Opleiding luchtdichting:

Specificaties voor houtskeletbouw

◼ OMSCHRIJVING VAN DE OPLEIDING
Bij houtskeletbouw is het essentieel om de houtstructuur goed te beschermen tegen vocht. Het is
zeer belangrijk om alle risico’s op condensatie in wanden en dakstructuren te vermijden, en dit
door het plaatsen van een ononderbroken damprem over de ganse constructie. Na deze opleiding
kan je zelf de meest geschikte materialen kiezen en deze op correcte wijze plaatsen.

◼ PROGRAMMA
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bezoek aan het ervaringshuisje, waarop een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd en de
deelnemers zelf luchtlekken kunnen waarnemen. Bespreking van de luchtlekken:
detecteren, voorkomen en remediëren.
De vereisten van de binnenschil.
De ideale wand- en daksamenstelling.
Controle van de luchtdichting.
De juiste materialen kiezen.
‘Droog-droog’ en ‘droog-nat’ aansluitingen.
Luchtdichting en isolatie van vloerplaten.
De ideale opbouw: de dakvoet en de nok.
Dwarslatten.
Het plaatsen van multiplex kaders.
Verstuiven, borstelen of lijmen?
Luchtdichting ter hoogte van de sokkel.

◼ DUUR VAN DE OPLEIDING
▪

4u met een herhaling van de principes van wind- en regendichting.

◼ PLAATS
▪

ISOPROC opleidingscentrum, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne

◼ DOELPUBLIEK
▪
▪

Aannemers houtskeletbouw, aannemers isolatie en algemene vouwwerken,
schrijnwerkers-timmermannen, werfleiders, dakwerkers.
Architecten en andere voorschrijvers, ingenieurs, EPB-verslaggevers en ergiedeskundigen.
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◼ KOSTPRIJS – SUBSIDIES - WAARDEBONNEN
▪
▪

€ 100 (BTW excl.)
€ 70 (BTW excl.) met kmo-portefeuille subsidie

Na de opleiding schenkt ISOPROC SOLUTIONS u een waardebon van €60 (voor een aankoop
van minimum €250) om ISOPROC SOLUTIONS producten te kopen na de opleiding.
Inbegrepen in de prijs: lunch (broodjes) en dranken tijdens de middagmaaltijden, koffiepauzes,
de prestaties van de instructeurs, gebruik van het opleidingscentrum.
Niet inbegrepen in de prijs: maaltijden, dranken en diverse kosten buiten de opleidingsuren.
SUBSIDIES EN ANDERE VOORDELEN
ISOPROC is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille met
registratienummer DV.0216562. Via de KMO-portefeuille kunnen
ondernemingen of vrije beroepen via de Vlaamse overheid subsidies
bekomen voor deze opleiding. Voor meer informatie of indien u gebruik wenst te maken van de
KMO-portefeuille, kan u terecht op de website van de Vlaamse Overheid en het Agentschap
Innoveren en Ondernemen.

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Neem contact op met uw Constructiv-regio
voor de voordelen en voorwaarden.

◼ BEVESTIGING VAN DE OPLEIDING EN ANNULERING
De opleiding gaat in principe door als er minimum 1 week vóór aanvang van de
opleiding voldoende inschrijvingen zijn. Indien een opleiding wordt geannuleerd of verplaatst naar
een latere datum, worden de deelnemers hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.
Indien je niet kan deelnemen aan de opleiding, kan je je deelname kosteloos annuleren via e-mail
naar info@education.be tot maximum 1 week vóór aanvang van de opleiding. Bij annulering minder
dan 1 week vóór aanvang van de opleiding en bij onverwittigde afwezigheid, wordt een kost van
€100 aangerekend.

◼ MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN
Contacteer Karl Milants: education@isoproc.be / +32 15 69 87 02.

