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1 Opdracht 

1.1 Inleiding 

 

Door de heer W.F.P. van der Heijden van Isotras B.V. is d.d. 9 april 2018 schriftelijk opdracht verstrekt 

advieswerkzaamheden uit te voeren voor het project Isotras. 

De opdracht is uitgevoerd conform de offerte van Kiwa BDA Dak- en Geveladvies B.V. d.d.  

8 maart 2018. 

 

1.2 Doel van de opdracht 

 

Het doel van de opdracht is de Isotras funderingsaansluiting te toetsen aan de waterdichtheidseisen 

volgens NEN 2778.  

 

1.3 Werkwijze 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door de heer ing. J.G. Dame van Kiwa BDA Geveladvies. Het onderzoek 

is uitgevoerd in 2 fases. Bij fase 1 is de waterdichtheid getest volgens NEN 2778. De waterbelasting is 

hierbij met interval. In fase 2 is dezelfde test uitgevoerd, maar met een continue waterbelasting.  

Voor uitvoering van de testen is bij Kiwa BDA een testmuur gebouwd van 2500 mm lang en 1500 mm 

hoog. De test van fase 1 is uitgevoerd in week 18, de test van fase 2 in week 20. 

Voor het bepalen van het vochtgehalte van de binnenmuur zijn na de test monsters genomen en 

geforceerd gedroogd.  

 

In dit rapport worden de gegevens, waarnemingen en testresultaten weergegeven. Ter illustratie van 

de waarnemingen is aan het rapport een fotoreportage toegevoegd.  
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2 Conclusies 

2.1 Waterdichtheid volgens NEN 2778:2015 

 

Volgens NEN 2778:2015 ‘Vochtwering in gebouwen’ mag er bij een interval waterbelasting gedurende 

96 uur aan de binnenzijde van de Isotras spouwconstructie geen vocht zichtbaar zijn. Tevens mag het 

vochtgehalte van de materialen aan de binnenzijde als gevolg van de test niet hoger zijn dan het 

evenwichtsvochtgehalte van dat materiaal. Na 96 uur waterbelasting is aan de binnenzijde geen vocht 

zichtbaar en is het vochtgehalte van de binnenmuur niet hoger dan het evenwichtsvochtgehalte. 

Hiermee wordt voldaan aan de waterdichtheid volgens NEN 2778.  

 

2.2 Waterdichtheid met verzwaarde waterbelasting 

 

Op hetzelfde proefstuk is een 2e test uitgevoerd volgens NEN 2778, echter verzwaard met een 

continue waterbelasting van 120 l.m-2.h-1. 

Na een waterbelasting van 96 uur is in de binnenmuur geen vocht waargenomen. Tevens is het 

vochtgehalte van de binnenmuur niet hoger dan het evenwichtsvochtgehalte. Hiermee wordt voldaan 

aan NEN 2778 met verzwaarde vochtbelasting. 
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3 Gegevens en mededelingen 

3.1 Projectgegevens 

 

Isotras is een geïsoleerd trasraam waarop het binnen- en buitenblad worden gemetseld. Het betreft 

voorgevormde EPS elementen op maat, die in plaats van metselwerk direct op de fundering worden 

geplaatst. In de elementen zijn strategische openingen aanwezig die worden opgevuld met beton, 

zodat een sterke constructie wordt gerealiseerd met een relatief hoge isolatiewaarde.  

 

3.2 Testmuur 

 

Voor het uitvoeren van de test is een testmuur gebouwd. De testmuur is opgebouwd met Isotras 

elementen A500. Dit element is het meest kritisch ten aanzien van de mogelijkheid tot optrekkend 

vocht en qua afmetingen realistisch. De afmetingen van de testmuur zijn 2500 mm lang en 1500 mm 

hoog. De testmuur bestaat uit de Isotras fundering (elementen A500) gevuld met beton, een 

kalkzandsteen binnenblad (dik 100 mm), isolatie (dik 150 mm) en een buitenblad van 

handvormstenen. De vrije luchtspouw bedraagt 30 mm. 

In de funderingsaansluiting is geen slabbe toegepast. 

In bijlage 2 is een detail weergegeven van de testopstelling.  

 

Figuur 1 – testopstelling 
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4 Eisen 

Volgens het Bouwbesluit moeten uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied volgens 

NEN 2778:2015 ‘Vochtwering in gebouwen’ waterdicht zijn. In NEN 2778 wordt onderscheid gemaakt 

tussen enkelwandige en samengestelde dichtingssystemen. Een enkelvoudig dichtingssysteem is 

bijvoorbeeld een kozijn met de bouwkundige aansluitingen. Een samengesteld dichtingssysteem is 

bijvoorbeeld een metselwerk spouwconstructie, in dit project de funderingsaansluiting. 

