tegen de weersinvloeden

(barrière tegen regen, vorst en temperatuursschommelingen);

 voldoende waterdampdoorlaatbaar zijn;

 ongevoelig zijn voor scheurvorming (toegelaten scheurbreedte ≤ 0.2 mm);

 hechtend zijn;

 bestand zijn tegen eventuele schokken in de blootstellingszone;

 uiteraard ook een esthetische rol te vervullen.

Functies
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De bepleistering

◘ De bepleistering bestaat uit
• Grondpleister met wapeningsweefsel

• Afwerkpleister

 Grondpleister: 
 dun < 5mm; 

 dik ≥ 5mm 

◘ Bepleistering wordt eventueel aangevuld met 
• Voorbehandelings- of afwerkingsproducten

(voor het regelen van absorptie van de ondergrond, bevorderen van de hechting
tussen de lagen of homogeniseren van de kleur)

• Geschikte verflaag

Aard van de materialen

 Pleistersysteem: 
 dun: totale dikte 3 à 10 mm; 

 dik: totale dikte > 10 mm
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De bepleistering

◘ Types bindmiddelen:
 Organisch (vb. acrylaathars)

 Mineraal (vb. cement), eventueel gemodificeerd door een organisch
bindmiddel

 type speelt belangrijke rol bij het opnemen van de onvermijdelijke
hygrothermische spanningen en het gedrag bij scheurvorming (treksterkte en 
elasticiteitsmodulus).

Elasticiteitsmodulus:

~ 1000 N/mm² voor een organisch grondpleister

~ 2000 N/mm² voor een mineraal pleister op basis van hydraulische kalk

~ 8000 N/mm² voor een mineraal pleister op basis van cement. 

◘ Wapeningsweefsel
 Wordt ingebed in het verse grondpleister

 Meestal uit glasvezel

 Grote treksterkte, goede alkalibestendigheid

Het grondpleister

Het pleister en zijn uitvoering – 09/12/2014 - 6

De bepleistering

◘ Vier types:

1) Organische pleisters

- Hoofdbindmiddel onder de vorm van acrylaathars in dispersie + vulstoffen + 
additieven

- Neutrale pH : vereisen doorgaans de toevoeging van een biologisch niet-afbreekbaar
biocide ter bescherming tegen mos- en algengroei

2) Siliconenhoudende organische pleisters

- Hoofdbindmiddel onder de vorm van siliconenhoudend acrylaathars in emulsie + 
polymeren in dispersie + pigmenten + vulstoffen + additieven

- Verbeterde waterwerendheid

- Goede waterdampdoorlaatbaarheid. 

Afwerkpleisters
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De bepleistering

3) Silicaatpleisters

- Mineraal hoofdbindmiddel van het silicaattype (kaliumsilicaat) + een kleine
hoeveelheid polymeren in dispersie + eventuele alkalibestendige organische
additieven + anorganische pigmenten + vulstoffen die niet reageren met het 
kaliumsilicaat

- De toevoeging van organisch additieven: waterabsorptie verminderen zonder afbreuk
te doen aan de waterdampdoorlaatbaarheid

- Sterk alkalisch als gevolg van hun hoofdbindmiddel

- Sterke beperking van het aantal bruikbare kleurpigmenten

4) Minerale pleisters

- Mineraal hoofdbindmiddel (cement en/of kalk) + eventueel organisch deel + 
vulstoffen

- Toevoeging van aanmaakwater op de bouwplaats

- Alkalische pH vermindert mettertijd door carbonatatie vanaf het zichtvlak

Afwerkpleisters
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De bepleistering

Opmerkingen:

◘ Elk pleister is anders (verschillende recepten en productiemethoden): eigenschappen baseren op prestatie-
eisen 

◘ Voor correcte uitharding: eisen inzake weersomstandigheden tijdens de uitvoering naleven 

◘ De producten aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier/producent 
(combinaties van grond- en afwerkpleister, noodzaak van een voorstrijklaag, meng- en uitvoeringswijze, 
verhoudingen, pleisterdikte, weersomstandigheden tijdens en na de werken, etc)

Overzicht
Type Hoofdbindmiddel Uitharding

Weersomstandigheden 
tijdens de uitvoering (*)

Kleur‐
mogelijkheden

Organische pleisters Acrylaathars
Fysieke droging /
Coalescentie

Droog
Van 5 tot 30 °C

Zeer groot

Siliconenpleisters
Siliconenhoudend hars 

(acryl‐siloxaan)
groot

Silicaatpleisters
Kaliumsilicaat
(waterglas)

Chemische reactie 
/ Fysieke droging

Droog tot licht vochtig
Van 8 tot 25 °C

Beperkt
Minerale pleisters

Cement of 
hydraulische kalk 

(eventueel 
gemodificeerd)

Droog tot licht vochtig
Van 5 tot 30 °C

(*) Omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond. Deze voorwaarden gelden tijdens de werken en 
minstens 24 uur nadien. Beschouwde oppervlak steeds beschermen tegen rechtstreekse bezonning en sterke wind. 
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De bepleistering

◘ Bindmiddel
- meestal op basis van acrylaten of siloxaan

(ookwel siliconenhars genoemd)

- silicaat (tot max 5% organische elementen)

◘ Functie
- Optionele afwerking van pleistersysteem

(hoort bij het ETICS) 

- Later tijdens de levenscyclus, bvb bij
onderhoud of renovatiewerken

- Beschermende en/of decoratieve functie

Verf

WTCB contact 2013/2
Dossier 2013/2.9
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De bepleistering

◘ Coating: verf of afwerkpleister

◘ Doel: verbeteren van bepaalde technische of esthetische eigenschappen

 Coatings met biocides 
- Algenwerende en/of schimmeldodende producten

- Regelmatig opnieuw aanbrengen

 Hydro-actieve verven
- Silicaatverven, op diklagig mineraal pleistersysteem

- Hydrofiel en damp-open

 Superhydrofobe coatings
- Specifieke microruwheid (Lotuseffect)

 Fotokatalytische coatings
- TiO2 (anataas)

- Afbraak van organische vervuilingen onder invloed van UV-licht

- Hydrofiel oppervlak

 Andere coatings met nanotechnologie
- Vb nano-kwartspartikels (SiO2) vullen microporiën aan oppervlak

- Water- en vuilafstotend dankzij zeer lage oppervlakte-energie

Innovatieve coatings : enkele voorbeelden
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De bepleistering

 Infrarood reflecterende coatings
- Speciale pigmenten (metaaloxiden) om IR-straling te reflecteren

- Type 1: NIR (near infrared radiation): opwarming van oppervlak van 
donkere kleuren beperken => groter kleurengamma mogelijk

