Eisen voor dakdoorbrekingen
Bovendaks
Rolux 5G
dakdoorvoer

n

NEN 2778 vochtwering
wering van vocht van buiten
waterdichtheid (regenwering)
wering van vocht van binnen

Dakconstructie
n
n
n

Eurocode 1 belastingen op constructies
Eurocode 5 houtconstructies
NEN 6707 bevestiging van dakbedekking

Onderdaks
NEN 2686 luchtvolumestroom < 0,2 m3/s
n NEN 5128 (detail volgens SBRreferentiedetails)
Ter voorkoming van inwendige condensatie
dient een dakdoorbreking altijd luchtdicht
afgewerkt te worden.
n

Luchtdicht
dakdoorvoermanchet

Dakopbouw van buiten naar binnen
a
b
c
d
e
f
g
h

Dakpan
Panlat
Tengel
Waterkerende en dampdoorlatende laag
Sporen met daartussen in isolatiemateriaal
Dampremmende laag
Plaatmateriaal
Luchtdicht dakdoorvoermanchet

Insnijden dampdoorlatende laag
Voorbeeld: 2-pans

Verklaring technische termen
Waterdichtheid
Vermogen van een constructie om te verhinderen dat water door
de grenslaag heendringt.
Regenwerendheid
Vermogen van een constructie die aan neerslag onderhevig kan
zijn, om andere begaanbare constructiedelen van inpandige
ruimtes, die bedoeld zijn om door mensen te worden betreden,
tegen neerslag te beschermen.
Wateropneming
Hoeveelheid water die gedurende bepaalde tijd door een
materiaal wordt opgenomen, wanneer dat materiaal aan een
waterbelasting wordt blootgesteld.
Thermische isolatiewaarde
Vermogen van een constructie om weerstand te bieden aan
temperatuurverschillen tussen binnen en buiten.
Luchtdoorlatendheid
Eigenschap van een object om lucht door te laten wanneer
een luchtdrukverschil aanwezig is.
Dampdoorlatendheid
De mate waarin waterdamp wordt doorgelaten onder invloed
van dampverschillen tussen de binnen- en buitenzijde van een
bouwdeel (doorlaat zo groot mogelijk).
Dampremmend
De mate waarin waterdamp wordt doorgelaten onder invloed
van dampverschillen tussen de binnen- en buitenzijde van een
bouwdeel (doorlaat zo klein mogelijk).
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