
 

 

Demo-atelier:  

Lucht-, wind- en waterdichte aansluitingen 

rond schrijnwerk met blaugelb Triotherm+ 

en andere aansluitingen 

◼ OMSCHRIJVING VAN DE OPLEIDING  

Tijdens dit demo-atelier wordt inzicht gegeven in het lucht- wind- en waterdicht afsluiten rondom 

ramen en deuren. Aan de hand van raammodellen worden efficiënte en duurzame oplossingen 

aangeboden voor zowel standaard als niet-standaard geplaatst schrijnwerk, zowel in massiefbouw 

als houtskeletbouw, bij renovaties en nieuwbouw.  

◼ PROGRAMMA  

▪ Correcte en duurzame luchtdichting. 

▪ Basisprincipes van luchtdichting rond schrijnwerk. 

▪ Het blaugelb Triotherm+ systeem voor plaatsing van schrijnwerk uitstekend op de gevel 

▪ Basisprincipes van luchtdichte verkleving van tapes rond schrijnwerk. 

▪ Focus op de verschillende inbouwposities van ramen: gelijk met de gevel, uitstekend en 

inspringend. 

▪ Focus op de verschillende types raamprofielen: PVC, hout en aluminium. 

▪ Bepalen van het juiste product (blaugelb Triotherm+, kleefbanden en membranen): 

‘droog-droog’ en ‘droog-nat’ aansluitingen. 

▪ Factoren die de plaatsing van kleefbanden beïnvloeden. 

▪ Praktijkoefeningen op maquettes en modellen - Tips en tricks. 

◼ DOELPUBLIEK 

Ramenplaatsers, schrijnwerkers-timmermannen, aannemers houtskeletbouw, isolatie en 

algemene bouwwerken, architecten en andere voorschrijvers, EPB-verslaggevers en 

energiedeskundigen. 

◼ DUUR VAN DE OPLEIDING 

▪ 3u met een herhaling van de principes van wind- en regendichting. 

◼ PLAATS 

▪ ISOPROC opleidingscentrum, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne 
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◼ KOSTPRIJS ? SUBSIDIES & ANDERE VOORDELEN 

Deze opleiding wordt gratis aangeboden. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

SUBSIDIES  

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Neem contact op met uw Constructiv-

regio voor de exacte voorwaarden. 

ANDERE VOORDELEN  

Na de opleiding ontvang je een waardebon van € 60, geldig bij een aankoop t.w.v. 

minimum €250 van Celit, pro clima, iQ3-profil, iQ3 cellulose en Triotherm+.  

 

 

◼ 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 education@isoproc.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.  

        

 

 

http://www.constructiv.be/nl/Uw_regio.aspx
http://www.constructiv.be/nl-BE/Contact.aspx
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