- Type 2 : FIR (far infrared radiation) : IR emissiviteit beperken; ookwel ‘low-e
coatings’ genoemd

 Coatings met scheuroverbruggende eigenschappen
- Zeer elastisch en/of aanwezigheid van vezels

- Scheurtjes tot enkele mm overbruggen (klasse A4-A5 volgens NBN EN 
1062-1)

 Coatings met faseovergangsmaterialen (PCM)
- Grote latente warmte: overdag warmte-opslag en ‘s nachts afgave

- Beperkte afkoeling van de gevel ‘s nachts en dus condensatievorming

Innovatieve coatings : enkele voorbeelden

Opmerking: 

Prestaties van deze coatings zijn nog niet altijd goed gekend. 
Verdere studies nodig voor onder andere verbeterde duurzaamheid, nieuwe functionaliteiten, mogelijkheid
tot combineren van functionaliteiten
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De bepleistering

◘ De textuur en het uitzicht zijn afhankelijk van :

- de granulometrie van de vulstoffen: fijn (≤ 1mm) tot eerder grof (3-4 mm) 

- de dikte van de uitgevoerde laag. 

◘ ‘Gekrabde’ structuur: gebruik van dikkere minerale pleisters, speciaal voor dergelijke 
toepassingen ontwikkeld 

Uitzicht van het pleister : TEXTUUR

Geschuurd pleister

Structuurpleister (gerold)

Krabpleister

Glad pleister
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De bepleistering

◘ Opmerkingen ivm gladde afwerking:
 Specifieke dunne pleister (korrels < 1 mm), eventueel 

uitgevoerd in meerdere lagen en/of op een geschuurd 
pleister

 Het aanbrengen van een oppervlaktestructuur biedt een 
aantal voordelen ten opzichte van een effen afwerking:
▪ Mogelijke scheuren zijn minder zichtbaar

▪ Deze afwerking is minder gevoelig voor kleurverschillen 
(aangewezen bij gekleurd pleister)

▪ Ook al vervuilt een ruw oppervlak sneller, dan nog is het vuil meestal 
minder storend

Uitzicht van het pleister : TEXTUUR
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De bepleistering
Uitzicht van het pleister : KLEUR

◘ Kleurenpalet bij organische afwerkpleisters 
groter dan bij minerale en silicaatpleisters 

◘ Thermische belastingen op de verschillende lagen van pleistersysteem : 
sterk afhankelijk van de helderheid van de kleur 

 Beperking van de helderheidsindex ‘HI’: (bv. HI ≥ 20, 30 of 40%) 
- vooral wanneer rechtstreekse bezonning, 

- bepaald door de aard, de dikte en de elasticiteit van het grondpleister. 

Indien het pleistersysteem voldoende elastisch is, kan de leverancier/producent 
tevens het goede gedrag van donkerdere kleuren (d.w.z. kleuren met een lagere 
helderheidsindex) waarborgen.
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De bepleistering

◘ Vulstoffen of pigmenten: van eenzelfde 
levering (zeker per gevel) en 
gehomogeniseerd

◘ Perfect uniforme kleur quasi onmogelijk: 
bvb door zuiging van ondergrond of door 
gebruik van ter plaatse aangemaakte minerale 
pleisters,… (mogelijke oplossing: 
overschilderen)

◘ Demonstratieproefstukken of referentiestalen: 
geven enkel een indicatie van het uitzicht 
(textuur, kleur) van de afgewerkte gevel.

Uitzicht van het pleister : KLEUR
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De bepleistering

◘ Schokbestendigheid
 Belangrijk criterium op de benedenverdieping

 Gebruikscategorie (opgenomen in ETA en ATG)

Keuze van het systeem
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Bepleistering op isolatie – ETICS
Profielen
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Profielen

◘ Functie van de profielen 
- (Soepele) verbinding tussen bepleistering en 

ander materiaal (zoals schrijnwerk) 

- Optimale afwerking van een bepleisterd 
oppervlak

- Verstevigen van scherpe hoeken tegen 
schokken

- Voegen uit ruwbouw over te nemen

- Ook als richtlat tijdens uitvoering

◘ Aard van de profielen 
- Uit metaal : roestvast staal, aluminium

(gegalvaniseerde profielen worden afgeraden 
voor ETICS)

- Uit kunststof: meestal PVC

Algemeen
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Profielen

Aard van de bepleistering 
(op basis van ...)

Norm
Blootstelling

Buitenomgeving
Agressieve (industriële of 

maritieme) buitenomgeving

Cement en/of kalk
NBN EN 

998-1
A, C (3), D, E A of E

Organisch bindmiddel (4)
NBN EN 
15824

(3) Enkel geschikt voor het dunne grondpleister van een ETICS.
(4) Bijvoorbeeld acrylhars. De norm is eveneens van toepassing op anorganische 
bindmiddelen zoals silicaten en siliconen.

Betekenis van de letters A, C, D en E die gebruikt worden naargelang van de aard van 
het profiel :
A : niet-metallisch (PVC)
C : aluminium
D : aluminium, beschermd door een organische afwerking (bv. lak of epoxylaag).
E : roestvast staal (bv. inox 304 of 316 in functie van de agressiviteit).

Aanbevelingen profielkeuze
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Profielen

◘ Startprofielen

◘ Hoekprofielen 
 Om uitwendige hoeken te versterken

Overzicht types
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Profielen

◘ Stopprofielen
- Gebruikt bij aansluiting van pleistersysteem met ander materialen voor mooie 

afwerking (zonder andere functies)

◘ Aansluit- of verbindingsprofielen
- Stopprofiel met extra functie(s) zoals afdichting of bewegingsvrijheid

- Voornamelijk gebruikt bij aansluiting met het schrijnwerk, bij voorkeur 
gecombineerd met soepele voeg

- 3 types afhankelijk van bewegingsvrijheid

Overzicht types
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1D 2D 3D

Profielen
Aansluit- of verbindingsprofielen
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Profielen

◘ Aanbevelingen keuze

Aansluitprofielen

Schrijnwerk 
verzonken in de muur

Schrijnwerk gelijkliggend met 
muur 

Schrijnwerk uitstekend tov
muur 

Dikte van isolatiepaneel

Afmetingen van het schrijnwerk [1]

≤ 2 m² 2 ‐ 10 m² ≤ 2 m² 2 ‐ 10 m² ≤ 2 m² 2 ‐ 10 m²

≤ 100 mm Type 1 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 3

≤ 160 mm Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 3 Type 3

≤ 300 mm Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3

Type 1 : zonder speciaal gedefinieerde bewegingscompensatie (1D).
Type 2 : met tweedimensionele bewegingscompensatie (2D)
Type 3 : met driedimensionele bewegingscompensatie (3D)
[1] : indien de hoogte of de breedte van het schrijnwerk groter is dan 2.5 m : type 3.
Opmerking: voor isolatiediktes groter dan 300 mm of openingen groter dan 10 m²: zich informeren bij de fabrikant 
van het ETICS.

