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1 INLEIDING 

De BRL 4708 is regelgevend voor de vanuit deze publicatie toe te passen waterkerende folies. De EN 
13984 en de BRL 4711 zijn regelgevend voor de vanuit deze publicatie toe te passen dampremmende 
membranen.  
 
Er is al wel veel informatie over deze onderwerpen opgenomen in publicaties zoals de SKH-publicatie 
03-07 “Uitvoeringsrichtlijn waterdampdiffussieremming in houtachtige bouwdelen”, de SBR 
Referentiedetails, de verwerkingsvoorschriften in de KOMO

®
-certificaten van de folies, de SBR-

publicatie “Luchtdicht Bouwen”, sommige KOMO
®
-certificaten voor HSB/ daken/spouwbladen, etc. 

Deze informatie is echter verspreid over meerdere publicaties, niet altijd compleet en niet altijd 
eenduidig, hetgeen in de praktijk regelmatig aanleiding tot meningsverschillen geeft. Aanvulling en 
bundeling van deze informatie in één SKH-publicatie schept meer duidelijkheid en eenduidigheid voor 
de producenten van HSB/dak/spouwblad-elementen zelf en in de communicatie met hun klanten 
(aannemers, architecten, adviseurs, opzichters) en met SKH.  
 
“Dampopen bouwen” valt niet onder de scope van deze publicatie. 

 Bouwbesluit  1.1

In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld aan de kwaliteit van waterwerende, dampdoorlatende of 
dampremmende lagen in gevels en daken.  
 
Het enige aanknopingspunt met het Bouwbesluit, maar zeker niet onbelangrijk, is de eis voor 
waterdichtheid van een uitwendige scheidingsconstructie (usc). Deze eis ligt vast in hoofdstuk 3 
(Gezondheid) van het Bouwbesluit. In artikel 3.21 (wering vocht van buiten) is opgenomen dat een usc 
waterdicht moet zijn, gemeten volgens NEN 2778 ‘Vochtwering in gebouwen’. Deze norm beschrijft in 
hoofdstuk 5 een praktijkmeetmethode waarbij een bepaalde hoeveelheid water over een te beproeven 
oppervlak wordt aangebracht en waarbij aan de binnenzijde een proefkast wordt gemaakt zodat een 
drukverschil over de usc in stappen van 50 pascal kan worden aangebracht.  
 
Toelichting Bouwbesluitartikel 3.21 lid 1:  
Het doel van artikel 3.21 is te voorkomen dat er in gebouwen vochtoverlast optreedt door regen, 
sneeuw of hagel. Dit artikel stelt daarom eisen aan de waterdichtheid van uitwendige en soms ook van 
inwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten. Het eerste lid 
bepaalt dat de uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte en een 
badruimte waterdicht moeten zijn. Dit betekent dat het dak en de gevels regen, sneeuw en hagel 
moeten kunnen weren en dat een “vloer op zand” grondwater moet kunnen keren. 

 NPR 2652 Vochtwering in gebouwen; Wering van vocht van buiten en wering van vocht van 1.2
binnen - Voorbeelden van bouwkundige details 

De NPR 2652 geeft aanwijzingen voor constructies en voorbeelden van details. Bij een goede en 
correcte uitvoering zijn deze constructies waterdicht en regenwerend bij beproeving conform NEN 2778, 
hoofdstukken 5 en 6, en hebben een voldoende lage luchtdoorlatendheid ten opzichte van de 
kruipruimte bij beproeving conform NEN 2690. Enkele teksten uit deze NPR zijn hieronder opgenomen. 
 
Veel hedendaagse constructies (spouwmuren en hellende daken) zijn uitgevoerd met een zogenaamd 
samengesteld dichtingsysteem. Dit dichtingsysteem bestaat uit een ‘regenscherm’, waarin openingen 
zijn opgenomen voor waterafvoer en drukvereffening, een spouw, die functioneert als 
ontspanningsruimte en een luchtdicht binnenspouwblad of luchtdicht dakelement. De onderlinge naden 
tussen de vlakken (gevels, daken en vloeren) worden vaak uitgevoerd volgens het principe van het 
open-voegsysteem. Dit systeem kent ook het hiervoor beschreven principe (samengesteld 
dichtingsysteem). Om een waterdichte uitwendige scheidingsconstructie te verkrijgen zijn dus correct 
uitgevoerde luchtdichtingen nodig. 
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Samengesteld dichtingsysteem  
De definitie van dit dichtingsysteem luidt als volgt:  
dichtingsysteem waarbij met een combinatie van lagen met verschillende functies wordt bereikt dat de 
uitwendige scheidingsconstructie voldoet aan de eis van waterdichtheid conform NEN 2778, hoofdstuk 
5 (bron: NPR 2652). 
 
Het samengesteld dichtingsysteem kennen we in de praktijk vooral als spouwmuur en als pannendak. 
Ook andere gevel- en dakafwerkingen worden volgens dit systeem uitgevoerd, denk aan 
gevelbeplating, gevelbetimmeringen (houten delen) en schuine daken met metalen dakafwerkingen 
zoals golfplaten. 

 
Figuur 1: Principe enkelvoudige dichting en meervoudige (samengestelde) dichting (bron Nieman-
Kettlitz Gevel- en Dakadvies b.v.). 
 
De kritische onderdelen van dit dichtingssysteem vinden we niet in het vlak maar in de aansluitingen 
met andere vlakken en ter plaatse van de doorbrekingen. Voor verticale aansluitingen is het open 
voegsysteem ontwikkeld. Dit open voegsysteem vinden we vooral in geprefabriceerde steenachtige 
constructies en in kozijndetails. 
 
In de praktijk komt het er op neer dat onderscheid moeten worden gemaakt in een tweetal constructies: 
samengesteld dichtingssysteem en enkelvoudig dichtingssysteem. Bij deze eerste is er dus sprake van 
een ‘combinatie van lagen die zorgen voor waterdichtheid’. Zoals eerder gezegd zijn de traditionele 
spouwmuur en het pannendak hier voorbeelden van.  
In veel gevallen is het waterwerende en dampdoorlatende membraam een onderdeel van deze 
constructies.  
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Figuur 2: Voorbeeld van een samengestelde dichting: het pannendak en de spouwmuur. 
 
