
VERWERKINGSDETAILS

Productinformatie daken en wanden
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KWALITEITSONDERZOEK
Kwaliteit is voor Morgo Folietechniek altijd leidend. 

Al onze producten worden uitgebreid getest door

onafhankelijke testinstituten. Bovendien worden 

de producten in een eigen onderzoekslaboratorium 

op de opgegeven waardes in de CE’s en DOP’s 

onderzocht om een probleemloze, duurzame 

toepassing vande producten in uw bouwprojecten 

te kunnen garanderen.
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Afdichting

Zie dichtingsmaterialen

Binnenplaat

Plaatmateriaal als ondergrond voor de afwerking van de 

binnenzij-de van een woning met bijvoorbeeld behang of 

spuitwerk. Voor-beeld: gipskartonplaat, multiplex of hardboard.

Dak

Een onder een helling (< 70°) geplaatste uitwendige scheidings-

constructie bestaande uit een onderconstructie en alle zich 

daarop bevindende lagen inclusief het van een harde, 

schubvormige, per-meabele dakbedekking voorziene oppervlak 

dat is blootgesteld aan de weerselementen; ook de 

aansluitingen en overige details worden tot het dak gerekend.

NB: De elementen van de schubvormige dakbedekking

zijn niet groter dan 1 m2.

Dakpan

Verankering van de dakpannen volgens NEN 6707. Ventilatie 

on-der de pannen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Dampdoorlatendheid

De mate waarin waterdamp wordt doorgelaten onder invloed 

van dampspanningsverschillen tussen de binnen- en buitenzijde 

van een bouwdeel.

Dampremmende laag

Het is van belang dat de dampremmende laag zo 

veel mogelijk intact blijft. Er mogen geen doorbrekingen in de 

laag worden aangebracht voor leidingen, elektradozen en 

dergelijke. Vooral ter plaatse van doosconstructies met isolatie 

aan de bin-nenzijde is dit kritiek. Voorbeelden: GG Profol 

dampremmende 

folie, polyethyleenfolie (PE-folie) of aluminiumfolie. In het werk 

aangebrachte folie is ten minste 0,15 mm dik. Voor de woning-

bouw is een mμ-Dwaarde van 10 m in het algemeen voldoende.

Dekvloer

Cement- of calciumsulfaatgebonden afwerklaag voor steenach-

tige constructievloeren.

Dichtingsmaterialen

Dichtingsmaterialen dienen voor het opvullen van naden teneinde 

een correcte afwerking en/of de vereiste luchtdichtheid en geluid-

werendheid te realiseren. Veel van deze materialen zijn er ook in 

een brandwerende kwaliteit. De keuze van het dichtingsmateriaal 

is afhankelijk van de soort en functie van de voeg. Wanneer er in 

de details sprake is van een afdichting worden voegen bedoeld 

met een tolerantie groter dan 5 mm. Voor het opvullen van deze 

voegen komen in aanmerking PUR-schuim, PE-band, comprimeer-

bare band en kurkrubberpasta. Wanneer er sprake is van naad-

dichting wordt bedoeld: het afdichten van een flexibele voeg tus-

sen twee onderdelen met een tolerantie kleiner dan 5 mm. Om 

geluidshinder te voorkomen kan voor het opvullen van deze voe-

gen opencellig schuimband, vilt of kit worden gebruikt.

Gevel

Een verticaal of onder een steile helling (>70°) geplaatste uitwen-

dige scheidingsconstructie bestaande uit een achterconstructie en 

alle zich daarvoor bevindende lagen inclusief een gevelbekleding 

die is blootgesteld aan de weerselementen; ook de aansluitingen 

en overige details worden tot de gevel gerekend.

NB: De openingen in de gevelbekleding zijn niet zodanig dat er 

direct daglicht op het WDO membraan valt.

Gevelbekleding

De spouw achter een dergelijke bekleding dient sterk geventileerd 

te worden volgens opgave van de fabrikant.

Voorbeelden van gevelbekledingsmateriaal: 

Massieve platen van een thermohardende kunststof met cellulose-

vezels (volkernplaten). 

Massieve steenvezelplaat met hoge persing, bestemd voor gevel-

bekleding.