Bron: EAE
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Profielen

◘ Profielen voor uitzetvoegen
 Voortzetten van uitzetvoegen van de ruwbouw in de bepleistering

 Bestaan uit soepele strook (PVC of TPE) die de bewegingsvrijheid garandeert en 
verbinding vormt tussen twee stijve elementen (PVC) die elk voorzien zijn van een 
wapeningsweefsel

Overzicht types
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Bepleistering op isolatie – ETICS

Uitvoering van de bepleistering
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Uitvoering van bepleistering
Inleiding 

◘ Alvorens bepleistering aan te brengen :

 Ondergrond (isolatie) klaar

 Wachttijd respecteren
 48h voor mortellijmen, enkele uren voor PU-lijmschuimen

 Ook niet te lang wachten: risico op schadelijke bevochtiging

 Instructies naleven:
 Vervaldatum

 Producten droog en vorstvrij bewaren

 Klimatologische omstandigheden tijdens uitvoering

 Dosering en aanmaakprocedure (mengtijd, rusttijd, gebruiksduur)

 Wachttijden tussen de lagen

 Eventuele voorbehandeling
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Toebehoren = profielen, weefselstroken etc

 Op maat brengen van de toebehoren
 Aanmaken van het kleefmiddel (grondpleister) 
 verlijmen en plaatsen van de toebehoren

27

Uitvoering van bepleistering
Stap 1 – plaatsing van de toebehoren
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Aansluiting tussen profielen
 Profielen bij voorkeur profiel uit één geheel
 2-3 mm tussenafstand
 extra weefselstrook (+/- 30cm x 30cm) in zones met 

spanningsconcentraties (hoeken van raamopeningen, 
verbinding tussen profielen,…)

28

Uitvoering van bepleistering
Stap 1 – Plaatsing van de toebehoren

Alternatief voor zeer dunne grondlagenAlgemeen principe
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 Op maat snijden van algemeen wapeningsweefsel
 Aanmaken en uitvoeren van het grondpleister
 Manueel met behulp van spanen/spatels of machinaal gespoten

29

Uitvoering van bepleistering
Stap 2 – ‘Gewapende’ grondpleister
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Positie van wapeningsweefsel

Uitvoering van bepleistering
Stap 2 – ‘Gewapende’ grondpleister

Aangeraden om wapeningsweefsel
zo goed mogelijk in te werken aan
de buitenzijde van het grondpleister

Aansluiting met startprofiel
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Uitvoering van bepleistering
Stap 2 – ‘Gewapende’ grondpleister
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Uitvoering van bepleistering
Stap 2 – ‘Gewapende’ grondpleister
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Positie van wapeningsweefsel

33

Uitvoering van bepleistering
Stap 2 – ‘Gewapende’ grondpleister

10 cm overlapping (onderliggende wapening dieper inwerken anders risico op aftekening)

Opm: Bij dunne pleistersystemen kan overlapping tot lichte overdikte van het pleister leiden: 
onvermijdelijk en weinig stortend
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Voorbehandelingen:
 Controleren of grondpleister voldoende verhard en droog is

(visueel en bij aanraken): afhankelijk van weersomstandig-
heden en dikte: min 1 dag / mm dikte

 Eventueel afschuren en/of bevochtigen van grondpleister
 Eventueel aanbrengen van geschikte voorstrijklaag

Afwerkpleister: 
 Aanmaken en verwerken van afwerkpleister
 Manueel of door projectie aanbrengen
 Geschuurd, gerold, gekrabd of glad uitzicht afhankelijk

van korrelgrootte en –vorm van granulaten

Nabehandelingen :
 Eventueel specifieke en aangepaste verf
 Eventueel aanbrengen van soepele voegen

(behoort niet tot normale takenpakket!)

34

Uitvoering van bepleistering
Stap 3 – Afwerkpleister



Het pleister en zijn uitvoering – 09/12/2014 - 35

Bepleistering op isolatie – ETICS

Toleranties en uitzicht
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Toleranties

Indien niets vermeld, wordt afwerkingsgraad ‘normaal’ toegepast. 
Afwerkingsgraad ‘speciaal’ enkel op aanvraag én enkel geldig indien een voorafgaandelijk verslag is 
opgesteld dat aangeeft dat de ondergrond de toleranties respecteert en dat de bouwkundige
maatregelen afgestemd zijn op de techniek van ETICS. 
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Toleranties
Uniformiteit van het uitzicht
◘ Visuele inspectie

 in droge toestand, bij niet-scherende lichtinval

 Loodrecht kijkend op minstens 3m afstand

 Gebruik van demonstratieproefstukken afgeraden (tenzij voldoende groot, 
bvb gebouw) (zo niet, minimum 15 cm x 15 cm)

 Tijdens de voorlopige oplevering

◘ Verschillen in oppervlaktetextuur
 Effen, gladde afwerkingen : groter risico, verschillen vallen meer op

 Fijne scheurtjes (≤ 0.2 mm) toegelaten

◘ Kleurverschillen
 Effectief kleurverschil en/of kleurverschil ten gevolge van andere oorzaken: 

bvb verschil in vochtgehalte, kalkwasem, klimatologische omstandigheden
bij uitvoering en/of uitharding, vervuiling,…

 Objectieve controle met behulp van colorimeter
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Toleranties

Conformiteit van het product 
geleverd aan de aannemer en het 
bestelde product

Conformiteit van de kleur van de 
gerealiseerde gevel met de keuze van de 
opdrachtgever (referentiestaal)

Afwerkpleister

Toegelaten afwijking tussen :
- kleur van het geleverde pleister 
(referentiestaal, voorbereid voor de 
werken) en 
gekozen kleur (referentiestaal van 
de producent)

Toegelaten afwijking tussen 
- de gevel en het referentiestaal
- 2 zones van een gevel

HI** ≥ 45
(lichte kleur)

HI** ≤ 55
(donkere kleur)

organisch 3* 5* 6*

mineraal 5* 7* 8*

Uitzicht - Kleurverschillen

* : indien meetbaar
** : Helderheidindex van het afwerkpleister

Waarden bepaald op basis van huidige ervaring

◘ Toegelaten kleuverschillen ∆E*ab (colorimeter) 
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De bepleistering

Het uitzicht van het pleister en het behoud ervan 
zijn sterk afhankelijk van :

- het systeem, 

- de omgeving,

- de blootstelling (bv. vocht, impact), 

- de weldoordachte ontwerp- en 
uitvoeringsdetails.

