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lichtopgroen

Energie is duur, energiebesparing in-
teressant voor beurs en milieu. Soms
kunnen eenvoudige ingrepen een ge-
bouw verduurzamen en veraangena-
men. Aflevering 14: De omhulling.
Hoe is met isolatie warmteverlies te
voorkomen?

Een compacte vorm heeft de
voorkeur boven een complexe
vorm met een relatief groot
contactoppervlak met de koude
buitenlucht. Het werkt net als bij
onszelf; als je het koud hebt,
maak je jezelf klein. Je kunt
jezelf ook dik kleden. Dit is te
vergelijken met het aanbrengen
van extra isolatie in een ge-
bouw. Als lucht beweegt, neemt
het de warmte mee. Daarom is
het belangrijk gaten en kieren in
de omhulling te dichten om
ongewenste warmteverplaatsing
te voorkomen. Net zoals je de jas
goed dichtdoet in de winter. In
extreme situaties, zoals bij on-
derkoeling, wikkelen ze iemand
in aluminiumfolie. Logisch,
want zo wordt alle warmtestra-
ling weerkaatst.

Er is nog een treffende overeen-
komst tussen kleding en de
omhulling van een gebouw. Als
je jezelf hult in plastic kleren,
dan kan je transpiratievocht
nergens heen. Dat geeft een erg
onaangenaam gevoel. Hetzelfde
doet zich voor bij extreem goed
geïsoleerde gebouwen waar alles
is dichtgeplakt met dampdichte
folies. In een gebouw wordt veel
vocht geproduceerd, zoals kook-
vocht, de damp van warm water
en de transpiratie van de bewo-
ners.

Warme lucht kan meer vocht
bevatten dan koude lucht. Om-
dat er meer vocht in de binnen-
lucht zit dan in de koude buiten-
lucht, zal dit vocht zich naar
buiten willen verplaatsen. Daar-
bij neemt de temperatuur in de
gevelconstructie naar buiten toe
steeds verder af, waardoor de
waterdamp op een bepaald punt
in de constructie zal condense-
ren. Omdat de meeste isolatie-
materialen als ze vochtig wor-
den niet meer isoleren, wordt er
aan de binnenzijde een damp-
dichte folie aangebracht om het
vocht binnen te houden.

De laatste tijd is er veel interesse
voor de bouwmethode waarbij
het vocht vrij door de isolatie
kan verplaatsen: het zogenaam-
de damp-open bouwen. Hierbij
worden isolatiematerialen toe-
gepast die tijdelijk vocht kunnen
opnemen in de wintersituatie
zonder dat dit nadelige effecten
heeft voor de eigenschappen
van de isolatie. In de zomer-
situatie verlaat het vocht de
constructie, waarbij de construc-
tie zo is opgebouwd dat het
vocht makkelijker naar buiten
uitdampt dan naar binnen.
Isolatiematerialen, zoals cellulo-
se, hennep en vlas, hebben daar-
naast ook nog een prettige ei-
genschap. Ten opzichte van de
gangbare bouwmaterialen duurt
het langer voordat ze zijn opge-
warmd. Dat is erg fijn in de
zomersituatie, waarbij de warm-
te er een paar uur langer over
doet om binnen te komen.

Warmte is energie in de vorm
van snel bewegende elementaire
deeltjes. Hoe dichter deze deel-
tjes zich op elkaar bevinden, des
te sneller stoten ze elkaar aan en
geven ze de energie door. Dit
verklaart waardoor compacte,
ofwel zware materialen beter
geleiden dan lichte materialen.
Vacuüm geleidt in het geheel
niet. Vandaar dat bij dubbel glas
men de ruimte tussen de glas-
platen het liefst vacuüm ziet.
Omdat de randen altijd wel een
beetje lekken, gebruikt men ook
wel edelgas. Ook lucht isoleert
goed, op voorwaarde dat het
stilstaat. Dat is het geval bij een
spouwbreedte van 12 tot 14 mm.
Bij HR-glas heeft de binnenruit
aan de spouwzijde een coating
die warmtestraling van binnen
naar buiten reflecteert. Hierdoor
isoleert dit glas nog beter.

Isolatiematerialen maken ook
vaak gebruik van lucht, door
lucht op te sluiten in kleine
holtes. Dit kan door de eigen-
schappen van het materiaal zelf
(denk aan de belletjes lucht in
isolatieschuim) of door de lucht
op te slaan in luchtkamers. Bij
een aantal producten wordt
tegelijk gebruik gemaakt van
reflecterende folies, zoals de
luchtkussenisolatie van Ton-
zon voor de kruipruimte. Dan
wordt er niet alleen warmtege-
leiding en verplaatsing tegenge-
gaan, maar wordt de warmte
ook nog eens gereflecteerd. Bij
de modernste isolatiemateria-
len, afkomstig uit de ruimte-
vaart, zijn de holtes niet veel
groter dan enkele nanometers
waardoor luchtdeeltjes vrijwel
niet meer kunnen bewegen, of
zijn de holtes vacuüm gemaakt.
en De isolatiewaarde van deze
isolatie is extreem hoog, maar
de verwerking luistert daarom
wel nauw.

De zwakke plekken in de omhul-
ling worden gevormd door de
deuren en ramen. We zullen
steeds meer dikke, geïsoleerde
deuren zien, met zware schar-
mieren en sluitingen tochtdicht
in het kozijn gesloten. Om het
verschil met de steeds beter
geïsoleerde buitenschil niet te
groot te laten worden, zal de
isolatiewaarde van de ruit ook
beter moeten worden. Het vor-
men van een tweede spouw
door het plaatsen van een extra
ruit is de meest logische oplos-
sing. We spreken in dat geval
van tripleglass en niet van
driedubbelglas, want dan heb-
ben we het over 3 × 2 = 6 ruiten!
Als je niet oppast, wordt het
kozijn en raamhout de zwakste
schakel. Een extra laagje harde
isolatie midden in het kozijn is
dan de oplossing.
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tion & Multimedia Design), Idiomorf
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Meer over de omhulling: > http://youtu.be/585-pyHMMOA
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