dakopbouw
Rc= 4,5m²K/W:
dakpan
SlimFix 4,5 8/8L
luchtdicht
afdekprofiel t.p.v.
naden
schroef met volgplaatje
elastisch blijvende,
luchtdichte aansluiting*

9°
45.

vogelschrootprofiel
ventilerende panlat

luchtdichte*
aansluiting

waterlijn
hemelwater

Muurplaat

3
39

5
underlayment
balklaag vlgs. constructeur
18

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie
waterkerende laag

196

spouw dichtzetten
400

1

wandopbouw bu-bi
Rc= 4,0 m²K/W:
metselwerk
luchtspouw
Isolatie Rockwool
Rockfit Premium Silver 433 HP
binnenspouwblad

2

100

30

100

100

320

wandopbouw bu-bi
Rc= 4,0 m²K/W:
metselwerk
luchtspouw
Isolatie Rockwool
Rockfit Premium Silver 433 HP
binnenspouwblad

buitendeur

soepele voeg
onderregel
luchtdichtingsfolie
randisolatie

10

10

dorpel

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

open stootvoeg
fundering vlgs. opgave hoofdconstructeur
100

30

100

100

120

dpc

120

dpc

80

80

60

maaiveld = 20 -/-P
60

maaiveld = 20 -/-P

vloerafwerking (tegels)
afwerkvloer
drukvaste isolatie (λ = 0,035 W/(m.K))
Betonvloer
PE-folie
Verdicht zandbed

open stootvoeg
fundering vlgs. opgave hoofdconstructeur
100

30

100

100

vloerafwerking (tegels)
afwerkvloer
drukvaste isolatie (λ = 0,035 W/(m.K))
Betonvloer
PE-folie
Verdicht zandbed

RENVOOI
metselwerk / baksteen
kalkzandsteen
isolatie

houten buitendeur
merantie 67x114
RM
RM

rookmelder confrom NEN 2555
HWA Ø80

ALGEMEEN
Wateropname
Inbraakwerendheid
Afdeling 2.15 Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een
niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandsklasse 2.
Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit
Gegevens en bescheiden over zelfsluitende deuren, spreekinstallaties,
signaalvoorziening en deuropeners ter voorkoming van veel
voorkomende criminaliteit vlgs installateurs / leveranciers dienen te
voldoen aan afdeling 6.11
Bescherming tegen ratten en muizen
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten
en muizen wordt tegengegaan.
Afdeling 3.10 Conform bouwbesluit artikel 3.69 t/m 3.73 Een
uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn
dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een
uitmonding van:
a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;
b. een afvoervoorziening voor rookgas, en
c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor
huishoudelijk afvalwater en hemelwater.
Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige
scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende
terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen
openingen die breder zijn dan 0,01 m.
Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

29-10-2018 A

Diverse wijzigingen

wijziging

gew.

Artikel 6.2 Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en
gebruiken van energie heeft een veilige voorziening voor het afnemen
en gebruiken van energie.
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Wering van vocht
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Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat
de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden,
toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt. conform NEN
2778
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