Conclusie

WTCB Infofiche 47 
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Het pleister en zijn uitvoering

Bedankt voor

uw aandacht



  



 



Steenstrips als bekleding 
Christel Van Loock

BBF Belgische Baksteenfederatie 

WTCB Studiedag 9 december 2014 

ETICS en hun evoluties

1

ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

Inhoud

• 1. Voorstelling

• 2. Inleiding

• 3. Steenstrips als bekleding 
– 3.1 Prefab-isolatiepanelen met baksteenstrips

– 3.2 Toepassing baksteenstrips op isolatie in situ

– 3.3 Voordelen systeem met baksteenstrips

• 4. Besluit

• 5. Contactgegevens
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

1. Voorstelling

• Christel Van Loock
– Technisch adviseur BBF

• BBF Belgische Baksteenfederatie
– Opgericht 2-4-1947

– 25 productievestigingen

– 1600 werknemers actief in de ondernemingen van de federatie

– Informeert en adviseert haar leden in diverse materies (sociale, milieu, technisch,

promotie en communicatie)

– Vertegenwoordigt de sector zowel op Europees, federaal en regionaal niveau
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

2. Inleiding

• Permanente innovatie van onze traditionele producten

• Meervoudig doel van innovatie
– Voldoen aan steeds evoluerende normen en reglementeringen (akoestische,

thermische, eurocodes, ..)

– Een antwoord bieden aan de uitdagingen van de huidige maatschappij

(energiebesparing, comfort, flexibiliteit)

– Aan ontwerpers meer mogelijkheden bieden voor de toepassing van traditionele

producten in de hedendaagse architectuur

• Nieuwe ontwikkelingen zijn zowel van technische aard als esthetisch,

zowel op niveau van product als op niveau van systeem
– Methoden en systemen voor verbetering energieperformantie gebouwen
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

3.Steenstrips als bekleding

• 3.1 Prefab-isolatiepanelen met baksteenstrips

• Kant-en-klare gevelpanelen in PUR met baksteenstripafwerking

• Steenstrips tijdens productieproces ingegoten

• Elementen met vaste afmetingen

• Snelheid en eenvoud van montage

• (vb.E-brick)

• VOOR   NA
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

3.Steenstrips als bekleding

• 3.2 Toepassing baksteenstrips op isolatie in situ

• (vb.ISO-façade)
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

3.Steenstrips als bekleding

• 3.2 Toepassing baksteenstrips op isolatie in situ

• (vb.E-board)
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

3.Steenstrips als bekleding

• 3.2 Toepassing baksteenstrips op isolatie in situ

• (vb.Sto Therm Brick)

VOOR         NA
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

3. Steenstrips als bekleding

• 3.3 Voordelen isolatiesysteem met afwerking in baksteenstrips

• Voordelen keramische producten
– Klei is een natuurlijke grondstof

– Lange levensduur

– Recyclagemogelijkheden

• Typische “bakstenengevelbeeld” blijft behouden

• Steenstrippen kunnen gecombineerd worden gevelstenen

• Diverse verbanden mogelijk

• Onderhoudsvrij

• Gemakkelijk reparaties uit te voeren

• Toepasbaar voor nieuwbouw en renovatie

• Onbeperkt aanbod aan kleuren, formaten en structuren
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

4. Besluit

• Laatste 10 jaar : veel innovatie op product- en uitvoeringsniveau

• Fabrikanten die stenen leveren > actoren die mee in het bouwteam

zoeken naar vernieuwende oplossingen met keramische producten

• Efficiënter bouwen met duurzame producten

• Lange levensduur producten

• Voldoen aan de huidige en toekomstige eisen : innovatie op gebouw

– en systeemniveau

• Samenwerking tussen de verschillende bouwmaterialenproducenten

• Diverse labels producten – systemen in onze sector:
– natureplus ,BENOR, CE-markering, ATG, NBN EN ISO 9001,

NBN EN ISO 14001
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

5. Contactgegevens

vanloock@baksteen.be

www.baksteen.be

 “professionals”

 “fabrikanten”
Steenstrippen en prefabpanelen
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ETICS en hun evoluties : steenstrips als bekleding

Bedankt voor uw aandacht   !
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WTCB - 9 december 2014 
Eric Godderis BCCA - SECO 

Prestaties van 
ATG-gecertificeerde

buitengevelisolatiesystemen
met pleisterafwerking

(ETICS)

Inhoud

1. De ATG (Agrément technique – Technische
goedkeuring)

2. De BUtgb (Belgische Unie voor technische goedkeuring in de
bouw - UBAtc)

3. BCCA  (Belgian Construction Certification Association)

4. Beoordeling van de geschiktheid van een buitengevel-
isolatiesysteem (ETICS)

5. Certificatie van het ETICS systeem



 De ATG is een gunstige beoordeling van een bouwproduct of kit
voor een bepaalde toepassing.

De ATG (technische goedkeuring met 
certificatie)

 De ATG wordt afgeleverd na een proces van goedkeuring en
certificatie.

Inhoud

1. De ATG (Agrément technique – Technische goedkeuring)

2. De BUtgb (Belgische Unie voor technische
goedkeuring in de bouw- UBAtc)

3. BCCA  (Belgian Construction Certification Association)

4. Beoordeling van de geschiktheid van een buitengevel-
isolatiesysteem (ETICS)

5. Certificatie van het ETICS systeem



De BUtgb (Belgische Unie voor de 
Technische Goedkeuring in de Bouw)

 De BUtgb is een VZW waar alle belangrijke vertegenwoordigers
van de bouw in vertegenwoordigd zijn en onpartijdige
uitvoerende instellingen zoals certificatie-instellingen en
labortoria.

Inhoud

1. De ATG (Agrément technique – Technische goedkeuring)

2. De BUtgb (Belgische Unie voor technische goedkeuring in de
bouw)

3. BCCA  (Belgian Construction Certification
Association)

4. Beoordeling van de geschiktheid van een buitengevel-
isolatiesysteem (ETICS)

5. Certificatie van het ETICS systeem



BCCA is een gespecialiseerde certificatie-instelling in de bouw:

BCCA (Belgian Construction Certification 
Association)

 Producten, producten- en bouwsystemen (ATG, BENOR,
CE-markering, CEN-Keymark, …)

 Organisatiesystemen

 Beheersystemen (ISO 9001, ISO 14001, NTMB, ISO 50001,
VCA, OHSAS, Achilles zorgsysteem, asbestverwijdering)

 Personen

 Processen

BCCA is in 1992 opgericht door SECO en het WTCB.

