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1 Inleiding

Duurzaam bouwen met aandacht voor ener-

gie, waarbij steeds strengere eisen worden

opgelegd, heeft zijn weg naar de agrari-

sche sector gevonden. Met een innova-

tieve variant van een golfplaat die isoleert

en ventileert, wil Eternit N.V. de trend

van duurzaam bouwen volgen en tegelijk

de concurrentie aangaan met sandwichpa-

nelen. Dit eindwerk betreft het onderzoek

naar de praktische realiseerbaarheid van de

gëısoleerde geventileerde golfplaat.

2 De geventileerde

gëısoleerde vezelce-

mentgolfplaat

De gëısoleerde golfplaat, ECOLOR ISO ge-

naamd, is opgebouwd uit twee hoofdcompo-

nenten. Enerzijds de bestaande ECOLOR

NT golfplaat, anderzijds een PIR isolatie-

plaat. Beide componenten zijn met lijm aan

elkaar verbonden zodat er een gëısoleerde

golfplaat bekomen wordt. Gebaseerd op

een inventarisatie van verschillende prakti-

sche problemen ten gevolge van plaatsing-

en prestatie-eigenschappen van de golfplaat,

worden verschillende oplossingen en bevin-

dingen aangehaald. Vele problemen doen

zich namelijk voor ter hoogte van de aan-

sluiting tussen de isolatiepanelen van twee

verschillende golfplaten. Er is onderzoek ge-

daan naar hoe deze problemen verholpen

kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld

problemen ten gevolge van regen-, sneeuw-

en luchtdichtheid kunnen verholpen worden

door het implementeren van langere golfpla-

ten, waardoor het aandeel naden vermin-

derd. Ook kunnen de kwetsbare aansluitin-

gen merkelijk verbeterd worden door mid-

del van het gebruik van zwelbanden of dich-

tingskitten .
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3 Beproevingsmethodes

Een algemeen bekend probleem van de stan-

daard golfplaten betreft de indringing van

stuifsneeuw. In de huidige norm NBN EN

494 bestaan er echter geen beproevingsme-

thodes waarmee testen naar regen-, sneeuw-

en luchtdichtheid kunnen uitgevoerd wor-

den. Op basis van de zuig- en drukkrach-

ten van wind werd een testmethode be-

dacht en ontworpen. Aan de hand van

dit prototype wordt de traditionele golf-

plaat, proefondervindelijk vergeleken met

de gëısoleerde geventileerde variant. Uit de

proeven blijkt dat het gebruik van een dich-

tingskit de regen- en stuifsneeuwdichtheid

van de gëısoleerde golfplaten merkelijk ver-

beterd. Enkel de aansluiting van de vier

hoeken blijkt een bijzonder cruciaal punt te

zijn, waar mogelijks nog lekken kunnen ont-

staan. Uit de proeven blijkt ook dat mo-

dificaties aan de naden, in beide richtingen,

de luchtdichtheid van het geheel aanzienlijk

verbeteren. Door bijvoorbeeld de gordingen

te voorzien van een zwelband worden bij-

zondere luchtdichtheidsresultaten behaald.

4 Tekeningen en formule

Een deel van het eindwerk omvatte het

(her)tekenen van principedetails, dewelke

nodig zijn om een gebouw te kunnen con-

strueren. Deze tekeningen worden nu reeds

gebruikt in de technische fiche van het pro-

duct. Aan de hand van deze tekeningen

werd een formule ontwikkeld die de be-

staande tabel, nodig om de plaatsingsaf-

stand van de bovenste gordingen te bere-

kenen, vervangt.

Figuur 1: Bepaling van de plaatsingsafstand

D tot aan de aslijn van het gebouw

L = Lengte van het hulpstuk

O = Minimale overlappingslengte

D = De benodigde afstand

H = De hoogte van de gordingen

d = De minimale vereiste horizontale

tussenafstand tussen de nokgordingen

h = De isolatiedikte

Gecombineerd vormen deze parameters vol-

gende formule:

L ≥ O +D (1)

D =
d/2

cos(α)
+ tan(α)×H+ tan(α)×h (2)
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5 Case Study

Een Casestudy, dat behandeld wordt in

het derde deel van het eindwerk, vergelijkt

de gëısoleerde golfplaat met de traditionele

golfplaat en het sandwichpaneel. Zowel het

economische aspect als de voor- en nadelen

van de drie verschillende systemen worden

met elkaar vergeleken aan de hand van een

bestaande werf. Standaard vezelcement-

golfplaten beschikken over slechte regen-

, sneeuw- en luchtdichtheidseigenschappen.

Het vezelcement geeft echter, in tegenstel-

ling tot sandwichpanelen, uitstekende be-

scherming tegen chemische agressieve omge-

vingen. Bijgevolg combineren de gëısoleerde

golfplaten de goede eigenschappen van het

vezelcement met het isolerend vermogen van

de sandwichpanelen. Volgende figuur geeft

de vergelijking van de kosten van de drie

verschillende systemen.

Figuur 2: Vergelijking van de verschillende

bouwkosten

6 Besluit

De gëısoleerde geventileerde golfplaat is

reeds een goed product dat mits enkele aan-

passingen en voldoende aandacht aan een

goede plaatsing toepasbaar is in de agrari-

sche sector. Ingeval het aspect luchtdicht-

heid nog verder onderzocht en ontwikkeld

wordt, bestaat de kans er vermoedelijk in

dat de gëısoleerde geventileerde golfplaat

ook toepasbaar wordt in de residentiële

bouwsector. Ook heeft het concept van de

zelf ontwikkelde beproevingsmethode zijn

nut bewezen. Het prototype werd succes-

vol gebruikt om de regen-, stuifsneeuw- en

luchtdichtheid van de golfplaten te testen.
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