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ISOBGSLE
Textbox
               SlimFix RenoTwin                 Principedetails



dakopbouw
dakpan
panlat
SlimFix® Reno+
dakbeschot (bestaand)

wandopbouw (bestaand)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 1,3 m² K/W (bestaand)     Rc dak ≥ 6,0 m² K/W       

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

SlimFix® Reno+ 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixReno

1006010010

270

gevelpan vastzetten met
RVS schroeven

schroef

IsoBouw - bouwdetail 030
Hellend dak met buitenwand (langsgevel)

isobgsle
Tekstvak
+ SlimFix RenoTwin 6.0



vogelschrootprofiel
met spatstrook

gootbeugel

gootplank

bakgoot

waterkerende laag

RenoTwin schroef

ruimte opvullen met isolatie 
t.b.v. koudebrugonderbreking

panlat 

waterlijn
hemelwater

afschuifregel 50x70

elastisch blijvende en
luchtdichte aansluiting

dakopbouw (nieuw)
dakpan
SlimFix® RenoTwin
dakopbouw (bestaand)

wandopbouw (bestaand)

vloeropbouw
(bestaand)
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290

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 1,3 m² K/W (bestaand)     Rc dak ≥ 6,0 m² K/W       

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

SlimFix® RenoTwin 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

IsoBouw - bouwdetail 033
Hellend dak met buitenwand (gootzijde eindgevel)



boeiboord

waterkerende laag

dakopbouw (nieuw)
dakpan
panlat
SlimFix® RenoTwin
dakopbouw (bestaand)

gevelpan vastzetten met RVS schroeven

RenoTwin schroef in
extra lat 22x50 mm

wandopbouw (bestaand)

luchtdichte aansluiting

klos t.b.v.
ondersteuning element

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 1,3 m² K/W (bestaand)    Rc dak ≥ 6,0 m² K/W       

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

SlimFix® RenoTwin 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin
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1003050160

lat 22x50 mm

IsoBouw - bouwdetail 034
Hellend dak met buitenwand (eindgevel)



RenoTwin schroef

waterkerende,
dampdoorlatende laag

dakopbouw (nieuw)
dakpan
SlimFix® RenoTwin
dakopbouw (bestaand)

opbouw nok
nokvorst
ondervorst
ruiter
ruiterbeugel
elastisch blijvend
luchtdichte aansluiting
nokgording

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m² K/W       

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

SlimFix® RenoTwin 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

IsoBouw - bouwdetail 035
Nokaansluiting hellend dak



geluidsbarrière van minerale wol,
minimaal 600 mm breed
waterkerende,
dampdoorlatende laag

panlatafstand

aansluitingen
brandwerend en

luchtdicht uitvoeren

RenoTwin schroef in
lat 22x50 mm

opvulnok t.p.v.
gording (waar nodig)

dakopbouw (nieuw)
dakpan
panlat

SlimFix® RenoTwin
dakopbouw (bestaand)

woningscheidende wand
(bestaand)

wandopbouw t.b.v.
geluidswering

luchtspouw
isolatie in metalen profiel

dubbel plaatmateriaal

luchtdichte aansluiting

minerale wol t.b.v. WBDBO
dichtheid ≥16kg/m3

IsoBouw - bouwdetail 036
Hellend dak met woningscheidende wand

30

230

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m² K/W       

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

SlimFix® RenoTwin 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

elastisch blijvend
luchtdichte aansluiting



gootstuk
panlat 22x38 mm
waterdicht manchet

cellenband

RenoTwin schroef

elastisch blijvende en
luchtdichte aansluiting

tuimelvenster

luchtdichte aansluiting

dakopbouw (nieuw)
dakpan
SlimFix® RenoTwin
dakopbouw (bestaand)

IsoBouw - bouwdetail 037
Hellend dak met dakraam (onderaansluiting)

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

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m² K/W     

SlimFix® RenoTwin 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin



elastisch blijvende en
luchtdichte aansluiting

schuimband
gootstuk

waterdicht manchet

cellenband

aftimmering multiplex
vlgs. opgave

fabrikant dakvenster

RenoTwin schroef

elastisch blijvende en
luchtdichte aansluiting

dakopbouw (nieuw)
dakpan
panlat
SlimFix® RenoTwin
dakopbouw (bestaand)

luchtdichte aansluiting

IsoBouw - bouwdetail 038
Hellend dak met dakraam (zijaansluiting)

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

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m² K/W     

SlimFix® RenoTwin 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin



tuimelvenster

elastisch blijvende en
luchtdichte aansluiting

cellenband

schuimdichting
pannensteun
gootstuk

lekwatergoot

luchtdicht membraan

waterkerende, dampopen
folie (tot in de nok)

RenoTwin schroef

aftimmering multiplex
vlgs. opgave

fabrikant dakvenster

elastisch blijvende en
luchtdichte aansluiting

dakopbouw (nieuw)
dakpan
SlimFix® RenoTwin
dakopbouw (bestaand)

IsoBouw - bouwdetail 039
Hellend dak met dakraam (bovenaansluiting)

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

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m² K/W     

SlimFix® RenoTwin 6.0

Raadpleeg voor meer informatie www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin
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