Inhoud

1. De ATG (Agrément technique – Technische goedkeuring)

2. De BUtgb (Belgische Unie voor technische goedkeuring in de
bouw)

3. BCCA  (Belgian Construction Certification Association)

4. Beoordeling van de geschiktheid van een
buitengevelisolatiesysteem (ETICS)

5. Certificatie van het ETICS systeem



Voor het bekomen van een ATG met certificatie voor een ETICS 
systeem dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

De ATG voor ETICS

 de resultaten van de goedkeuringsproeven moeten positief
zijn;

 het ETICS systeem moet gecertificeerd worden door BCCA.

Zo kunnen de gebruiker en voorschrijver het geschikte ETICS 
systeem kiezen voor de de beoogde toepassing en er vertrouwen 
in hebben dat het systeem dat geleverd en geplaatst wordt  gelijk is 
aan het systeem dat positief beoordeeld werd.

De ATG maakt een zo eerlijke concurrentie tussen verschillende 
aanbieders mogelijk. 

De ATG voor ETICS

Het buitengevelisolatiesysteem is geschikt om op het volgende type muren 
aangebracht te worden:

‐ Zwaar of licht beton (NBN EN 206-1 met BENOR-merk);

‐ Betonnen prefabelementen;

‐ Gecementeerd of niet-gecementeerd metselwerk (NBN EN 771-serie m.n.
metselbakstenen, metselstenen van kalkzandsteen, betonmetselstenen,
geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen, metselstenen van kunstnatuursteen,
metselstenen van natuursteen).

De ATG is niet van toepassing voor andere ondergronden, zoals hout en metaal.

Het buitengevelisolatiesysteem is bestemd voor gebouwen van binnenklimaatklasse : I 
tot III. 



Met deze proeven worden de volgende eigenschappen getest:

De ATG-goedkeuringsproeven

 de geschiktheid van ETICS systeem voor gebruik in ons
land: de weerstand tegen hygrothermische belasting (regen,
koude, warmte);

 de hechting van het pleistersysteem aan de isolatie en van
de isolatie aan de muur;

 de brandreactie;

 de weerstand tegen een impact van harde voorwerpen.

De goedkeuringsproeven

Op basis van de resultaten van deze proeven wordt de 
gebruiksgeschiktheid van het ETICS systeem bepaald: 

 Hygrothermische belasting: het systeem is al dan niet
geschikt voor toepassing in ons land;

 Hechting en de brandreactieklasse: de maximale hoogte van
het gebouw waarop het ETICS systeem mag worden
aangebracht;

 Impact: de belasting waaraan de gevel blootgesteld wordt
waar het ETICS systeem mag toegepast worden:

o aan de straatzijde op grondniveau;
o op een verdiepingshoogte;
o op de buitenmuren van een gebouw dat beschermd tegen

beschadiging.



Koninklijk Besluit van12 juli 2012: 

Eis:

- Hoogte kleiner dan 10 m: D-s3, d1;

- Hoogte vanaf 10 m: B-s3, d1;

- Niet van toepassing voor:

Brandreactie

o industriegebouwen;

o de gebouwen bestaande uit
maximaal twee bouwlagen en met
een totale oppervlakte kleiner dan
of gelijk aan 100 m²;

o de eengezinswoningen.

Capillaire waterabsorptie (W):

- W ≤ 0.5 kg/m².h1/2

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd) 

- Systeem met pleisterafwerking:
- cellulaire isolatie (bvb EPS): Sd maximum 2,0 m.

- minerale wol: Sd maximum 1,0 m.

- Systeem met harde bekleding: functie van de Sd

van de isolatie en de binnenklimaatklasse (II of III):
- Klasse II: algemeen ≤ 3,0 m

- Klasse III: algemeen ≤ 1,0 m

Capillaire waterabsorptie x de 
waterdampdoorlaatbaarheid:

- Systeem met pleisterafwerking: 
W x Sd ≤ 0.2 kg/m².h1/2

Waterabsorptie en 
waterdampdoorlaatbaarheid



Systeem met harde bekleding zonder
gewapende grondpleister:

De proef wordt uitgevoerd volgens NBN EN 
12865 procedure A.

Eis: minimum 450 Pa

De hoogte waarbij het systeem waterdicht is
hangt af van:

- de druk

- de ruwheidscategorie

- de waterdichtheidsklasse

- De luchtdichtheid van de muur

De weerstand tegen slagregen

Proef:

- 80 cycli van 6uur: 
o opwarmen+ 70°C

o beregenen +15°C

- 5 cycli van 24 uur: 
o opwarmen + 50°C

o bevriezen bij min 20°C

- 30 cycli van 10 uur
o 15°C onderdompelen in

water 

o bevriezen bij min 20°C

De hygrothermisch veroudering (1)



De hygrothermische veroudering (2)

Beoordeling: 

 waterdichtheid van het systeem;

 schade aan de pleister;

 hechting van de grondpleister aan de isolatie;

 hechting van de afwerkpleister aan de grondpeister;

 wijziging van de impactsterkte.

De hygrothermische veroudering (3)

Beoordeling: 

 hechting van de grondpleister aan de isolatie;

 hechting van de afwerkpleister aan de grondpeister.



De hygrothermische veroudering (4)

Een aangepast versie van deze proef is van toepassing van 
buitengevelisolatiesystemen met harde bekleding

 waterdichtheid van het systeem;

 schade aan de harde bekleding;

 hechting van de grondpleister aan
de isolatie;

 hechting van de harde bekleding
aan de isolatie (systeem zonder
grondpleister) of aan de
grondpleister;

 wijziging van de impactsterkte.

Weerstand tegen impact

Proef:

- Stalen bal van 1,0 kg – valhoogte 1,02 m (10J);

- Stalen bal 0,5 kg – valhoogte 0,61 m (3J);

- Perforatietest (dikte van de pleisterlaag kleiner
dan 6 mm).

Klasse:

- Klasse I: geen schade bij 10 J en 3 J,  geen perforatie bij
6 mm indentor;

- Klasse II: geen schade bij 3 J, bij 10 J is de pleister
beschadigd (niet tot de isolatie),  geen perforatie bij
12 mm indentor;

- Klasse III: de pleisterlaag is beschadigd (niet tot de isolatie) 
bij 3 J, geen perforatie bij 20 mm indentor.