Wanneer het gebouw gereed is, zullen over het algemeen de waterwerende folies een beperkte functie 
hebben als waterwering, immers het regenscherm (pannendak, gevelbekleding) is dan aanwezig en 
daar wordt het meeste regenwater tegengehouden. De waterwerende folies hebben dan ook met name 
een functie tijdens de open-bouwtijd. 
Wel moet rekening worden gehouden dat de waterbelasting op een folie per type gevel of dak sterk kan 
variëren. Zo zal bij een dak van 45

0 
belegd met goed sluitende pannen en weinig details vrijwel geen 

water op de folie komen. Bij een flauwhellend dak van 15
0
, vlakke pannen en veel details (dakramen, 

zonnecollectoren, PV-panelen, e.d.) zal veel meer water op de folie komen. 
Bovendien is er in een aantal gevallen sprake van condensvocht dat over de folie moet worden 
afgevoerd; te denken valt dan aan daken met een metaalachtige bekleding. 
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Figuur 3: SBR detail 416.0.2.01: Waterwerende folie op het dak is toegepast vanwege mogelijk 
afdruppend condensvocht als gevolg van nachtelijke onderkoeling, 

 Luchtdicht bouwen  1.3

Luchtdicht bouwen heeft een relatie met dampdicht bouwen. Immers in veel situaties worden 
dampremmende folies toegepast terwijl deze voor het voorkomen van dampdiffusie eigenlijk niet altijd 
nodig zouden zijn. Deze dampremmende folies worden dan ook toegepast ter verbetering van de 
luchtdichting.  
Bovendien zal op die plaats waar de dampremmende folie eindigt, dus bijvoorbeeld de plek waar het 
HSB-element stopt, een luchtdichting (band, kit, Pur-voeg, e.d.) aanwezig moeten zijn.  
 
Vanuit bouwfysisch oogpunt is het dan ook logisch dat de luchtdichting en dampremming zo veel 
mogelijk in één vlak liggen, en zo ver mogelijk naar binnen (warme zijde dus) worden geplaatst. 
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Figuur 4: Nokdetail: Dampremmende folie zo ver mogelijk naar binnen. 

 Luchtdicht bouwen en het Bouwbesluit 1.4

Beperking van de luchtdoorlatendheid is ook een beoordelingsaspect in het Bouwbesluit 2012. Het gaat 
om beoordelingsaspect 5.1 (Energiezuinigheid Nieuwbouw), met daarin de Bouwbesluitartikelen 5.2, 
5.3 en 5.4. In artikel 5.4 (Luchtvolumestroom) wordt gesteld dat de luchtdoorlatendheid van de 
thermische schil bepaald volgens NEN 2686 niet groter mag zijn dan 0,2 m

3
/s (200 dm

3
/s) bij 10 Pascal 

(Pa). Deze eis wordt gesteld aan voor mensen verwarmde gebouwen en heeft betrekking op alle 
functies met uitzondering van ‘Overige gebruiksfuncties’ en ‘Bouwwerken geen gebouw zijnde’. 
 
De eis wordt gesteld aan gebouwen ongeacht de grootte; voor de utilitaire gebouwen is het 
uitgangspunt dat deze eis gerelateerd wordt aan een inhoud van V= 500 m

3
. Met andere woorden: bij 

een gebouw met een volume van 2.000 m
3
 bedraagt de maximum volumestroom (2.000/500) x 200 

dm
3
/s = 800 dm

3
/s.  

 
Opgemerkt moet worden dat de meeste gebouwen vrij eenvoudig voldoen aan deze eis. Het betreft hier 
dus een bodemniveau. De te behalen luchtdoorlatendheid is vrijwel altijd afhankelijk van de qv;10-waarde 
zoals deze wordt ingevoerd in de EPC-berekening. 
 
Naast het specifieke beoordelingsaspect in artikel 5.4, is ook artikel 5.2 (Energieprestatie) van belang. 
In de EPC-berekening wordt de luchtdichtheidswaarde per vierkante meter verwarmd 
gebruiksoppervlak ingevoerd. Gecontroleerd moet worden of de aanwezige vierkante meters 
gebruiksoppervlakte vermenigvuldigd met de waarde per vierkante meter niet boven de 0,2 m

3
/s (200 

dm
3
/s) uitkomt.  

Over het algemeen is de in de EPC-ingevoerd waarde veel lager dan de waarde zoals genoemd in het 
Bouwbesluit. Voor woningen/woongebouwen wordt veelal gerekend met een qv;10 van  0,4 en 0,625 
dm

3
/s per m

2 
verwarmd vloeroppervlak. Voor utilitaire gebouwen wordt veelal gerekend met een waarde 

tussen de 0,2 en 0,4 dm
3
/s per m

2
.  
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Noot: Naast de bouwregelgeving (publiekrecht) kunnen vanuit het privaat recht ook aanvullende eisen 
worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is het ‘Handboek Bouwfysische kwaliteit kantoren’ dat op 
initiatief van de Rijksgebouwendienst (RGD) door de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging 
(NVBV) is opgesteld.  
Een ander voorbeeld is het Passief Bouwen concept. Warmteverliezen door infiltratie worden bij dit 
concept tot een minimum beperkt door extreme luchtdichtheid van de uitwendige schil van het gebouw. 
Voor passiefhuizen geldt een eis voor de luchtdoorlatendheid n50 ≤ 0,6 h

-1
. Dit wil zeggen dat de inhoud 

van de woning maximaal 0,6 keer per uur, als gevolg van lucht door luchtlekken, wordt ‘ververst’. Dit bij 
een drukverschil van 50 pascal. Uitgaande van een standaard referentiewoning met een 
verdiepingshoogte van 2,6 m komt dit neer op een qv;10;kar ≤ 0,15 dm

3
/s.m

2
Ag. De luchtdichting moet 

hierdoor ongeveer vier maal beter zijn dan in de praktijk gerealiseerd wordt bij woningen met een 
gebalanceerd ventilatiesysteem (qv;10;kar < 0,625 dm

3
/s.m

2
Ag). 

 BRL 4708 en BRL 4711  1.5

Folies die voldoen aan de BRL 4708 en BRL 4711 voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. 
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2 GELDIGHEID 

Deze publicatie heeft een informatief en adviserend karakter en wordt regelmatig aangepast bij nieuwe 
ontwikkelingen en bij veranderingen in regelgeving. 

3 KEUZE VAN DE FOLIE 

 Waterkering gevels 3.1

Tabel 1 geeft richting voor de keuze van een folie.  
Niet alle situaties zullen zondermeer onder deze tabel vallen. 
Er zijn omstandigheden (aanvullende randvoorwaarden) die van toepassing kunnen zijn waardoor 
afgeweken kan worden van onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: Voorwaarden voor waterwerende folies bij toepassing in bepaalde risicovolle 
constructies/situaties. 