Isolatiematerialen

minerale wol

Voor spouwmuurisolatie wordt een isolatieplaat aanbevolen 

met een volumieke massa van ten minste 20 kg/m3 eventueel 

voorzien van een glasvlies. Voor dakisolatie in een sporenkap is 

12 kg/m3 voldoende, mits de laag aan de bovenzijde wordt af- 
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gesloten met een waterwerende dampdoorlatende laag. Een te 

lage volumieke massa voor spouw- en dakisolatie kan tot een ver-

minderde thermische prestatie aanleiding geven. Ter plaatse van 

het aansluitdetail bouwmuur/dakplaten bij hellende daken in de 

dakspouw moet minerale wol worden toegepast met een volu-

mieke massa > 16 kg/m3 en met 50 tot 100% overmaat in de 

dikte. De samendrukbaarheid of beloopbaarheid wordt door som-

mige leveranciers gespecificeerd met de drukweerstand. Dit is een 

betere indicatie dan de volumieke massa.

harde isolatieplaten

Isolatieplaten met een zodanige stijfheid dat toepassing als onder-

steuning in een waterwerende laag mogelijk is. Ze kunnen ook als 

bekistingsplaten voor op zand gestorte vloeren worden toegepast. 

Voor het ondersteunen van waterwerende en waterdichte lagen 

zijn de isolatieschuimen geschikt evenals een stevige minerale wol 

plaat. Andere oplossingen ter ondersteuning van de waterdichte 

laag zijn vermeld in NPR 2652.

Lood

Waar specifiek lood is genoemd als waterdichte laag, is dit gedaan 

in verband met de benodigde massa van lood.

Luchtdichtheid

Mate waarin lucht tegen wordt gehouden onder invloed van een 

luchtdrukverschil tussen binnen- en buitenzijde van een bouwdeel.

Minerale wol

Zie isolatiematerialen

Naaddichting

Zie dichtingsmaterialen

Nokvorst

De verankering van de nokvorst gebeurt vaak met een gesherardi-

seerde schroefnagel. Een andere mogelijkheid is hem vast te zet-

ten met een flexibele mortel, bijvoorbeeld een bitumenpasta met 

een vulling van polystyreenkorrels. De ventilatie onder de pannen 

mag daardoor niet worden beperkt. Afhankelijk van het type pan-

nen kunnen dan ventilatie-pannen nodig zijn.

Ondergrond

De ondergrond is het materiaal (met uitzondering van een 

luchtspouw) direct onder of achter het membraan.

Ondervorst

De openingen van ondervorsten ter afscherming van de nokcon-

structie tegen water en ongedierte mogen niet breder zijn dan 10 

mm. Andere nokafwerkingen zijn mogelijk in overleg met de leve-

rancier van de pannen.

Nonwoven membraan

Nonwoven membraan, bestaande uit kunststof vezels en filamen-

ten, die op mechanische en/of chemische en/of thermische wijze 

aan elkaar verbonden zijn.

Open stootvoegen

Openingen in het metselwerk voor ventilatie en de afvoer van 

vocht in de spouw. Het oppervlak van alle openingen boven het 

maaiveld mag niet meer bedragen dan 1000 mm2 per m1 gevel. 

In de praktijk komt dit neer op een h.o.h.-afstand tussen de open 

stootvoegen van 1,5 m. De breedte van open stootvoegen mag 

maximaal 10 mm bedragen.

Sterk geventileerde spouw

Een spouw met openingen naar de buitenlucht met een totaal 

oppervlak van meer dan 1000 mm2 per m1 gevel volgens NEN 

1068. Het al dan niet sterk geventileerd zijn van de spouw heeft 

gevolgen voor de warmteweerstand.

Vogelschrootprofiel

Openingen niet breder dan 10 mm. Het vogelschrootprofiel be-

perkt ook de windsnelheid en het binnendringen van stuifsneeuw.

Waterdicht, damp-open membraan (WDO membraan)

Waterwerend membraan dat waterdicht en damp-open is (WDO-

membraan) voor toepassing in hellende daken en/of gevels. Een 

materiaal wordt als WDO membraan gekenmerkt indien de wa-

terwerendheidsklasse = W1 en de diffusie weerstand Sd < 0,2 m. 

Waterdichte laag

Laag die geen water doorlaat bij beproeving volgens NEN 2049. 

Om te verhinderen dat water in de constructie dringt, kunnen op 

geschikte plaatsen stroken waterdicht materiaal worden verwerkt. 