Perforatietest

Perforatietest

Eis: systeem met pleisterafwerking:

 Hechting van het pleistersysteem
aan de isolatie:

 ≥ 80 kPa: veilig
 ≥ 10 kPa: beperking van de

toepassing
 ≥ 5 kPa: sterke beperking van de

toepassing

 Hechting lijm aan de isolatie
 Hechting lijm aan de isolatie :

0,08 N/mm²;
 het verlijmd oppervlak bedraagt

tenminste 40% (bij harde
bekleding: tenminste 60%)

De weerstand tegen windbelasting



Deze wordt bepaald op basis van het
type en aantal ankers:

- Uittreksterkte anker: zie ETAG 
014

- Doortreksterkte anker door de 
isolatie

- « Static foam block test »

- Verplaatsingstest: (uitzonderlijk)

De weerstand tegen windbelasting
Mechanische bevestiging systemen

Strenge eisen voor:

- Tolerantie op de lengte, breedte, dikte, haaksheid, vlakheid: het
pleistersysteem moet in de juiste laagdikte gelijkmatig aangebracht
kunnen worden. Er mogen geen openstaande naden zijn tussen de platen;

- Dimensionele stabiliteit: de plaat mag niet veel krimpen en zwellen
onder invloed van warmte en vocht;

- Waterabsorptie van de isolatie: vocht mag de thermische
eigenschappen van de isolatie niet nadelig beïnvloeden. Er mag geen
water achter de isolatie dringen (systeem zonder grondpleister);

- Loodrechte treksterkte van de isolatie, afschuifsterkte en
afschuifmodulus: de isolatieplaat dient voldoende sterk te zijn om de
belastingen van het eigen gewicht en de wind op te nemen.

Eisen voor de isolatie



De glasvezelwapening dient de spanningen in het pleistersysteem
op te nemen:

- moet voldoende sterk zijn;

- moet duurzaam zijn (bestendig tegen alkali).

Eis: 
- systeem met pleisterafwerking: ≥ 20 N/mm na veroudering

en maximum 50% sterkteverlies;
- Systeem met harde bekleding: ≥ 30 N/mm na veroudering

en maximum 37,5% sterkteverlies.

Eisen voor de glasvezelwapening

Inhoud

1. De ATG (Agrément technique – Technische goedkeuring)

2. De BUtgb (Belgische Unie voor technische goedkeuring in de
bouw)

3. BCCA  (Belgian Construction Certification Association)

4. Beoordeling van de geschiktheid van een buitengevel-
isolatiesysteem (ETICS)

5. Certificatie van het ETICS systeem door BCCA



- Productcertificatie is de bevestiging door een onafhankelijke
derde partij (BCCA) dat ATG-houder over een
productiecontrolesysteem beschikt.

- De productcertificatie geeft vertrouwen aan de opdrachtgevers,
uitvoerders en alle betrokken partijen dat het geleverde ETICS
systeem overeenstemt met dit dat in de goedkeuringsproeven
beoordeeld werd.

- De productcertificatie van ETICS systemen bestaat uit:

o een initiële audit bij de aanvrager-fabrikant met beoordeling
van het kwaliteitssysteem;

o een jaarlijkse audit met staalname voor proeven in een
erkend laboratorium.

De certificatie van het ETICS systeem
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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- ETICS : gevel met enkelvoudige barrière tegen de 
weersomstandigheden

- ‘Gevoelige’ techniek

- Thermische regelgeving
→ Bouwknopen in rekening te houden

- Akoestisch comfort

Belang van een goed ontwerp en uitvoering van de 
detailleringen

Inleiding
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Gevel met enkelvoudige barrière tegen de weersomstandigheden

◘ Geen capillariteitsonderbreking
noch ventilatie achter de
bekleding

◘ Bepleistering is bescherming
met lage capillariteit

◘ Gering buffereffect: snelle
afwatering op de gevel

⇒Water trachten uit gevelvlak
af te leiden

⇒Detaillering van belang!!
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Thermische regelgeving : bouwknopen
(gebouwen die onderworpen zijn aan een
stedenbouwkundige vergunning)

Inleiding
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Basisregel n°1
Continuiteit van isolatielagen door minimale contactlengte

dcontact ≥ 1/2  Min (d1, d2)

Inleiding
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Basisregel n°2
Continuiteit van isolatielagen door tussenvoeging isolatie

-waarde-eis R-waarde-eis Contactlengte-eis
 ≤ 0.2 W/mK R ≥ min (R1/2, R2/2, 2) dcontact,i ≥ 1/2  Min (dinsul, dx)

Inleiding
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Basisregel n°3
Minimale lengte van de weg van de minste weerstand ≥ 1 m

Inleiding
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Akoestisch comfort

- ETICS : ‘lichte’ lagen

→ Geluidslekken

→ Nog weinig bestudeerde fenomenen

→ in matig tot zeer luidruchtige omgeving (traagrijdend verkeer), 
zullen sommige oplossingen minder geschikt zijn

Inleiding
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Aansluiting met de muurvoet
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alu-profiel →   PVC-profiel

Aansluiting met de muurvoet
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- Buitenisolatie van muren in contact met de grond : Aangepaste isolatie (waterbestendig) + waterdichtheid
- Aangeraden : Bij voorkeur plint als afwerking (met een voldoende weerstand tegen schokken), +/- 2cm 
terugliggend ten opzichte van ETICS  
- ETICS start met een sokkelprofiel met goed werkende druiplijst minimaal 30 cm boven het maaiveld of 
het niveau van de buitenverharding (Schokken, spatwater, capillariteit)
- Drainagezone met kiezels : gunstige oplossing (drainage, op afstand houden van planten, enz)   

≥ 30 cm

≥ 30 cm

Optie B – BR 2.
Soit d1 > d2

dcontact ≥ d2/2 : niet steeds
voldoende
dcontact ≥ d1/2 : OK
(om het even de aard van 
het profiel)

d1

d2

dcontact

≥ ~2 cm

≥ ~2 cm

Optie B – BR 3.
L1+L2+L3 ≥ 1 m

L1

L2

L3

Aansluiting met de muurvoet
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04/2013

06/2011

Aansluiting met de muurvoet
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Figuur: aansluiting van de muurvoet met de isolerende dragende blok
Opmerking: in het geval van een vloerplaat op volle grond, kan de afwateringsbuis zich ongeveer 
op het niveau van de onderzijde van de betonnen plaat bevinden. Het doortrekken van de dichting 
van de buitenzijde van de muur en van het drainagemembraan aan deze zijde is dan niet vereist. 
Een polyethyleenfilm onder de betonnen plaat is vereist om uitdroging van deze laatste te 
vermijden.