Voorwaarden Type constructie
6) 

 Standaard Hoogbouw 
(h>15m) 

Open voegen Kuststrook 
 

Ondergrond
1)

 
 

Geen 
aanvullende 
eisen 

Geen 
aanvullende 
eisen 

Geen 
aanvullende 
eisen 

Geen 
aanvullende 
eisen

5) 

Sterkte Geen 
aanvullende 
eisen 

Klasse QR of QS Klasse PR Klasse QR of QS 

Overlappen
4) 

Ribbreedte 
afgekneld 
of10cm 

10 cm en 
afplakken/ 
verkleven 

10 cm en 
afplakken/ 
verkleven  

10 cm en 
afplakken/ 
verkleven  

Bevestiging 
folie

2) 
Geen 
aanvullende 
eisen 

Aanvullende 
bevestiging met 
knellatten of 
gelijkwaardig 

Verdekt nieten Aanvullende 
bevestiging met 
knellatten of 
gelijkwaardig 

Aandacht hoeken 
gebouw

3)
 

Geen 
aanvullende 
eisen 

Wel Wel  Wel 

UV-
bestendigheid 

Geen 
aanvullende 
eisen 

Geen 
aanvullende 
eisen 

Wel Geen 
aanvullende 
eisen 

Klasse volgens 
de BRL 4708. 

W2 W1 W1 W1 

1) maximale h.o.h. afstand achterliggend regelwerk 900 mm; 
2) Knellen; nieten aan de spouwzijde dienen rvs te zijn; 
3) Verhoogde windbelasting, er dient extra aandacht aan de bevestiging gegeven te worden. 
4) Bij geperforeerde folies maximale overlap 150 mm. 
5) In sommige gevallen kan er sprake zijn van een harde buitenplaat noodzakelijk vanuit constructief oogpunt. 
6) Bij een combinatie van “type constructie” gelden de zwaarste eisen. 

 
Bij gevels met open voegen dient het brandgedrag van de betreffende constructie met het membraan 
bepaald te worden.  
 
De keuze van de soort folie is van afhankelijk van de ondergrond: 
- W1 folies zijn toepasbaar bij elke ondergrond; 
- W2 folies alleen toepassen bij een zachte ondergrond, of bij minimaal contact met een harde 
 achtergrond (maximaal 20% van het oppervlak) en alleen verticaal.  
 Noot: Hout, pur etc, alles harder dan steenwol is hard en minerale wol is zacht.  
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Toelichting tabel: 
In tabel 1 zijn de voorwaarden voor folies beschreven bij toepassing in bepaalde risicovolle 
constructies/situaties.  

 Bij de toepassing ‘standaard’ gelden er vrijwel geen aanvullende eisen t.o.v. de  
BRL 4708. 

 Bij de toepassing in ‘hoogbouw’ bij ‘kuststrook’ indien er sprake is van ‘open voegen’  gelden er 
wel aanvullende eisen ten aanzien van de sterkte van folies, bevestiging, UV-bestendigheid, e.d. 

 
Kuststrook: 
Een gebouw valt in de zogenaamde ‘kuststrook’, indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan. 

 Voor ten minste de helft van de windrichtingen in de desbetreffende sector geldt dat de afstand 
van het bouwwerk tot open water, met een strijklengte van ten minste 2 km, minder is dan 
tienmaal de bouwwerkhoogte. 

 Het bouwwerk heeft een hoogte die ten minste tweemaal de gemiddelde hoogte is van de 
gebouwen en andere obstakels die zich in de desbetreffende sector tussen het bouwwerk en het 
open water bevinden. 

 Het bouwwerk is gelegen in windgebied I of II. 
 
 
 

 

 
Bron: NEN-EN 1991-1-4 

http://www.briswarenhuis.nl/docs/norm/nen2778/bijlage-a-(informatief)?lmcode=lxpjhg
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Figuur: Mogelijke locaties ‘kuststrook’. 
 
Bron: NEN-EN 1991-1-4 

 
(de kuststrook komt met name voor bij de Noordzeekust, aan de Waddenzee, het IJsselmeer en de 
Zeeuwse meren.) 
 
OPMERKING: Strijklengte is de ononderbroken afstand waarover de wind over het water kan waaien. 
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Tabel 2 Verklaring klassen tabel 1 

Eigenschap Proefmethode Vermelding Eisen/aanduiding 

Waterdichtheid 

NEN-EN 1928, met 
modificaties volgens 
NEN-EN 13859-1 en 
– 2: § 5.2.3 

Klasse W1/regendicht 

NEN-EN 13111 Klasse W2/waterkerend 

BRL 4708 § 5.4.1 

Gespecificeerde 
dakconstructie 
Optioneel: 
gespecificeerde 
gevelconstructie 

slagregendicht 

Mechanische sterkte 

Treksterkte/rek bij 
breuk 

NEN-EN 12311-1, 
met modificaties 
volgens NEN-EN 
13859-1 en -2: Annex 
A. 

Klasse treksterkte (L en 
B): MDV in veelvouden 
van 5 N/50 mm. 

Klasse P ≥ 125 en 
<250¹) 
Klasse Q ≥ 250 ¹) 

Rek bij breuk: (L en B) 
MLV in hele % 

Klasse R < 15²) 

Klasse S ≥ 15²) 

Nageldoorscheur-
sterkte 

NEN-EN 12310-1, 
met modificaties 
volgens NEN-EN 
13859-1 en -2: Annex 
B. 

MDV in lengte-en 
breedterichting in 
veelvouden van 5 N; 
tolerantie: max. -20% 

Geen eis 

Weerstand tegen 
versnelde 
veroudering 

NEN-EN 13859-1 en -
2: Annex C met 
modificatie. 

Opties: 
- 3 mnd 70ºC en 336 uur 
UV 
- 3 mnd 70ºC en 5000 uur 
UV 

Na versnelde 
veroudering 

Treksterkte lengte- en 
breedterichting t.o.v. 
initiële waarde 

≥ 50% 

Rek bij breuk: lengte- en 
breedterichting t.o.v. 
initiële waarde 

≥50% 

Waterdichtheid ten 
opzichte van initieel 

Geen wijziging in 
aanduiding 

 
Bron: BRL 4708 
 
MDV=  Manufactured declared value 
MLV=  Manufactured limited value 
L=  lengte 
B=  Breedte 

 
  



SKH-Publicatie 12-02  D.D. 20-10-2014 
FOLIES IN DE GEBOUWSCHIL MET PREFAB HOUTEN BOUWDELEN PAGINA 14 VAN 56 

 

 Waterkering daken, onderdakfolies 3.2

Toepassingsgebied:  
De producten zijn bestemd om te worden toegepast in hellende daken als regendicht membraan onder 
diverse dakbedekkingsmaterialen bij zowel nieuwbouw als renovatie. 
In verband met de duurzame waterdichtheid van de totale constructie worden eisen gesteld aan: 
- minimale dakhelling 
- kwaliteit onderdak 
- aansluitdetails folie 
- mate ventilatie in de spouw in verband met temperatuur (vrije tengelhoogte, ventilatie opening) 
- temperatuurbestendigheid folie 
 
Functie membraan: 
Onder normale omstandigheden voldoende waterwerendheid waarborgen zodat de dakconstructie, ook 
als deze nog niet is afgewerkt met dakbedekking, niet zodanig nat wordt dat er schade ontstaat. 
 
