Opleiding

Renovatie van hellende daken

◼ BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING
Renovatie van het dak is meestal de eerste stap die gezet wordt om het comfort in een woning te
verbeteren, energie te sparen en eventueel extra bruikbare ruimte te creëren. Alvorens aan deze
werken te beginnen, zal men zich een aantal vragen stellen: kan het bestaande timmerwerk
behouden blijven, hoe zit het met het onderdak en de dakbedekking, is er al isolatie, wat doen we
met een eventuele binnenafwerking…?
Opzet is gebouwen comfortabeler, gezonder en energiezuiniger te maken, zodat ze voldoen aan
de huidige en toekomstige EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) normen. Tijdens deze
opleiding overlopen we de basisprincipes van thermische isolatie. Vervolgens stellen we
oplossingen voor waarbij we onder meer aandacht hebben voor het beperken van bouwafval, de
totale milieu-impact, de efficiëntie, het thermisch maar ook het akoestisch comfort en, uiteraard,
de kostprijs.

◼ PROGRAMMA
▪

▪
▪

▪

Update over de principes van thermische isolatie om te komen tot de ideale opbouw:
buiten wind- en regendicht maar dampopen, binnen luchtdicht en niet dampdichter dan
nodig.
Preventieve houtbehandeling?
Voorstelling van telkens minstens 2 mogelijke oplossingen voor 3 verschillende situaties:
o volledige afbraak en heropbouw;
o isoleren van buitenuit met behoud van daktimmer en eventuele binnenafwerking;
o isoleren van binnenuit met behoud van daktimmer en mogelijk ook dakbedekking
en onderdak.
Vraag en antwoord, met bespreking van andere mogelijke oplossingen aangebracht door
de deelnemers.

De voorgestelde oplossingen zijn uitgewerkt met de volgende materialen: iQ3 cellulose-isolatie,
pro clima luchtdichtingsmaterialen, en in bepaalde gevallen Celit houtvezelplaten en iQ3-profil.
Vragen over opbouwen met andere materialen zullen naar best vermogen beantwoord worden.

◼ DUUR VAN DE OPLEIDING
▪
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◼ PLAATS
▪

Deze Opleiding wordt op verschillende locaties aangeboden. Zie de ISOPROC-website voor
meer info – www.isoproc.be

◼ DOELPUBLIEK EN VOORKENNIS
▪
▪

Dakwerkers, schrijnwerkers-timmermannen, werfleiders, aannemers, architecten…
De deelnemers hebben bij voorkeur reeds ervaring in de bouw en een basiskennis van
bouwfysica.

◼ KOSTPRIJS ? SUBSIDIES & ANDERE VOORDELEN
Deze opleiding wordt gratis aangeboden. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

◼ 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.

