Opleiding:

Wind- en luchtdicht maar
damp open isoleren

◼ PROGRAMMA
Het programma bevat zowel een theoretisch gedeelte als demo’s en
praktijkoefeningen. Hieronder een greep uit de thema’s die tijdens deze opleiding
aan bod komen:
▪ Bezoek aan het “ervaringshuisje” met BlowerDoor test en bespreking van luchtlekken en
bouwknopen.
▪ Enkele belangrijke bouwfysische begrippen m.b.t. isolatie.
▪ Lage energiewoningen en passiefbouw.
▪ Huidige situatie en normen in België en in Europa.
▪ Principes van een goede isolatie: wind- en luchtdicht, maar toch dampopen bouwen.
▪ Isolatie, luchtdichtheid en ventilatie.
▪ Apparatuur voor het controleren van de luchtdichtheid in een gebouw.
▪ Concrete voorbeelden van de realisatie van luchtdichtheid in daken, wanden en vloeren.
▪ Concrete aandachtspunten bij de realisatie van luchtdichtheid.
▪ Inoefenen van belangrijke bouwknopen tijdens een workshop met de INNOVISO B’OX.
▪ Demo’s en praktijkoefeningen over de correcte uitvoering van wind- en luchtdichting.

◼ DUUR VAN DE OPLEIDING
▪

2 dagen (2x 8u), telkens van 8u45 tot 17u

◼ VOOR WIE
▪

▪
▪

Aannemers isolatiewerken, dakdekkers, aannemers houtskeletbouw en algemene
bouwwerken, werfleiders en bouwverantwoordelijken, medewerkers en klanten van onze
vakhandels, lesgevers en studenten bouwkunde, architectuur, ingenieur…
Architecten en ingenieurs, energiedeskundigen, EPB-verslaggevers…
De deelnemers hebben bij voorkeur al de basisnoties van bouwelementen en bouwfysica.

◼ OPLEIDINGSLOCATIE
▪

ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek (Mechelen)

Opleiding:

Wind- en luchtdicht maar
damp open isoleren
◼ KOSTPRIJS – WAARDEBONNEN - SUBSIDIES
Deze opleiding wordt gratis aangeboden*. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.
Inbegrepen: lunch en dranken tijdens de middagmaaltijden, koffiepauzes, de prestaties van de
instructeurs, gebruik van het opleidingscentrum.
*Annuleringskost:
Bij ISOPROC vinden we goede bouwpraktijk essentieel. Daarom investeren we voortdurend in
hoogkwalitatieve opleidingen die we zo breed mogelijk toegankelijk willen maken, onder meer
door deze opleiding gratis aan te bieden.
Omwille van onze investering in deze opleiding is het belangrijk dat ingeschreven deelnemers
ook effectief aan de opleiding deelnemen. Indien je ingeschreven bent, maar uiteindelijk 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 annuleringskost van € 80 aangerekend.

◼ 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.

◼ ERKENDE OPLEIDING
Gelieve bij inschrijving te melden indien je je deelname wenst door te geven aan de Orde van
Architecten en/of het VEA in het kader van permanente vorming.
Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten in het kader van de
permanente vorming voor hun leden. De lijst met erkende opleidingen en de
toegekende punten vind je op de website van de Orde van Architecten.
Deze opleiding is eveneens erkend door het Vlaams Energieagentschap
(VEA) in het kader van permanente vorming voor EPB verslaggevers. De lijst
met erkende opleidingen (vormingstabel) vind je op de website van het VEA.

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

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