Type onderdak / onderdakfolie: 
Normaal gesproken wordt de waterwerendheid tijdens de gebruiksfase van het gebouw verzorgd door 
de dakbedekking en zal er slechts een beperkte hoeveelheid water/vocht het onderdak bereiken. De 
waterwerendheid van de dakbedekking (en aansluitingen) is  echter (o.a.) afhankelijk van de dakhelling.  
Bij een afwijking van de, door de fabrikant van de dakbedekking aangegeven minimale dakhelling, zal 
het onderdak de waterwerendheid (of soms waterdichtheid) moeten verwezenlijken. Om deze reden zijn 
er een 6-tal onderdaken benoemd zie tabel 3. 
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Tabel 3 

Indeling klassen 
 

Voorbeeld Aanvullende eisen 

Klasse 1; 
 
Geïsoleerd dak met harde 
bovenplaat 

 

Folie is W1 + slagregendicht; 
Folie is lasbaar (tweezijdig); 
Overlappen lassen; 
Folie ook over tengels (lassen); 
Tengels h > 30mm;  
Lassen W1 getest volgens 
EN13859-1 Bijlage F.       

Klasse 2; 
 
Geïsoleerd dak met harde 
bovenplaat 

 

Folie is W1 + slagregendicht; 
Sd-waarde folie < 0,2 m; 
Overlappen verkleven*; 
Perforaties dicht (tengelband); 
Overlappingen W1 getest volgens             
EN13859-1 Bijlage F.                                                                           

Klasse 3; 
 
Geïsoleerd dak  

 

Folie is W1 + slagregendicht; 
Sd-waarde folie < 0,2 m; 
Overlappen verkleven*; 
Perforaties dicht (tengelband). 

Klasse 4; 
 
Geïsoleerd dak 
 
 

 

Folie is W1 + slagregendicht; 
Sd-waarde folie < 0,2 m; 
Overlappingen verkleven*. 
  

Klasse 5; 
 
Geïsoleerd dak 

 

Folie is W1 + slagregendicht; 
Sd-waarde folie < 0,2 m. 

Klasse 6; 
 
Niet geïsoleerd dak 
 

 

Folie is W1. 

* verkleven in overleg met de folieleverancier 

 Dakbedekkingen bij hellende daken. 

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen; 
-  waterkerende dakbedekkingssystemen; 
-  waterdichte dakbedekkingssystemen. 
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 Waterkerende dakbedekking 3.2.1

- Schubvormige dakbedekking (dakpannen); 
- Natuurleien; 
- Vezelcement leien; 
- PV- / zonnepanelen (indien als zodanig gedetailleerd). 
 
Bij waterkerende dakbedekkingen zijn naast de dakhelling nog een aantal andere criteria bepalend voor 
de keuze van de klasse onderdak. 
 
De volgende criteria zijn van invloed:  

- Woon-/utiliteitsgebouw met eenvoudige dakvorm (zadel-, lessenaars-, of mansardekap); 
- Gebouw met bijzondere dakvorm (veel killen, e.d.); 
- Gebouw in kuststrook van windgebied I of II; 
- Dak met vensters en/of doorvoeren; 
- Lengte dakschild > 10 meter (afhankelijk van type schubvormige dakbedekking); 
- Nokhoogte > 15 meter.     
 
Schubvormige dakbedekking (dakpannen) 
 
Uit onderstaande tabel 4 is te herleiden welk type onderdak er dient te worden toegepast bij 
verschillende situaties. 
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Tabel 4 

Dakhelling Geen 
aanvullende 
criteria 

1 
aanvullend 
criterium 

2 
aanvullend
e criteria 

3 
aanvullend
e criteria 

Meer dan 3 
aanvullende 
criteria 

>dan opgave min. 
helling dakbedekking* 

 
Klasse 6 

 
Klasse 5 

 
Klasse 5 

 
Klasse 4 

 
Klasse 3 

Bij afwijking:      

Min. helling 
- 5 graden 

  
Klasse 4 

 
Klasse 3 

 
Klasse 3 

 
Klasse 2 

Min. helling  
– 10 graden 

  
Klasse 3 

 
Klasse 3 

 
Klasse 2 

 
Klasse 2 

Min. helling  
– 15 graden 

  
Klasse 2 

 
Klasse 1 

 
Klasse 1 

 
Klasse 1 

Dakhelling altijd > 10 
graden** 

     

 
*de minimale dakhelling waarvan de producent van de dakbedekking aangeeft dat de constructie 
regendicht is zonder aanvullende voorzieningen. 
**of een minder flauwe helling als minimum indien dit door de producent van de dakbedekking wordt 
aangegeven.  
 
Naast schubvormige dakbedekking zijn er ook andere dakbedekkingen waarvan de minimale dakhelling 
meestal niet door de producent wordt aangegeven. In die gevallen is het raadzaam de volgende 
leidraden te hanteren: 
 
Natuur leien 
Bij bevestiging rechtstreeks op dakbeschot: folie tijdelijke functie tijdens open bouwfase kan daarna 
verwijderd worden. Folie keuze minimaal klasse 6 
 
Bij bevestiging op leilatten. 
Dakhelling > 30 graden: foliekeuze  minimaal klasse 5 
Dakhelling < 30 graden folie keuze klasse 1 
Spouw (tengel) 10 cm bij helling 3- 20 graden 

 
Vezelcement leien 
Bevestiging op leilatten: 
Dakhelling > 30 graden: foliekeuze  minimaal klasse 5 
Dakhelling > 25 en < 30 graden folie keuze klasse 1 
Spouw (tengel) 10 cm bij helling 3- 20 graden  

 
Riet 
Altijd advies opvragen bij bouwfysicus. 

 
(Geïntegreerde) PV / Zonnepanelen (zie verder bijlage III) 
Veel zaken die bepalend zijn voor de keuze van het onderdak zijn nog onbekend (zie bijlage III). Ook 
zijn er dermate veel systemen op de markt beschikbaar dat de toepassing van folie van geval tot geval 
bekeken dient te worden.    

