Praktijkopleiding:

Wind- en luchtdicht maar damp
open isoleren

◼ OMSCHRIJVING VAN DE OPLEIDING
Tijdens de praktijkopleiding wind- en luchtdicht maar damp open isoleren leren de deelnemers zelf
om op een efficiënte en duurzame manier de wind- en luchtdichting van een gebouw te realiseren.
Na een beknopte uitleg over het belang van damp open en luchtdicht bouwen, leren de deelnemers
om de meest geschikte materialen te kiezen voor de realisatie van wind- en luchtdichting in
verschillende praktijksituaties. Al snel daarna wordt er naar de praktijkruimte overgeschakeld,
waar de deelnemers zelf wind- en luchtdichting realiseren op een aantal levensgrote maquettes.

◼ PROGRAMMA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Bezoek aan het “ervaringshuisje” met BlowerDoor test en bespreking van luchtlekken en
bouwknopen.
Het belang van wind- en luchtdicht maar damp open isoleren.
Correcte isolatieopbouw: winddicht, luchtdicht en damp open.
Algemene richtlijnen voor een correcte uitvoering van luchtdichting.
Hoe de meest geschikte luchtdichtingsmaterialen kiezen op basis van de gekozen
isolatiematerialen, ondergrond, te realiseren aansluitingen e.a.
Praktijkoefeningen op maquettes:
o aansluitingen: vloer-wand-dak
o luchtdichting rond dakvensters
o luchtdichting rond schrijnwerk
o luchtdichting rond doorboringen
Tips en tricks voor een snelle en efficiënte uitvoering.
Controle van de uitgevoerde werken.

◼ DUUR VAN DE OPLEIDING
▪

1 dag (8u) van 8u30 tot 17u

◼ OPLEIDINGSLOCATIE
▪

ISOPROC opleidingscentrum, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne

◼ VOOR WIE
▪
▪

Aannemers isolatiewerken, aannemers houtskeletbouw en algemene bouwwerken,
dakwerkers, werfleiders, medewerkers en klanten van onze vakhandels…
Architecten en ingenieurs, energiedeskundigen, EPB-verslaggevers…

Bij voorkeur hebben de deelnemers reeds de basisnoties van bouwelementen en bouwfysica.

◼ MEE TE NEMEN
▪

Werkkledij, veiligheidsschoenen, vouwmeter en potlood, fototoestel (of GSM), balpen.

Praktijkopleiding:

Wind- en luchtdicht maar damp
open isoleren
◼ KOSTPRIJS
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
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.