Aansluiting met de muurvoet
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Figuur : aansluitingen in het geval van een niet-ondergronds beschermd volume – zonder isolerende dragende blok.

Op volle grond Op niet-verwarmd aangrenzend volume (kelder, kruipruimte)

Aansluiting met de muurvoet
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Figuur : Aansluitingsschema in het geval van 
een beschermd volume gedeeltelijk onder het 

niveau van de grond
Opmerking : Als de betonnen funderingsplaat zich bevindt 
onder de grondwaterspiegel, moet de waterdichtheid aan de 
onderzijde van deze plaat worden gewaarborgd (omdat het 

water tegen het beton drukt).

d2

Optie B – BR 1.

dcontact ≥ min [d2/2,d3/2] : OK

d3

Ruwbouwaannemer

Gevelwerker 2

Gevelwerker 1

Aansluiting met de muurvoet
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Risico op (vocht)schade van de muurvoet

Aansluiting met de muurvoet
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Aansluiting met ramen en deuren
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Dorpel

Aansluiting met ramen en deuren

Dorpel voorzien van zijdelingse opstanden

Druiplijst van de dorpel minstens 30 mm uit het gevelvlak

Water zo goed mogelijk uit gevelvlak afleiden

Zwelband langs de aansluiting isolatie-dorpel
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- Tussen schrijnwerk en isolatie : gecomprimeerde zwelband

- Tussen pleister en schrijnwerk: 

 Ofwel een stopprofiel en een geschikte elastische kitvoeg

 Ofwel enkel een geschikte elastische kitvoeg (belang van onderhoud)

Zwelband
PU zachtschuim

Aansluiting met ramen en deuren
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- Voorkeur: terugliggend tov buitenvlak van 
ETICS

Positie van ramen

Aansluiting met ramen en deuren

Aandachtspunten: conformiteit met EPB‐knopen, luchtdichtheid (binnen), waterdichtheid, 
akoestiek,...

- Gelijkliggend met buitenvlak is 
mogelijk, maar risicovol (scheurvorming, 
waterinfiltratie, koudebrug)

ETICS en hun evoluties. Detaillering – 09/12/2014 ‐ Page 24

dcontact

Optie B - BR 1
OK* indien dcontact ≥ d1/2 et d2/2
* : uitgezonderd ramen met thermische onderbreking

dcontact

dcontact

d2

d1

dcontact

d2
d1

NEE !

Aansluiting met ramen en deuren
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Akoestiek : afgeraden in matig tot zeer
luidruchtige omgeving ! 

Thermische

Optie B - BR 2
1. lambda waarde :
OK indien lambda ≤ 0.2 W/mK
2. R-waarde-eis
OK indien Rinsul ≥ min [1/2 Risol-ETICS, 1.5]
Indien ETICS met 12 cm isolatie ( = 
0.04):
Muur van 14 cm : insul ≤ 0.09 W/mK !
3. dcontact-eis
OK indien dcontact ≥ Min [d1/2 d2/2]
→ OK d2

d1

dinsul

Aansluiting met ramen en deuren
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Akoestiek ?

Aansluiting met ramen en deuren
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aandachtspunten : conformiteit EPB bouwknoop, luchtdichtheid (binnen), regendichtheid, akoetiek,…Positie

Akoestiek : afgeraden in 
matig tot zeer
luidruchtige omgeving ! 

Aansluiting met ramen en deuren
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Aansluiting met ramen en deuren
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dcontact,2

dcontact,1

Traditionnele oplossing: plint in Blauwe Natuursteen

Dikte pleister ~ 0.5 – 2.0 cm
Breedte raamkozijn ≥ dcontact,1 + dikte pleister + ~ 1 cm
dcontact,2 = dcontact,1 - ~5 cm
dcontact,2 ≥ breedte raamkozijn /2

Breedte raamkozijn = 
6 cm → Largeur dormant ≥ 9.5 – 11.0 cm
8 cm → Largeur dormant ≥ 10.5 – 12.0 cm
10 cm → Largeur dormant ≥ 11.5 – 13.0 cm

Largeur
dormant

!!!
Aansluiting met ramen en deuren
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Aansluiting met ramen en deuren
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Aansluiting met ramen en deuren
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Inhoud
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Aansluiting met dakranden van platte daken
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≥  3 cm

≥  5 cm
Optie B
BR 2
1. Lambda-waarde :
OK indien lambda ≤ 0.2 W/mK
(AAC : 0.10-0.15. CB : 0.045)
2. R-waarde-eis
OK indien Rinsul ≥ min [1/2 Risol-ETICS, ½ Risol-dak, 2]
In het algemeen : OK, cfr voorbeelden.
3. dcontact - eis
OK indien dcontact2 ≥ d2/2
OK indien dcontact1 ≥ d1/2
→ OK

BR2 → Knoop kan conform zijn (optie B).

d1

d2 dcontact2
dcontact1 = dinsul

Voorbeeld 1 : d1 = 0.10 m et d2 = 0.10 m. dinsul ≥ 0.05 m
1/2 Risol-ETICS = 1.25 (indien lambda = 0.040)
1/2 Risol-dak = 1.67 (indien lambda = 0.030)

Min = 1.25

Lambda insul : 0.045
Rinsul = 0.06/0.045 = 1.33 → OK

Lambda insul : 0.10
Rinsul = 0.13/0.10 = 1.30 → OK

Lambda insul : 0.15
Rinsul = 0.19/0.15  = 1.33 → OK

Lambda insul : 0.20
Rinsul = 0.25/0.20 = 1.25 → OK

Voorbeeld 2 : d1 = 0.20 m et d2 = 0.20 m. dinsul ≥ 0.10 m
1/2 Risol-ETICS = 2.50 (indien lambda = 0.040)
1/2 Risol-dak = 3.33 (indien lambda = 0.030)

Min = 2

Lambda insul : 0.045
Rinsul = 0.10/0.045 = 2.22 → OK

Lambda insul : 0.10
Rinsul = 0.20/0.10 = 2.00 → OK

Lambda insul : 0.15
Rinsul = 0.30/0.15 = 2.00 → OK

Lambda insul : 0.20
Rinsul = 0.40/0.20 = 2.00 → OK

Aansluiting met dakranden van platte daken
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Andere oplossingen : zie ook TV244, 
WTCB-contact 2011-3

Aansluiting met dakranden van platte daken
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Aansluiting met dakranden van platte daken
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1
2

3

1. Isolatie (ETICS)
2. Pleister
3. Startprofiel
4. Isolatie dakopstand
5. Dakafdichting
6. Dakisolatie
7. Hellingslaag
8. Dampscherm
9. Opgaande muur

4
5

6

7

8

9

≥ 2 cm
≥ 15 cm

≥ 10 cm

d1

dcontact1

d2

d3

Optie B – BR 2.
Hetzij d1 > d2

dcontact ≥ d2/2 : niet steeds voldoende
dcontact ≥ d1/2 : OK
(om het even de aard van het profiel)

Aansluiting met dakranden van platte daken
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Aansluiting met dakranden van hellende daken
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Optie B – BR 2.

