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Testen op lucht- en waterdichtheid
Steeds meer wordt gebruik gemaakt
van
pretaD elementen om gevels
mee dicht te
zetten. Dit kunnen houten
of betonseg_
menten zijn waarin dan kozijnen
wor¿eî
aangebracht. Steeds vake,
g""i*
"r, ""t""
de aankomende wet r*urit"itruJrglì;
in de Bouw zullen de prestaties van
o.a.

bij sHR

kunnen worden voordat het gevelsegment
al op de bouw staat. op de t""*pü;ì;j;
dit altijd lastig en .,r"rgi dit rr"át
iiia
en voorbereidingen waarbij
ook "*rr"
,rog ."i,
allerlei andere partijen rorrálop.rr.

Zo is er recent een ruim 4,5 ton
bouwaansluifingen van gevelko
wegend
zijnen betonnen gevelsegment
met
buitenmà"tsel_
op
bouwkundige kadù u""g"rãooã
- .--.

1*

werk en kozijn

moeten worden.

beproefd.

SHR

kan de luchtdoorlatendheid zeer
Het aantonen r¡an o.a. de luchtdoorlatend_
nauwkeurig
meten met een *in;;;l
heid, waterdichtheid en weerstand
wind_ luchtverlies van al 0,2
m3/h. D", ;;k;;;
belasting (onder accreditatie) t""
,"*.1 zeer geringe luchtyerliezen van
in het laboratorium van SHR maar
bi;voorl
sinds beeld- kozijnen, ramen
en
deuren
met
voor zeer grote en zware prefab
verschillende dichtingen waarbij
l-.-1r,o:0,
gevelelementen,
."k-;;
buiten op het testterrein oncterlinge
aansluitingen kunnen worden
van SHR. Door de test_ en meetappara_
'meegenomen. Voor
dichtingsmaterialen
tuur naar buiten te plaatsen kunnen
we zoals schuimbanden, rubber
ãl.frri"g"; ri
complete prefab gevelelementen
voor_
k)"ryn we de þrestaries vastielten
d,at deze naar de bouwplaats gaan
testen.
or.¡voorbeeld per strekkende
meter naad of
Hierbij wordr een luchtdichteLst
aaiãe kier en zo de C of c-waarden
b"p"l";.;;;
tegen h;r ñf"b
is een soort fictieve qv_10
ll"i." of buitenzijde
waardå.
gevelsegment
geplaatst en aan de bìiten_
zijde d,e gevel volgens de testnormln
de ruime ervaring en deskundig_
besproeid met water. Hierdoor
kunnen fogrheid kan SHR ook advisãren
o- rrb"i!_
we. een volledige prakti¡ksituatie
bij SHR
door te.voeren. Ook bestaat
lngen
nabootsen en kan in een vroeg
er
stadium
al vooraf zeer nauwkeurig de:prestatie de mogelijkheid om een complee, g"il"*
of woning op luchtdichtheid
ie _";;;;;;
worden aangetoond. Vooräeel i,
a",
een Blowerdoortest, waarbij
Lw""t¡t"ti"i
eventueel nog verbetgringen
". de luchtlekkages
doorgevoerd
kunnen roid.o l.p"Aã.

lif*

Blowerdoor opstelling

detectie luchtlekken

fu-,"" met de al langer aanwezige infra_
rood-camera
kan een volledi! beeld
gegeven van de lucht_ e;
*";¿r_
1vo1d9n

dichtheid.

Wilt u meer informatie over de uitgebreide
mogelijkheden of heeft
ài"ì

" "t._.rrtãr,
wilt (laten) onderzoeken,
stuur

naar René Hillebrink (r.hiilebrink@rhrrù;
".;;;il

bel SHR tet.03t7-467366
website r,qww.shr.nl.
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Lucht- en waterdichtheid compleet
gevelelement
L

ucht d o o rl øt e n dh ei d di cht ingsm
øt eri al e n

Basiscursus plaatmateriaal
op 16 mei
... weet wanneer je de juiste plaat-toepast
Op 16 mei vindt bij Ingenieursbureau
Evan Buytendijk (IEB) ã" f"rir."rro,
Plaatmateriaal plaats. O"""
rr"ãi"ãu'n
mag je niet missen als je te
-ut"" n"Ui
met houtachtigé plaatmaterialen,
zoals

spaanplaat, OSB, vezeþ*t,
_"ob"tpiuui
en triplex. Tijdens de cursus
teer ¡e^altes
eig¡nschagnen, de
::":-1"
de
toepassingen. Wanneer "r*.rti"gã

overplaatmateriaal

ga

je

¡e meer ieet
b"*ort", o_ _"i

ner product en geef je met
meer vertrou_
wen en overtuiging een gedegen

advies.

Plaatmateriaal is,een product
met oneindig
veel mogelijliheden.
Je moet alleen wetei
noeJe het moet toepassen!
Wanneer je meer

bijvoorbeetd grondstoften, verti;_

:::1":r
mrng,
toeslagstoffen,

eigenschappen, afinrer_

tong, normen, kwaliteitssorteringen
zal je

d: juisre ptaat gebruiken. Op 16
mei
llrld aI deze onderwe{pen
zuren
aan boà komen.
De theorie wordt afgewisseld
met pruttiit_
voorbeelden en films. Onder
het gãnot van
een uitgebreide, gezonde t"".h
Li,"o.r,

á.

deelnemers bovendien nog
eens napraten en
netwerken met cbllega's.

A¿nsluitend op dezebasiscursus
wordt van
10- Vm 12 juni een studierei,
,ru", pr-*t_
rijk georganiseerd. Tijdens deze
reis ü;;
axe producttechnische aspecten
van plaat_
aan bod. Tijdens deze ¡ntensieve
lajeriaal
ïrarrung ervaart u het hele productieproces
van plaatmateriaal en natuurlijk

d. ,f.", .r,

cultuur van Frankriik.
Ingenieursbur"u., Êrun Buytendijk
(IEB)

heeft in 2018 een

vernieuwd'.*r*uàUã
waarbij de beleving van de n.f"
froo*._

Tijdens de excursies op
in binnen_ en buitedanä
qelen experts uit
het houtvak hun kennis
en passie. Gedegen kennis
is belangriik voor
iedereen die werkt met hout,
tot een bewuste houtbranche"_d;í;;;;;
¿rr*ru_-"

Íl^::i"""t,staat.
b'izondereplekken

bossen.
"r,
Het hele jaar door zijn er verschillende
cursussen en excursies te volgen
via IEB.
Mee¡ informatie en de cursusagerr
da zijn te

vinden op de website.

Wie zijn wij?
Ingenieursbureau Evan Buytendiik
is sesDe_
cialiseerd in hout. Zij houden
,rciArl{-Ãit
(cluurzaamheids-) certificeringen,

.oisul_
.tan5f lhutn bij wet-en ..g"tà""irrg, lr,rþ

tcwattteit¡bewaking .r, uã*Lirt
lU
kennisoverdracht
(cursussen

;;.t ;;

en excursies).

.

