nagel

9300+P

nokvorst
ondervorsten
bitumen
142 mm PIR plaat: Kingspan Therma TR26 FM
dampdichte folie
18 mm OSB
schegstukken afschot 16 mm/m¹
houten balklaag
tengels 32x22 mm
gipsplafond

2x 38mm CLS

gecoate zinken kraal
(of e.v.t. kunststof kraal)
142

gecoate zinken kraal
(of e.v.t. kunststof kraal)

naaddichting
aanzicht: hwa

18 38 50 10
250

140

18
volgens
opg. constr. var.

2620+P
vent.

18 mm w.r.c. delen: bevelsiding
38x89 mm tengels
bevestigen met Borgh FacaFix volgens opg. leverancier
50 mm Kingspan Kooltherm K12 frameplaat
10 mm OSB
regelwerk 38x140 mm
140 mm glaswol: Isover Systemroll 400
dampdichte folie
15 mm gips

250

10 mm Garantplex (WBP)

10 22

vent.

vent.

18 mm OSB
22x44 mm ventilatie-tengels
18 mm w.r.c. boeidelen

naaddichting: compriband

2620+P

°
58

12.5 22

285

18 mm OSB
22x44 mm ventilatie-tengels
18 mm w.r.c. boeidelen

dakpan
panlat 30x40 mm
tengel 18x40 mm
dampdoorlatende folie
sporen 38x235, h.o.h. 600 mm
2x 120 mm glaswol: Isover Systemroll 1000
dampremmende folie
11 mm OSB

2895+P

18
volgens
opg. constr. var.

2895+P

bitumen
18 mm OSB
schegstukken afschot 16 mm/m¹
houten balklaag
22 mm tengels
10 mm Garantplex (WBP)

285

50 mm Kingspan Kooltherm K12 frameplaat
boven en onder: naaddichting PUR-schuim

dampdoorlatend folie
overlappend aanbrengen

10 mm Garantplex (WBP)
2465+P

18 mm w.r.c. boeidelen
22x44 mm ventilatie-tengels
2x houten regel 70x175 mm (verlijmen)
18 mm w.r.c. boeidelen

10 mm Garantplex (WBP)

aanzicht kolom 200x200 mm

15
200

271

6 AANSLUITING DAKRAND

dakpan
panlat 30x40 mm
tengel 18x40 mm
dampdoorlatende folie
sporen 38x235, h.o.h. 600 mm
2x 120 mm glaswol: Isover Systemroll 1000
dampremmende folie
11 mm OSB
tengels 22x32 mm
12,5 mm gips

4 NOKDETAIL

180

7 AANSLUITING DAKRAND OVERKAPPING
topgevelklossen 38x184 mm

22x44 mm ventilatie-tengels
18 mm w.r.c. boeidelen

dakpan
panlat 30x40 mm
tengel 18x40 mm
dampdoorlatende folie
sporen 38x235, h.o.h. 600 mm
2x 120 mm glaswol: Isover Systemroll 1000
dampremmende folie
11 mm OSB
15

100 mm gevelmetselwerk
35 mm geventileerde luchtspouw
60 mm glaswol: Isover Mupan Facade
i.h.w. bevestigen, zwarte zijde buiten
10 mm OSB
regelwerk 38x140 mm
140 mm glaswol: Isover Systemroll 400
dampdichte folie
12,5 mm Lafarge Ladura vezelversterkte gipsplaat

100 mm gevelmetselwerk (keimwerk)

stelblokjes en ondersabelen
stelregel 38x140 mm
stelregel 20x140 mm

200

gecoate zinken goot
(of e.v.t. kunststof goot)

PEIL=2965+
18 mm OSB

ruwe planken 22x125

60 mm isolatie met gesloten cellen

220
12.5

DPC folie
muisdicht z-koker t.b.v.
ventilatie kruipruimte

spouw dichtzetten
in fundering

360

funderingsstroken op
pe-folie en 50 mm
schoon zand

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

funderingsstroken op PE-folie
en 50 mm schoon zand

open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

draagkrachtige laag

50

300

draagkrachtige laag

50

var.

300

FUNDERING OP BETONSTROKEN:
Algemeen:
* de grond dient op het aanlegnivo een minimale
conusweerstand te bezitten van 4 N/mm²
* Indien deze waarden niet behaald worden,
dient er grondverbetering worden toegepast.

hartlijn funderingsstrook
= buitenzijde binnenspouwblad

10 mm Garantplex (WBP)
tengels voorzien van ventilatiesleuven

PRINCIPE GRONDVERBETERING:
binnen

100 mm gevelmetselwerk
35 mm geventileerde luchtspouw
60 mm glaswol: Isover Mupan Facade
i.h.w. bevestigen, zwarte zijde buiten
10 mm OSB
regelwerk 38x140 mm
140 mm glaswol: Isover Systemroll 400
dampdichte folie
15 mm gips

290

a

a

h

strookbr.

h

aanlegbr. grondverb.

ontgravingsnivo

100

var.