 Waterdichte dakbedekking 3.3

- Staal 
- Aluminium 
- Lood/koper 
- Zink 
- EPDM, kunststof, bitumen, e.d. 

 
Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de diverse systemen, zijn er ook enkele overeenkomsten. Zo zijn 
met genoemde materialen waterdichte dakbedekkingen te realiseren bij een juiste detailering en 
verwerking (waterdichte aansluitingen). In tegenstelling tot waterkerende dakbedekkingssystemen hoeft 
het onderdak (folie) geen bijdrage te leveren aan de waterdichtheid (regendichtheid) van de constructie. 
Toch kan er sprake zijn van water op het onderdak, o.a. ten gevolge van condensvorming aan de 
onderzijde van de waterdichte dakbedekking.    
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Lood / koper 
- Ongeïsoleerd dak 
 Dakbedekking aanbrengen op dakbeschot voorzien van een scheidingslaag (folie met 
 structuurlaag) in verband met condensatie ten gevolge van nachtelijke uitstraling. 
 
- Geïsoleerd dak 

Niet geventileerd systeem (warm-dak): 
  Een warm dak en een loden of koperen dakbedekkingssysteem moeten zodanig worden 

 ontworpen en uitgevoerd dat er geen vocht onder het lood /koper kan komen. 
Geventileerd systeem:  

 Dakbedekking aanbrengen op dakbeschot voorzien van een scheidingslaag (folie met 
 structuurlaag) in verband met condensatie ten gevolge van nachtelijke uitstraling. 
 Tussen dakbeschot en thermische isolatie dient afdoende geventileerd te worden:  
 Helling 3 – 20 graden: spouw > 100 mm ventilatie opening > 2000 mm2  
 Helling > 20 graden spouw > 50 mm ventilatie opening > 1000 mm2 bij nok en goot 

 
Zink  
- Niet geventileerd systeem (warm-dak): 

Een warm dak en een zinken dakbedekkingssysteem moeten zodanig worden ontworpen en 
uitgevoerd dat er geen vocht onder het zink kan komen. 

 
- Geventileerd systeem:  

Dakbedekking aanbrengen op ruwe houten delen. Onder die delen ventilatie aanbrengen:  
Helling 3 – 20 graden: spouw > 100 mm ventilatie opening > 2000 mm2 
Onder houten delen: folie klasse 2.  
Helling > 20 graden spouw > 50 mm ventilatie opening > 1000 mm2 bij nok en goot 
Onder houten delen: folie minimaal klasse 5. 

 
EPDM, kunststof, bitumen e.d. 
Bij deze dakbedekkingen is er meestal sprake van een zogenaamd koud-dak. In verband met een 
verhoogd risico op inwendige condensatie is een deskundig bouwfysisch advies noodzakelijk. 
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4 KEUZE DAMPREMMENDE FOLIE  

Zie voor toelichting bijlage II. 
 
Opmerking: 
“Zelfregulerende” dampremmende folies alleen toepassen indien er een onderbouwing is waaruit de 
correcte toepassing kan worden afgeleid (projectmatig te bepalen). 
 
In tabel 6 wordt de relatie aangegeven tussen de eisen die gesteld worden aan de dampremmende laag 
afhankelijk van de binnenklimaatklasse. 
 
De gespecificeerde maximum grenswaarde wordt gecorrigeerd met een factor 0,9 in verband met 
invloed van vervuiling volgens de formule:  
sd ' = sd /0,9 

 
 

 
 
  

Met behulp van de volgende formule wordt per binnenklimaatklasse 
vastgesteld welke eisen gelden voor de som van de diffusieweerstanden van 

alle constructieonderdelen aan de binnenzijde van het membraan [sd] i:  
 

 1 
 
a + b / sd' 

 

[sd] i≥ 

 
 
 
 
 

 
In tabel 5 zijn de waarden van de factoren a en b voor de verschillende 
klimaatklassen weergegeven  
 
Tabel 5De waarden van de factoren a en b voor de verschillende 
klimaatklassen zijn: 

BKK a b 

I Geen eisen Geen eisen 

II 0,086 0,12 

III 0,063 0,085 

IV n.v.t 
1)

 n.v.t 
1)

 
1) valt buiten het toepassingsgebied van deze publicatie: in deze situaties dient er een 

analyse gemaakt te worden door een deskundige. 

 
Tabel 6 

 

Voorbeelden relatie sd , sd ' en [∑sd] i Minimale waarden 
[∑sd] i 
m 

Sd 
M 

sd ' 
m 

BKK II 
> 

BKK III 
> 

0,01  0,01  0,09  0,13  

0,02  0,02  0,18  0,26  

0,05  0,06  0,45  0,63  

0,10  0,11  0,86  1,21  

0,20  0,22  1,60  2,24  

0,25  0,28  1,93  2,71  

0,50  0,56  3,31  4,63  

1,00  1,11  5,15  7,17  

2,00  2,22  7,14  9,88  

3,00  3,33  8,20  11,30  
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Tabel 7 Overzicht binnenklimaatklassen 

Binnenklimaatklassen Voorbeelden Jaargemiddelde 
dampdrukken 
binnen pi (Pa) 

Temperatuur en 
relatieve 
luchtvochtigheid 

I gebouwen met weinig tot 
 geen permanente 
 vochtproductie 

- stapelplaatsen voor 
 droge goederen; 

- kerken, toneelzalen, 
 garages, werkplaatsen. 

1030 <  pi ≤ 
1080  

18°C - 50 % tot 
18°C - 52 % 
 

II gebouwen met beperkte 
 vochtproductie per m

3
 en 

 goede ventilatie 

- grote woningen; 
- scholen; 
- winkels; 
- niet-geklimatiseerde 
 kantoren; 

- sportzalen en 
 polyvalente hallen. 

1080 <  pi ≤ 
1320 

20°C - 46 % tot 
20°C - 56 % 
 

III gebouwen met een 
 belangrijke vochtproductie 
 per m

3
 en matige tot 

 voldoende ventilatie 

- (kleine) woningen, flats; 
- ziekenhuizen, 
 verzorgingstehuizen; 
- verbruikszalen, 
 restaurants, feestzalen, 
 theaters; 

- laaggeklimatiseerde 
 gebouwen (RV ≤ 60%). 

