
In dat kader nemen ook de verantwoordelijkheden van de aannemer toe. De voornaamste vraag
die men zich daarbij stelt is hoe deze eis zonder – onnodige – extra kosten en bekommernissen te
behalen en veilig te stellen, gezien de af te geven garanties.

Laat uw zorgen aan ons over!
Op basis van de luchtdichtheidseis en qv10-waarde kiezen we samen met u voor de juiste
oplossing en dichten we de nodige aansluitingen af. Hoe sneller we in het project betrokken
worden, hoe meer we kunnen adviseren over o.a. detailleringen, materiaalkeuzes en uitvoering om
waar mogelijk de kosten te beperken.

Wij staan garant voor een maximale afdichting van de bouwknopen en een optimale
luchtdichting met meetbare resultaten, die we ook steeds onafhankelijk laten controleren. En dit
doen we voor alle aansluitingen, zoals buitenschrijnwerk, vloer-wand en wand-plafond
aansluitingen, dakaansluitingen, doorvoeren, schachten en kokers, etc.

Kortom, uw luchtdichting is onze bekommernis.

Energiezuinigheid staat vandaag hoog op de agenda en luchtdicht bouwen of het lucht- en
dampdicht afdichten van bouwaansluitingen spelen een steeds belangrijker rol in de EPC-
berekening.

Heeft uw project luchtdichting nodig?
Kent u de luchtdichtheidseis of de qv10-waarde?
Wat staat er in de details en voldoen deze nog om de eis te behalen?
Zijn de thermische schil en de (luchtdichte) gebouwschil duidelijk aangegeven?
Welke materialen worden er gebruikt en wat is de impact op de luchtdichtheidseis?
Voor welk ventilatiesysteem werd er gekozen?

Integrale aanpak luchtdicht bouwen
meetbare resultaten zonder zorgen
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We gebruiken onze

technische kennis en

expertise verder ook op

het vlak van algemene

geveldichting, zoals bvb.

wind- en waterdichting,

akoestische afdichtingen

rondom het buiten-

schrijnwerk, enz.

Hiernaast vindt u enkele

van onze referenties.

Integrale aanpak luchtdicht bouwen
meetbare resultaten zonder zorgen

Heeft u nog vragen?

Aarzel dan niet om ons te

contacteren via

Innoceal heeft zicht gespecialiseerd in het optimaal afdichten van gebouwen. Onze filosofie vertrekt van

het idee dat de afdichting op zich 100% luchtdicht moet zijn, en daarvoor niet op de verdere afwerking van

het gebouw te vertrouwen. Daarom evalueert Innoceal op permanente wijze de verschillende oplossingen

en producten die op de markt aanwezig zijn. Afhankelijk van het type aansluiting en de gebruikte

bouwmaterialen kiezen we de gepaste oplossing. We kijken daarbij naar de eisen qua luchtdichting en de

haalbaarheid, maar ook naar de technische vereisten en details.

Onze oplossingen kunnen

dan ook perfect bestaan

uit een combinatie van

verschillende producten, in

plaats van vast te houden

aan één product of

fabrikant. Bij twijfel testen

we de producten steeds in

situ op kwaliteiten zoals

hechting en

compatibiliteit.

Behalve het verkleven van

uiteenlopende types van

folies en EPDM-stroken,

werken we ook met

verschillende coatings, die

naargelang de vereiste

dampdichtheid binnen of

buiten aangebracht

worden.

luchtdichtbouwen@innoceal.com of bel naar 0488/66 14 66.
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