OK indien dcontact1 ≥ d1/2

dcontact1

d1

dcontact1

d1

Optie B – BR 2.
OK indien :
Isolatiemateriaal !
dcontact1 ≥ d1/2
d2 ≥ d3/2
(max 1 houten balk van 50 mm breed / 50 cm)

d1

d3

d2

dcontact1

Alternatief (niet conform volgens basisregels) :

Akoestiek : in matig tot zeer luidruchtige omgeving : dakisolatie + tussenvoeging
isolatie in akoestische absorberend materiaal (bvb minerale wol) ! 

Aansluiting met dakranden van hellende daken
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Aansluiting met een balkon
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Aansluiting met spouwmuren

(1) : op voorwaarde dat het contact effectief is, laat de 
regelgeving toe de membranen niet mee in rekening te 
nemen in de bouwknopen.
(2) : op voorwaarde dat de doorsnede van de mechanische
bevestigingen van de console of van de haken die doorheen
de tussengevoegde isolatie gaan, niet meer dan 1 cm² per 
lopende meter bedraagt. Voorbeelden : 2 bevestigingen met 
diameter 5 mm / 50 cm, haak met doorsnede 1.5 mm x 30 
mm / 50 cm.
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Uitzetvoegen

Uitzetvoegen dienen voorzien te worden 
doorheen het systeem op volgende plaatsen :

- ter hoogte van de bewegingsvoegen in de 
draagstructuur ; deze moeten overgenomen 
worden in het ETICS 
- ter hoogte van zones die gevoelig zijn voor 
differentiële bewegingen (bvb grote 
veranderingen in hoogte, plaatsen waar de 
draagstructuur verandert)
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Opm. : Het bevestigen van elementen die belangrijke krachten 
opvangen of die een beveiliging vormen tegen vallen (bvb leuning 
van balkon) moet voldoende diep in de ondergrond gebeuren. 
Alle doorboringen van het pleister zullen voorzien worden van een 
soepele voeg. 

Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen
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Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen
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- Inleiding

- Aansluiting met de muurvoet

- Aansluiting met ramen en deuren

- Aansluiting met dakranden van platte daken

- Aansluiting met dakranden van hellende daken

- Aansluiting met een balkon

- Aansluiting met spouwmuren

- Uitzetvoegen

- Bevestiging, doorvoeren voor voorwerpen

- Besluit en nuttige links

Inhoud
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Besluit en nuttige links
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Besluit en nuttige links
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http://www.wtcb.be/

http://energie.wtcb.be/

http://www.bbri.be/antenne_norm/

http://www.butgb.be/

Infofiche n°37  (03/2009) - Uitvoering van bepleisteringen 
met buitenisolatie ("interactieve" Infofiche online).

Infofiche n°47 (11/2010) - Checklist : uitvoering van 
buitengevelisolatiesystemen.

Nuttige links

Bron illustraties : 
ETICS-associatie, Ejot, Soudal, MDB/APU, Plakabeton, Europrofiles

Besluit en nuttige links
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Bedankt voor uw aandacht !



  



  



 



STUDIEDAG :  ETICS EN HUN EVOLUTIES

J. Van den Putte

Ervaring uit de praktijk:
De noodzaak van een doordacht ontwerp

9/12/2014

Aandachtpunten bij ontwerp

 Indien er een ETICS dient aangebracht te worden, moet de 
ontwerper rekening houden met alle belangrijke voorzieningen
zoals:
 Ondergrond aangepast voor uitvoering van een ETICS
 Geschikte muurvoet
 Details om water uit de gevel af te leiden: 
 voldoende dakoversteek,
 positie van schrijnwerk,
 …

 Keuze van systeem
 schokbestendigheid,
 omgeving (risico op vervuiling)
 …

 Uitvoeringsdetails van systemen moeten gerespecteerd worden



‘Ondergrond’

Ongeschikte ondergrond voor ETICS

‘Ondergrond’

Ongeschikte ondergrond voor ETICS



Ondergrond

 Bij renovatie: indien nodig schrijnwerk aanpassen

 Lampen, zonwering, rolluiken, etc vooraf te bepalen

‘Ondergrond’

 Wegwerken van draden



‘Ondergrond’ - Schrijnwerk

Voorbeeld werf met 
dikke isolatie (35 cm)

Muurvoet

 Risico op (vocht)schade bij niet
naleven van de principedetails met 
mogelijk degradatie van ETICS

≥30 cm

~2 cm



Systeemkeuze: schokbestendigheid

Gebruikscategorie van systeem
niet geschikt voor deze blootstelling

Systeemkeuze : schokbestendigheid

Indien schade, deze zo snel
mogelijk herstellen.



Dakoversteek

 Voldoende oversteek
 Bij ontwerp rekening houden met isolatiedikte van ETICS 

≥50 mm

≥30 mm

Dakoversteek - Muurkap

 Potentieel risico: preferentiële vervuiling

Verwering van voegmortel
(→ speciale hulpstukjes ter beschikking) 



Onderhoud

 Regelmatig onderhoud nodig
zowel om technische als om 
esthetische redenen

 Frequentie afhankelijk van 
 Ontwerp- en uitvoeringsdetails
 Systeem
 Omgeving en blootsteling aan vocht
 …

 Na de uitvoering van ETICS moet
de bouwheer waken over het 
onderhoud

Onderhoud

 Voorbeelden van vervuiling: 
invloed van ontwerp



Infofiche 47 – WTCB 

Onderhoud

 Enkele referentiedocumenten (WTCB)

Onderhoud

Onderhoud kitvoegen van belang
(zie ook “Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen”)



Enkele referenties

Enkele referenties



ETICS - Besluit

 Gebruik van goedgekeurde systemen (ATG)

 Belang van opvatting, ontwerp, oplevering van 
“ondergrond” (Ontwerper/architect) 

 Correcte uitvoering, aandacht voor detailleringen
(Aannemer)

 Geschikt onderhoud na de uitvoering (Opdrachtgever)

Bedankt voor uw aandacht

 Schoorstraat 69 

2775 Gierle

 Tel 014 555 629

 Fax 014 554 372

 info@pubro.be

Illustraties ter beschikking gesteld door WTCB



  



 