1320 <  pi ≤ 
1430 

22°C - 50 % tot 
22°C - 54 % 
 

IV gebouwen met hoge 
 vochtproductie 

- hooggeklimatiseerde 
 gebouwen (RV > 60%); 

- hydrotherapieruimten; 
- zwembaden (overdekt); 
- vochtige industriële 
 ruimten zoals: 
 wasserijen, drukkerijen, 
 brouwerijen, 
 papierfabrieken. 

pi > 1430 24°C - 48 % 
en hoger 
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5 DETAILS (BIJLAGE I) 

Relevante principe details zijn opgenomen in bijlage I 

 Aansluitingen van de kozijnen/elementen, elementeinden  5.1

Buitenzijde: 
- De onderzijde van wandelementen op de begane grond voorzien van dpc (verstevigde slabbe) of 

de dampopen folie voldoende ver laten oversteken zodat deze kan worden aangesloten op de 
onderliggende bouwdelen, waarbij de folie in één rechte lijn dient te lopen. 

- Aan de zijkanten en de bovenzijde van de elementen de folie voldoende laten doorsteken zodat 
deze over de aangrenzende bouwdelen kan worden bevestigd en een goede waterdichte oplossing 
vormt. 

- Kozijnen rondom voorzien van dpc folie (ca. 100mm breed), op de spouwlat aangebracht, aan de 
bovenzijde voorzien van een waterdichte (“latei”) slabbe of gelijkwaardig. 

Binnenzijde: 
- Dampremmende folie kan aan de onderzijde van het element desgewenst ca. 10 cm over de 

binnenbeplating omgeslagen worden zodat een smetslabbe ontstaat. Hierdoor kan er geen vocht 
vanuit de cementdekvloer in de elementen dringen. Deze folie kan later bij de bovenkant van de 
cementdekvloer worden afgesneden. 

Zie details bijlage I. 
 

 Wand- en dakopeningen, in de elementen 5.2

- T.p.v. wand en dakopeningen uitvoering volgens SKH-publicatie 03-07 en SBR-publicatie 
luchtdicht bouwen. 

- Bij doorvoeren in daken bij voorkeur manchetten gebruiken, of met dampremmende folie een 
goede luchtdichte aansluiting maken (eventueel een luchtdichte pasta toepassen). 

- Dampopen en dampremmende folie aan de buiten- respectievelijk binnenzijde bij dakramen 
aanbrengen overeenkomstig verwerkingsvoorschriften dakramenleverancier.  

- Bij flauwe dakhellingen of bijzondere dakbedekkingen behoeft dit zeer veel aandacht! 
Zie details bijlage I 

 Folie-aansluitingen/overlappen, afknellen, tapen, “los” 5.3

Overlappen dienen te worden uitgevoerd volgens de verwerkingsvoorschriften van de folie fabrikant.  
Zie tabel 1 en 3 en details bijlage I. 

 Doorvoeren en wandcontactdozen 5.4

- Wandcontactdozen in de buitenschil van het gebouw zo veel mogelijk proberen te voorkomen. 
- Er zijn speciale luchtdichte dozen verkrijgbaar. 
- Dozen moeten met een extra stuk dampremmende folie goed worden ingepakt en luchtdicht 

worden getaped, andere oplossingen zijn mogelijk mits aangetoond dat ze voldoen. Dit geldt ook 
voor andere doorvoeren. 

- Bij voorkeur alle elektradozen en doorvoeren prefab in te bouwen zodat alle aansluitingen netjes 
kunnen worden afgewerkt (luchtdicht). 

 Temperatuurgevoeligheid 5.5

- Afhankelijk van het type gevelbekleding en dakbedekking (zink, koper, pannen, etc.) in combinatie 
met de eventuele dakhelling kan de oppervlaktetemperatuur van de folie zeer hoog oplopen (70-
90gr.) Veel folies zijn hier niet tegen bestand. Membranen breken versneld af. Het 
verouderingsproces gaat sneller. 

- Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Verhoogde tengels toepassen eventueel in combinatie met 
ventilatiepannen. 
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6 UITVOERINGSRICHTLIJNEN 

 
Voor waterwerende folies worden eisen gesteld aan de waterdichtheidsklasse en mechanische 
eigenschappen volgens onderstaande tabel. Voor een verdere toelichting zie BRL 4708 d.d. 
21.01.2013. 
 

Tabel 8 

 
Eigenschap  
 

 
Eisen voor toepassing  

 Daken Gevels – dicht Gevels – open voegen  

Waterdichtheid  W1 en slagregendicht  W1 of W2  W1 (optioneel: slagregendicht)  

Mechanische sterkte  PR*, PS, QR of QS  PR, PS, QR of QS  PR, PS, QR of QS  

Weerstand tegen 
versnelde veroudering  

Eisen tabel 1 na 3 mnd 70 
oC en 336 uur UV  

Eisen tabel 1 na 3 mnd 70 
oC en 336 uur UV  

Eisen tabel 1 na 3 mnd 70 oC 
en 5000 uur UV  

 

 UV Bestendigheid  6.1

Daken en gevels dienen na blootstelling aan UV van de membranen direct, met een maximum van 28 
dagen, afgedekt te worden. Tussen de leverancier en de afnemer kan een andere open tijd worden 
overeengekomen. Indien tijdige afdekking onverhoopt niet mogelijk is, dienen regendichte, UV 
bestendige en scheurvaste zeilen uit 1 stuk geplaatst te worden. 
- Folies mogen nooit, in de gebruiksfase, rechtstreeks met zonlicht in aanraking komen. Ook dit 

versneld het verouderingsproces. Daar waar dit wel voorkomt een UV-bestendig materiaal 
toepassen. 

- Voor gevels met open voegen zijn speciale gecertificeerde folies beschikbaar die voor deze 
toepassing UV-bestendig zijn (zie tabel 8). 

 

 Open voegen 6.2

Voegen in gevels worden beschouwd open te zijn als bij de combinatie van de vorm van de voeg en de 
positie van het membraan, de UV straling uit het zonlicht het membraan kan bereiken. De 
waterbelasting is dan ook relatief hoog. Een voeg van ≥ 10 mm wordt in ieder geval als open 
beschouwd,. Als meer dan 10% van de gevel uit voegen bestaat, worden de voegen eveneens als open 
beschouwd. 
 

 Toepassen elementen op hoogte. 6.3

- Indien er HSB elementen boven de 15 meter worden toegepast altijd advies opvragen bij de 
folieleverancier (aandachtspunten: afplakken/winddichting; denk aan overlappingen/afknellen), zie 
ook tabel 1 paragraaf 3.1; 

- Afhankelijk van de positie van het gebouw kunnen er extra eisen aan de folies worden gesteld 
(waterdichtheid). Denk aan; kust, bebouwd, onbebouwd, windgebied, etc. 

 Ondergrond. 6.4

Indien bij gevels een W2 folie wordt toegepast, deze uitsluitend verwerken op een zachte ondergrond of 
met een achterliggende luchtspouw. 