35 60 10

140

15

360

3 GOOTDETAIL

PRINCIPEDETAIL TRAP / HEKWERK

GEGEVENS OVERIGE BETONCONSTRUCTIES:

GEGEVENS METSELWERKCONSTRUCTIES:

GEGEVENS HOUTCONSTRUCTIES:

ISOLATIEWAARDEN THERMISCHE SCHIL:

(volgens NEN-EN 1992 1-1)

(volgens NEN-EN 1996 1-1)

(volgens NEN-EN 1995 1-1)

ONDERDEEL

Beton:

Beton:
:
:
:
:

C20/25, mits niet anders aangegeven
volgens NEN-EN 1992 1-1
200 mm; tenzij anders aangegeven
200 mm

betonsterkte
milieuklasse

: C20/25, mits niet anders aangegeven
: volgens NEN-EN 1992 1-1

ONDERDEEL:

DRUKSTERKTE(fb):

ONDERDEEL:

KWALITEIT

metselsteen

afhankelijk v.d. kwal.

standaard bouwhout

C 18

Wienerberger snelbouwsteen
type PM20

Betondekking:

Betondekking:

de betondekking van de diverse onderdelen uit
te voeren volgens NEN-EN 1992 1-1

de betondekking van de diverse onderdelen uit
te voeren volgens NEN-EN 1992 1-1

Wapening:

Wapening:

staalsoort volgens gegevens constructeur

staalsoort volgens gegevens constructeur

mortel

18.0 N/mm²
7.5 N/mm²

GEGEVENS STAALCONSTRUCTIES:
(volgens NEN-EN 1993 1-1)
staalsoort

* N.B. de hierboven aangegeven druksterktes zijn
aangegeven voor de materialen onderling
* Voor de toe te passen materialen zijn te allen tijde de
constructieberekeningen maatgevend

laswerk
boutkwaliteit
ankerkwaliteit

: S 235 (Fe 360)
mits niet anders vermeld
: a-min = 4 mm
: 8.8 (electrolytisch verzinkt)
: 4.6 (electrolytisch verzinkt)

* Bij significante afwijkingen tussen het getekende en de gegevens van de constructeur dient contact te worden opgenomen

R constructie

begane grondvloeren:
- PS Combinatievloer
spouwmuren:
- Isover Systemroll 400 (140 mm)+
- Isover Mupan Facade (60 mm)
hellende daken:
- Isover Systemroll 1000 (2x 120 mm)
overstekken:
- Isover Systemroll 1000 (2x 120 mm)
platte daken:
- Kingspan Therma TR26 (80 mm)
zijwangen dakkapel:
- Isover Systemroll 700 (120 mm)

VRIJSTAANDE WONING FAM. BOS TE VOORTHUIZEN

: 3.54 m²k/W
: 4.93 m²k/W

* Kanaalplaatvloeren: T.p.v. opleggingen oplegvilt toepassen

Schaal:

1:10

Opdrachtgever: Ronald & Evelien Bos
Purmerend

Formaat:

A1

Projectleider:

WM

Onderdeel: Details

Getekend:

DP

Datum:

Werknr.

: 6.02 m²k/W
: 6.00 m²k/W
: 6.08 m²k/W
u=0.29 W/m²K

Stationsstraat 37 7622 LW Borne T. 074-2659966
www.buildingdesign.nl
info@buildingdesign.nl

OPLEGGINGEN:
* Breedplaatvloeren: Afhanleijk van de opleggingen
oplegvilt toepassen (een en ander in overleg met
de constructeur). GEEN oplegvilt t.p.v.
buitenkozijnen (i.v.m. werking versterkte stroken)

maatvoering funderingsstroken
tpv. buiten(spouw)muren

n.b. voor smalle stroken (600-700 mm) geldt:
hart spouwmuur = hart strook

685

FUNDERING OP BETONSTROKEN:

aanlegnivo

h

60 mm dekvloer met polyestervezels
PE folie
12 mm Sonefloor
18 mm OSB
balklaag volgens berekening constructeur
80 mm glaswol
dampdichte folie
22 mm rachels, h.o.h. 300 mm
12,5 mm gips

optrede:<188mm
aantrede: >220mm

2 FUNDERING - OPLEGGING

buiten

* de grondwaterstand dient ten tijde van de
uitvoering minimaal 500 mm onder het
diepste nivo van ontgraven te liggen
* minimale conusweerstand van de
grondverbetering 4 N/mm²

naaddichting

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

(volgens NEN-EN 1992 1-1)

betonklasse
milieuklasse
strookdikte
zandaanvulling tussen stroken

100

vent.

vent.

600

1 FUNDERING - OPLEGGING DEUR

2620+P

50 50

spouw dichtzetten dmv
klamp, hoh 1000mm

89

22x44 mm ventilatie-tengels
18 mm w.r.c. boeidelen

dpc-folie

5 TOPGEVELOVERSTEK
50

80
200

geïsoleerde kantplank
d=120 mm

357.5

60

MAAIVELD 100-P

18 mm OSB
cls muurplaat verlijmen op vloer
2895+P

18

PEIL=0
80

20

PEIL=0

300

12.5

140

naaddichting

vogel-/muisschroot
dampremmende folie

open stootvoeg t.b.v. spouwventilatie

221

bestrating

cls regel verlijmen aan sporen

35 60 10

12

80 mm dekvloer
combinatievloer

100

50 mm Kingspan Kooltherm K12 frameplaat
boven en onder: naaddichting PUR-schuim

345.5

80 mm dekvloer
voorzien van polyestervezels
combinatievloer

2x 120 mm glaswol: Isover Systemroll 1000

22

naaddichting: compriband

15 mm gips met draaibare
luiken van 15 mm MDF

285

binnendraaiende deur

°
58

100 mm metselwerk trasraam
35 mm geventileerde luchtspouw
60 mm glaswol: Isover Mupan Facade
i.h.w. bevestigen, zwarte zijde buiten
10 mm OSB
regelwerk 38x140 mm
140 mm glaswol: Isover Systemroll 400
dampdichte folie
15 mm gips

OMGEVINGSVERGUNNING

285

naaddichting

open stootvoeg t.b.v. ventilatie

360
75

vent.

1000

140

vent.
10 mm Garantplex (WBP)

850

35 60 10

PEIL=3965+

185.3

360
100

285

12,5 mm gips
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