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ISOBGSLE
Textbox
              SlimFixXT Passief                 Principedetails
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schroef met volgplaatje

luchtdichte aansluiting*

bakgoot

luchtdicht membraan

wandopbouw
sierpleister
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
PolyStuc HR® 8.0
hechtlaag
gestapeld binnenblad

dakopbouw
dakpan
panlat
SlimFix XT® Passief
luchtdicht afdekprofiel t.p.v. naden

IsoBouw bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

* Dakaansluiting conform KOMO

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief en www.isobouw.nl/PolyStuc

IsoBouw - bouwdetail 040
Hellend dak met buitenwand (gootzijde langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 8,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

SlimFixXT®  Passief 8.0
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IsoBouw bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief en www.isobouw.nl/PolyStuc

IsoBouw - bouwdetail 041
Hellend dak met buitenwand (gootzijde langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 8,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

SlimFixXT®  Passief 8.0

* Dakaansluiting conform KOMO
** Zie voor mogelijke maatoverstekken
www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief

max.10 mm
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SlimFixXT®  Passief 8.0

IsoBouw bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief en www.isobouw.nl/PolyStuc

IsoBouw - bouwdetail 042
Hellend dak met buitenwand (gootzijde langsgevel)
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15 260 10 150* Dakaansluiting conform KOMO

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 8,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²
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SlimFix XT® Passief
luchtdicht afdekprofiel t.p.v. naden

gording

* Dakaansluiting conform KOMO

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 8,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

SlimFixXT®  Passief 8.0

IsoBouw bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief en www.isobouw.nl/PolyStuc

IsoBouw - bouwdetail 043
Hellend dak met buitenwand (eindgevel)

min.30 mm
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compriband

gevelpan vastzetten met
RVS schroeven
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 8,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

SlimFixXT®  Passief 8.0

IsoBouw bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief en www.isobouw.nl/PolyStuc

IsoBouw - bouwdetail 044
Hellend dak met buitenwand (eindgevel)

* Dakaansluiting conform KOMO
** Zie voor mogelijke maatoverstekken
www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief

1526010150

compriband

gevelpan vastzetten met
RVS schroeven

maat overstek**
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* Dakaansluiting conform KOMO

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 8,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

SlimFixXT®  Passief 8.0

IsoBouw bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief en www.isobouw.nl/PolyStuc

IsoBouw - bouwdetail 045
Hellend dak met buitenwand (eindgevel)
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* Dakaansluiting conform KOMO

SlimFixXT®  Passief 8.0

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 8,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

IsoBouw bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixXTPassief

IsoBouw - bouwdetail 046
Nokaansluiting hellend dak
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