 Wel/geen folie aan de spouwzijde van de woningscheidende wand; 6.5

- Aan de spouwzijde van een woningscheidende wand wordt een dampdoorlatende folie toegepast. 
Deze folie heeft meerder functies: Het op zijn plaats houden van de isolatie en het beschermen van 
het element tijdens de bouwfase. 

- Aan de binnenzijde van de woningscheidende wanden, voor luchtdichting, altijd een 
dampremmende folie toepassen. Indien de luchtdichting op een andere wijze gewaarborgd is kan 
de dampremmende folie achterwege gelaten worden. 
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 Wel/geen dampremmende folie in badkamerbinnenwanden en badkamerplafonds (onder de 6.6
verdieping- of zoldervloer); 

- Geen dampremmende folie toepassen t.p.v. badkamerbinnenwanden en plafonds onder 
binnenvloeren. 

 Dampremmende folie in “koud” plat dak; 6.7

- Bij voorkeur geen “koud” plat dak; 
- Folie altijd aan de onderzijde van de balklaag plaatsen en een binnenplaat toepassen om de folie 

te beschermen tegen beschadigingen. 
- Eventuele doorbrekingen en overlappingen dienen dampdicht afgewerkt te worden. 

 Plaats van de dampremmende folie in “warm” plat dak; 6.8

- Bij voorkeur de dampremmer en de isolatie door de dakdekker laten aanbrengen. Prefab kan de 
dampremmende folie niet doorlopen t.p.v. elementnaden. 

- De folie altijd direct onder de isolatie aanbrengen. 
- Zorg altijd voor voldoende afschot. 
- Eventuele doorbrekingen en overlappingen dienen dampdicht afgewerkt te worden. 
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7 DEFINITIES 

Naaddichting: Het afdichten van een voegen tussen twee onderdelen met een tolerantie  kleiner 
dan 5 mm. Voor het opvullen van deze voegen komen o.a. in aanmerking  
 PE-band, comprimeerbare band. 
 
Binnendichting: De binnendichting zorgt voor luchtdichting aan de binnenzijde van de  constructie. In 
 principe maakt de binnendichting deel uit van een samengesteld dichtingssysteem. 
 In combinatie met de buitendichting is de constructie waterdicht. Voorbeelden van 
 binnendichtingen zijn afdichtingsbanden met een (semi) open celstructuur, PUR en 
 kit. 
 
Afdichting:  Dichting in voeg met een tolerantie groter dan 5 mm. Voor het opvullen van deze 
 voegen komen in aanmerking PUR-schuim, PE-band en comprimeerbaar band. 
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Bouwbesluit 2012 Stb. 2011 416, 676;Stb. 2012,125, 256, 441, 643; Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 
51, 211, 232, 233 en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, 13245 Stcrt. 2013, 
5457, 16919; Stcrt. 2014, 4057NPR 2652 Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten en 
wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details   
 
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden 
NEN 2690 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke 
 luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning 
NEN-EN 1928 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en rubber banen voor 
 waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de  waterdichtheid 
NEN-EN 1991-1-4 Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting 
NEN-EN 12310-1 Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Deel 1: Bitumen banen voor 
 waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de nageldoorscheursterkte 
NEN-EN 12311-1 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 1: Bitumen banen voor 
 waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de treksterkte 
NEN-EN 13111 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Onderlagen voor schubvormige 
 dakbedekkingen en muren - Bepaling van de weerstand tegen waterdoorlating 
NEN-EN 13859-1  Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen voor 
 folies - Deel 1: Folies voor schubvormig gelegde dakbedekkingen 
NEN-EN 13859- -2:  Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen van folies - 
 Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding 
NEN-EN 13984 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende 
lagen  - Definities en eigenschappen 
 
BRL 4708  Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels 
BRL 4711 Dampremmende membramen 
 
 
SKH-publicatie 03-07  Uitvoeringsrichtlijn waterdampdiffusieremming in houtachtige bouwdelen 
 
SBRCURnet Luchtdicht Bouwen, december 2013 
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Bijlage I Principe-detailleringen (adviserend) 

Deze details zijn gebaseerd op binnenklimaatklasse I t/m III 

 
Ontmoeting spouwbladen naast elkaar 
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Aansluiting B.G.-vloer/gevel ( niet dragend)/fundering  
Indien dragend, onderregel onderkouwen en afdichten 
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Aansluiting B.G. –vloer/gevel (niet dragend)/fundering 
Indien dragend, onderregel onderkouwen en afdichten 



SKH-Publicatie 12-02  D.D. 20-10-2014 
FOLIES IN DE GEBOUWSCHIL MET PREFAB HOUTEN BOUWDELEN PAGINA 29 VAN 56 

 

 
Aansluiting verdiepingsvloer met houten binnenspouwblad (niet dragend)  
Indien dragend, onderregel onderkouwen en afdichten 
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Aansluiting woningscheidende wand op houten binnenspouwblad 
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Uitwendige hoek 
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Inwendige hoek 
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Onderzijde kozijn 
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Aansluiting bovenzijde kozijn met houten binnenspouwblad 
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Zijkant kozijn 
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Zijkant kozijn 
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Aansluiting verticale langsnaden van sporenkap elementen 
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Aansluiting horizontale stuiknaden 
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Aansluiting hellend dak op een woningscheidende ankerloze spouwmuur  
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Geïntegreerde borstwering (kreupele stijl) 
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Nokdetail 



SKH-Publicatie 12-02  D.D. 20-10-2014 
FOLIES IN DE GEBOUWSCHIL MET PREFAB HOUTEN BOUWDELEN PAGINA 42 VAN 56 

 

 
Hoekkeper   
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Kap met borstwering 
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Kap staande muurplaat 
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Kilkeper 
 



SKH-Publicatie 12-02  D.D. 20-10-2014 
FOLIES IN DE GEBOUWSCHIL MET PREFAB HOUTEN BOUWDELEN PAGINA 46 VAN 56 

 

 
    Dakdoorvoer ventilatie 
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Dakdoorvoer d.m.v. mantelbuis ventilatie 
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Aansluiting bovenzijde, onderzijde en zijkant dakraam 
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Schoorsteen in nok (onderzijde) 
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Aansluiting platdak kozijn dakkapel  
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Aansluiting platdak zijwang dakkapel 
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Bovenzijde dakkapel 
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Onderzijde dakkapel 
 

 
Zijkant dakkapel 
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Bijlage II: Toelichting/berekening dampdiffusieweerstand. 

