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ISOLEREN BOUWSCHIL
kOUd pLat dak 

ALGEMEEN

Traditioneel wordt er bij platte daken een onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende daktypes : 
•	 een warm dak: hierbij ligt de isolatie bovenop de dakstructuur en onder de dakafdichting;
•	 een koud dak: hierbij ligt de isolatie onder de dakstructuur. Een koud dak waarbij de houten draagstructuur volledig gevuld is met 

isolatiemateriaal heet een compact dak.
•	 een omgekeerd dak: net als bij een warm dak ligt de isolatie ook boven de dakvloer, maar in dit geval ligt ze ook bovenop de dakaf-

dichting.

Warm plaT dak:               koud plaT dak:                 CompaCT plaT dak:

Een koud dak is een dakconstructie waarbij de beton of houten draagvloer wordt gescheiden van de binnenruimte door isolatie en bijge-
volg niet wordt opgewarmd door de warmte in de woning. de dakdichting (roofing, rubber) komt te liggen op de dakvloer.
Vaak wordt de ruimte tussen de isolatie en de dakconstructie ook nog geventileerd. dit gebeurt door kleine verluchtingsschouwtjes op 
het dak te zetten die verse lucht laat circuleren tussen de isolatie en de onderkant van de dakvloer.

DE OPBOUW

dakdichting
Beton dakvloer
Isolatie
Binnenafwerking
Spouw 
Houten dakvloer

Probleemstelling
dergelijke dakopbouw wordt zeer sterk afgeraden. 

Het zorgt voor tal van nadelen:
•	 Het dakvlak is onderhevig aan grote temperatuurschommelingen in 
winter en zomer. de waterkerende laag (roofing, rubber) kan de sterke tem-
peratuurschommelingen niet tegen houden. In de zomer zal het dak uitzet-
ten onder invloed van de grote warmte. In de winter trekt het samen door het 
vriesweer. dit leidt tot scheurvorming in de dakdichting.

•	 Warme en vochtige 
binnenlucht zal steeds conden-
seren tegen het  koude dakvlak. 
de condensdruppels vallen ver-
volgens op de isolatie waardoor 
deze gaat degraderen.
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OPLOssiNGEN

Warm dak
omwille van de vochtproblemen kan men het koud dak gaan verbouwen tot een warm dak. Een warm dak is een dak waarbij de isolatie 
aan de buitenzijde van de dakconstructie is aangebracht. Hierdoor wordt de dakconstructie samen met de woning opgewarmd.

Bovenop de isolatielaag wordt een afdekking of waterkerende laag aange-
bracht. onder de isolatielaag (tussen de onderconstructie en de isolatie) dient 
een dampremmende of dampdichte laag te worden aangebracht.

beton
hellingschape
dampscherm
isolatie
definitieve dakdichting

Compact dak
de schadegevallen wijzen er echter niet op dat dergelijke koud dak opbouw per definitie problematisch is. mits toepassing van aange-
paste luchtdichtingstechnieken, een zorgvuldig ontwerp en uitvoering, kan een aangepast koud daktype toegepast worden in gebouwen 
waar geen extreem vochtig binnenklimaat te verwachten is.

Volgende maatregelen dienen te worden in acht genomen:
•	 Er mag geen luchtcirculatie zijn tussen isolatie en dakvloer.
•	 Er dient een perfect dicht dampscherm te worden geplaatst. leidingen of andere constructieve elementen mogen het dampscherm 

niet onderbreken.
•	 Naast een goede luchtdichtheid, is een snelle droging van ingebouwd vocht belangrijk om een goed presterend dak te realiseren. 

plaats daarom een vochtregulerend dampscherm.Bij een conventioneel dampscherm (plastiek folie) zit ingebouwd vocht ingesloten 
tussen twee dampdichte lagen: de dakbedekking en het dampscherm. rotten van isolatie en hout kunnen hiervan het gevolg zijn. 
Het vochtregulerend dampscherm is dicht wanneer er een grote dampdruk is en is open bij droge lucht. op die manier kan de dakop-
bouw uitdrogen. (referenties dergelijk dampscherm: Intello van pro Clima, Vario km duplex van Isover,...)

•	 de compartimenten tussen de houten balken worden volledig gevuld met een ‘vezelachtige’ isolatie (papiervlokken, houtvezel, glas-
wol,...). dergelijke materialen kunnen vocht bufferen, petrochemische platen kunnen dit niet.

Wanneer men aan deze voorwaarden voldoet, maakt men een compact dak. men kan ook de principes van warm en compact dak combi-
neren: isolatie tussen de houten roostering, alsook op de houten dakvloer.

afwerkingsplaat
leidingenspouw
vochtgestuurde dampremmende folie
isolatie
houten roostering
dakvloer
dakdichting

WEEs DUUrzAAM EN DENk kritisCh

Een koud dak brengt heel wat risico’s met zich mee en is daarom niet aan te raden. kies indien mogelijk voor een warm dak of  
voor een compact dak met een ‘ademend’ isolatiemateriaal en een intelligente, dampremmende folie, dit zijn absolute voor-
waarden om vochtproblemen te vermijden.
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