Waar een waterkering eindigt, dient een waterdicht kopschot (mi-

nimaal 20 mm hoog) te worden aangebracht om te voorkomen 

dat het water zijwaarts wegstroomt.

Waterwerend membraan

Membraan dat toegepast wordt in dak- of gevelconstructies om 

het binnendringen van vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten 

en badruimten te beperken. Er wordt onderscheid gemaakt in 

waterdichte, damp-open membranen, waterkerende en damp-

doorlatende membramen.
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Algemene verwerkingsvoorschriften dakdetails 

(DA details)

Alle overlapstroken tijdens transport en open bouwfase zoda-

nig vastzetten dat er geen schade kan ontstaan. 

Overlapstroken bij aansluitingen van dakelementen vastzetten 

d.m.v. in het werk aan te brengen gedeelde tengel en panlat. 

In verband met de zelfreinigende werking van de folie de tengel 

bij voorkeur in 18 mm dik uitvoeren

Bij een flauwe hellingshoek van de daken, tussen de 15º en de 

25º, de overlapstroken waterdicht laten aansluiten m.b.v. Pro-

than of GG dubbelzijdig tape.

Daken met een hellingshoek < 25º, in overleg met de fabrikant / 

leverancier van het membraan uitvoeren.

Doorvoeringen door het dampopen membraan waterdicht af-

werken m.b.v. Prothan of GG dubbelzijdig tape of flexibel 

afdichtingsmanchet (Eisendicht manchet). Dakramen afwerken 

met Morgovent manchet.

Overlappingen en doorvoeringen van het dampremmend lucht-

dicht membraan luchtdicht afwerken m.b.v. Prothan, GG 

dubbelzijdig tape, of flexibel a fdichtingsmanchet ( Eisendicht 

manchet).

Luchtdichte afwerkingen aan de warme zijde als aangegeven in 

de details uitvoeren door middel van bijvoorbeeld: 

Kunststoflijst met gecomprimeerd luchtdicht schuimband 

Naaddichting als aangegeven in de details uitvoeren door mid-

del van bijvoorbeeld:

- Voorgecomprimeerd, geïmpregneerd schuimband

- Gecomprimeerd opencellig luchtdicht schuimband

- Met folie omwikkeld schuimband

Bij opslag en open bouwfase mag het membraan niet langer

aan UV worden blootgesteld dan door de fabrikant is gega-

randeerd.

Het membraan aan de koude zijde van de binnenconstructie

dient afwaterend te worden aangebracht.

De waterkerende dampopen membranen dienen te voldoen

aan de BRL 4708, herziene versie 2002.

Indien PUR schuim wordt toegepast alleen flexibel blijvende

kwaliteiten

Algemene verwerkingsvoorschriften geveldetails 

(WA-details)

Alle overlapstroken tijdens transport en open bouwfase zoda-

nig vastzetten dat er geen schade kan ontstaan. 

Doorvoeringen door het dampopen membraan waterdicht af-

werken m.b.v. Prothan, Morgo dubbelzijdig tape of flexibel af-

dichtingsmanchet (Eisendicht manchet).

Overlappingen en doorvoeringen van het dampremmend lucht-

dicht membraan luchtdicht afwerken m.b.v. Prothan, GG 

dubbelzijdig tape of flexibel a fdichtingsmanchet ( Eisendicht 

manchet).

Luchtdichte afwerkingen aan de warme zijde als aangegeven in 

de details uitvoeren door middel van bijvoorbeeld: 

Kunststoflijst met gecomprimeerd luchtdicht schuimband 

Naaddichting als aangegeven in de details uitvoeren door mid-

del van bijvoorbeeld:

- Voorgecomprimeerd, geïmpregneerd schuimband

- Gecomprimeerd opencellig luchtdicht schuimband

- Met folie omwikkeld schuimband

GG Lateislabbe met harde hoek of zacht dubbel hoek profiel 

toepassen.

GG Lateislabbe onder het waterkerend, dampdoorlatend /

dampopen membraan mechanisch of d.m.v. Prothan bevestigen. 

Bij opslag en open bouwfase mag het membraan niet langer 

aan UV worden blootgesteld dan door de fabrikant is gega-

randeerd.

Het membraan aan de koude zijde van de binnenconstructie 

dient afwaterend te worden aangebracht.