Met behulp van de volgende formule wordt per binnenklimaatklasse vastgesteld welke eisen gelden 
voor de som van de diffusieweerstanden van alle constructieonderdelen aan de binnenzijde van het 

damp-open of dampdoorlatend membraan ([𝛴𝑠𝑑]i): 

[𝛴𝑠𝑑]𝑖 ≥
1

𝑎 + (
𝑏

𝑠′
𝑑

)
 

 
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de factoren a en b voor de verschillende klimaatklassen 
weergegeven. 

BKK a b 

I geen eisen geen eisen 

II 0,086 0,12 

III 0,063 0,085 

IV n.v.t. n.v.t. 

 
𝑠𝑑

′  volgt uit de volgende formule: 

𝑠𝑑
′ =

𝑠𝑑

0,9
 

In deze formule is 𝑠𝑑 de dampdiffusieweerstand van het damp-open of dampdoorlatend membraan, 
vermeerderd met de dampdiffusieweerstand van een eventueel aanwezig plaatmateriaal direct 
achter/onder het membraan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

𝑠𝑑
′  

[𝛴𝑠𝑑]𝑖  

𝑠𝑑
′  

[𝛴𝑠𝑑]𝑖  
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Voorbeeldberekeningen 𝑠𝑑
′  waarde 

 
1. Voor klimaatklasse II geldt met een damp-open laag aan de buitenzijde: 

𝑠𝑑
′ =

𝑠𝑑

0,9
 = 

0,15

0,9
= 0,17 

[𝛴𝑠𝑑]𝑖 ≥
1

𝑎+(
𝑏

𝑠′
𝑑

)
 = 

1

0,086+(
0,12

0,17
)
 = 1,26 m  

De som van de diffusieweerstanden van alle constructieonderdelen aan de binnenzijde van het 
membraan is tenminste 1,26 m. 

 
2. Voor klimaatklasse II geldt met een dampdoorlatende laag aan de buitenzijde: 

𝑠𝑑
′ =

𝑠𝑑

0,9
 = 

2,0

0,9
= 2,22 

[𝛴𝑠𝑑]𝑖 ≥
1

𝑎+(
𝑏

𝑠′
𝑑

)
 = 

1

0,086+(
0,12

2,22
)
 = 7,14 m  

De som van de diffusieweerstanden van alle constructieonderdelen aan de binnenzijde van het 
membraan is tenminste 7,14 m.  

 
 
 
3. Voor klimaatklasse III geldt met een damp-open laag aan de buitenzijde: 

𝑠𝑑
′ =

𝑠𝑑

0,9
 = 

0,15

0,9
= 0,17 

[𝛴𝑠𝑑]𝑖 ≥
1

𝑎+(
𝑏

𝑠′
𝑑

)
 = 

1

0,063+(
0,085

0,17
)
 = 1,78 m  

De som van de diffusieweerstanden van alle constructieonderdelen aan de binnenzijde van het 
membraan is tenminste 1,78 m. 

 
4. Voor klimaatklasse III geldt met een dampdoorlatende laag aan de buitenzijde: 

𝑠𝑑
′ =

𝑠𝑑

0,9
 = 

2,0

0,9
= 2,22 

[𝛴𝑠𝑑]𝑖 ≥
1

𝑎+(
𝑏

𝑠′
𝑑

)
= 

1

0,063+(
0,085

2,22
)
= 9,88 m  

De som van de diffusieweerstanden van alle constructieonderdelen aan de binnenzijde van het 
membraan is tenminste 9,88 m.  

 
5. Voor klimaatklasse III geldt met een damp-open laag  op een harde buitenplaat aan de 

buitenzijde: 

𝑠𝑑
′ =

𝑠𝑑

0,9
 = 

0,15+2

0,9
= 2,39 

[𝛴𝑠𝑑]𝑖 ≥
1

𝑎+(
𝑏

𝑠′
𝑑

)
= 

1

0,063+(
0,085

2,39
)
= 10,14 m  

De som van de diffusieweerstanden van alle constructieonderdelen aan de binnenzijde van het 
membraan en dakbeschot is tenminste 10,14 m.  
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Bijlage III Folies onder PV panelen bij hellende daken. 

Onder ingebouwde PV panelen moeten hogere eisen worden gesteld aan het onderdak dan onder 
klassieke dakbedekkingen zoals dakpannen. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat de temperatuur in de spouw onder zonnepanelen, afhankelijk van 
onder andere de ventilatie en dakhelling , vaak 10

0
C hoger is dan onder dakpannen. Dit heeft invloed 

op de duurzaamheid van de onderdakfolie. Toepassing van een membraan, dat bij hogere 
temperaturen (> 80

0
C) niet of nauwelijks veroudert, is noodzakelijk.  

 
Alhoewel er nog slechts beperkte informatie beschikbaar is, is het aan te raden om een membraan toe 
te passen dat een zwaardere test heeft ondergaan. 
 
Bij de standaard test “weerstand tegen versnelde veroudering” (volgens NEN-EN 13859-1 en -2: Annex 
C met modificatie; zie ook BRL 4708), gelden de volgende eisen: 

 treksterkte en rek bij breuk > 50% t.o.v. initiële waarde en 

 waterdichtheidsklasse W1 en slagregendicht,  

 na 3 maanden 70
0
C en 336 uur (of 5000 uur

1
) UV. 

 
De zwaardere test, die noodzakelijk is voor folies toegepast onder PV-panelen, wijkt af op het 
temperatuurcriterium. De verouderingstest bestaat dan uit: 3 maanden 100

0
C  en 336 uur (of 5000 

uur
1
)) UV. 

 
Daarnaast kan in een geventileerde spouw door nachtelijke uitstraling condensatie of ijsvorming 
optreden tegen de onderzijde van panelen. Hierdoor is  toepassing van een slagregendichte W1-
onderdakfolie noodzakelijk, waarbij overlappingen, aansluitingen en perforaties regendicht uitgevoerd 
moeten worden. Het is daarom ook sterk aan te bevelen de dakdetails door een extern deskundige te 
laten beoordelen. 
 
Een aantal zonne-energiesystemen is bovendien niet “licht-dicht”. In die situaties is toepassing van een 
slag regendichte onderdakfolie met, naast een hoge temperatuur-bestendigheid  
(>100 

0
C), ook een hoge UV-stabiliteit (verouderingstest 5000 uur UV) noodzakelijk. 

 
Omdat het toepassen van folies in daken met PV-panelen risicovol is, is het altijd zinvol om de 
dakdetails met de folieleverancier te bespreken. De folieleverancier zal op de betreffende toepassing 
garantie moeten geven. 
 
 
 

 

                                                      
1 Een verouderingstest met 5000 uur UV is bedoeld voor folies die ook UV-stabiel zijn. 