De waterkerende dampopen membranen dienen te voldoen 

aan de BRL 4708, herziene versie 2002.

Indien PUR schuim wordt toegepast alleen flexibel blijvende 

kwaliteiten.
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Algemene verwerkingsvoorschriften details 

doorbrekingen (DD- en WD-details)

Naadafdichtingen afwerken d.m.v. overschilderbarekit.

In prefab dient de afwaterende goot boven dakdoorvoering te 

worden aangebracht.

Waterdichte afwerking van dakdoorvoeren aan de koude zijde 

bijvoorbeeld d.m.v. een extra strook waterkerend dampopen 

membraan afwaterend aan te brengen.

Alle overlapstroken tijdens transport en open bouwfase zodanig 

vastzetten dat er geen schade kan ontstaan.

In verband met de zelfreinigende werking van de folie de tengel 

bij voorkeur in 18 mm dik uitvoeren

Bij een flauwe hellingshoek van de daken, tussen de 15º en de 

25º, de overlapstroken waterdicht laten aansluiten m.b.v. Pro-

than folielijm of Morgo dubbelzijdig tape.

Daken met een hellingshoek < 25º, in overleg met de fabrikant / 

leverancier van het membraan uitvoeren.

Doorvoeringen door het dampopen membraan waterdicht af-

werken m.b.v. folielijm, tape of flexibel afdichtingsmanchet  

(Eisendicht manchet). Dakramen afwerken met Morgovent Dak-

raammanchet.

Overlappingen en doorvoeringen van het dampremmend lucht-

dicht membraan luchtdicht afwerken m.b.v. Prothan of Morgo 

dubbelzijdig tape of flexibel afdichtingsmanchet (Eisendicht 

manchet).

Bij opslag en open bouwfase mag het membraan niet langer aan 

UV worden blootgesteld dan door de fabrikant is gegarandeerd.

Het membraan aan de koude zijde van de binnenconstructie 

dient afwaterend te worden aangebracht.

De waterkerende dampopen membranen dienen te voldoen aan 

de BRL 4708, herziene versie 2002.

Waterdichte laag boven geveldoorbreking

(o.a. kozijnen)

Aandachtspunten voor een correcte uitvoering:

1. Waterafvoermogelijkheid tussen kozijn en latei (5-10 mm).

2. Afwaterend, afschot 10°.

3. Beëindigen met kopschotjes, hoogte 20 mm.

4. Waterdichte laag 50 tot 100 mm aan beide zijden breder dan

kozijn, 15 mm omslaan op het kozijn.

5. Voldoende hoog opzetten tegen het binnenspouwblad (vuist-

regel: drie lagen metselwerk boven de waterafvoermogelijkheid

(= ca. 180 mm).

6. Vastzetten van de waterdichte laag met een klemstrip op het

binnenspouwblad. De strip bij een betonnen binnenspouwblad

aan de bovenzijde afkitten.

7. Bij houten binnenspouwbladen de waterdichte laag dakpans-

gewijs laten aansluiten op de waterdichte laag van het binnen-

spouwblad.

Zie ook NPR 2652.

Waterdichte laag bij opgaand werk

Aandachtspunten voor een correcte uitvoering:

1. Voldoende overlap tussen de waterdichte dakbedekking en

de waterdichte laag.

2. Waterdichte laag vrijhouden van het eventuele grind.

3. Waterafvoer via open stootvoegen doorzetten tot op de wa-

terdichte laag.

4. Waterdichte laag ondersteunen en afwaterend aangeven (af-

schot 10o).

5. Waterdichte laag voldoende hoog opzetten (vuistregel: drie

lagen metselwerk boven de waterafvoermogelijkheid (= ca. 180

mm).

6. Waterdichte laag met een klemstrip vastzetten tegen het bin-

nenspouwblad. De strip bij een betonnen binnenspouwblad aan

de bovenzijde afkitten.

7. Inmetselhoogte van de waterdichte laag afstemmen op de

aansluitende detailleringen, zoals kozijnen en dakranden.

8. Verbindingen waterdicht maken door: felsen, afplakken, aan-

branden met weefsel (aanbranden op een onbrandbaar mate-

riaal) of toepassen van een lapnaad. Beide stroken beëindigen

met een omslag van 10 mm, overlap 100 mm, in het midden

van de overlap twee rille.
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