 

De test wordt uitgevoerd zonder drukverschil. Het testelement wordt cyclisch belast met een 

waterhoeveelheid van 120 l.m-2.h-1 gedurende 96 uur, waarbij steeds de waterstroom 1 minuut wordt 

doorgelaten en 9 minuten wordt tegengehouden. Tijdens en na de test mag er geen vocht aan het 

binnenoppervlak van de constructie zichtbaar zijn. Tevens mag het vochtgehalte van de materialen 

aan de binnenzijde van de constructie (kalkzandsteen) niet hoger zijn dan het evenwichtsvochtgehalte 

van de betreffende materialen. 

 

Volgens NEN 2778 is het evenwichtsvochtgehalte, het vochtgehalte bij een temperatuur van 20 °C en 

een relatieve vochtigheid van 95%. Het evenwichtsvochtgehalte van kalkzandsteen is dan 10%. 
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5 Testen 

5.1 Waterdichtheid volgens NEN 2778 

 

Volgens NEN 2778 wordt het testelement gedurende 96 uur belast met een waterstroom van  

50 +/- 5 l.m-2.h-1 per module. Hiervoor wordt de waterstroom van 120 +/- 10 l.m-2.h-1 gedurende  

60 seconden doorgelaten en gedurende 540 seconden tegengehouden. De test kan worden gestopt 

indien na 96 uur of eerder tijdens de beproeving het binnenoppervlak van de constructie zichtbaar nat 

wordt. Indien bij de visuele waarneming geen lekkage en/of het nat zijn van het binnenoppervlak 

waarneembaar is, moeten, per soort materiaal waaruit de grenslaag bestaat,  

op willekeurige plaatsen 3 monsters van de grenslaag worden genomen. Van de monsters moet het 

vochtgehalte worden bepaald.  

 

Aan het binnenoppervlak moeten 3 monsters worden genomen tot een diepte van 10 mm. De massa 

van elk monster moet ten minste 10 g bedragen. Van de monsters wordt het vochtgehalte bepaald op 

gravimetrische methode. Hierbij wordt bij aanvang van de bepaling door wegen de massa van een 

proefstuk bepaald, waarna het wordt gedroogd en weer gewogen. Uit het massaverschil wordt het 

vochtgehalte berekend. De proefstukken kunnen als droog worden beschouwd, indien de 

massaverandering per 24 uur kleiner is dan 0,1%.  

 

5.2 Waterdichtheid volgens NEN 2778, verzwaard 

 

De test is uitgevoerd zoals omschreven bij 5.1 met dien verstande dat de watertoevoer niet wordt 

afgesloten. Gedurende de beproevingsduur van 96 uur wordt een waterhoeveelheid op het 

testelement aangebracht van 120 l.m-2.h-1. 
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6 Waarnemingen 

6.1 Waterdichtheid volgens NEN 2778 

 

Bij de test volgens NEN 2778 is aan de binnenzijde geen vocht zichtbaar.  

Het vochtgehalte van de monsters van het binnenoppervlak bedraagt 2,5%, 2,0% en 2,3%.  

Het vochtgehalte van de monsters is lager dan het evenwichtsvochtgehalte.  

 

6.2 Waterdichtheid volgens NEN 2778, verzwaard 

 

Bij de test volgens NEN 2778, verzwaard met een continue waterbelasting, is aan de binnenzijde geen 

vocht zichtbaar.  

Het vochtgehalte van de monsters van het binnenoppervlak bedraagt 5,5%, 5,8% en 5,8%.  

Het vochtgehalte van de monsters is lager dan het evenwichtsvochtgehalte.  

Het vochtgehalte van de monsters van deze test is hoger doordat de relatieve vochtigheid in de 

testomgeving is toegenomen, doordat er continue is besproeid.  

 

6.3 Omstandigheden 

 

De maximale temperatuur tijdens de 1e testperiode (1 – 4 mei) was 18,5 °C. De maximale temperatuur 

tijdens de 2e testperiode (15 – 18 mei) was 24,6 °C. 
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7 Aanbevelingen 

Het risico op vochtdoorslag bij een spouwconstructie wordt vooral bepaald door de vrije nominale 

spouwbreedte. De nominale spouwbreedte wordt bepaald door het Isotras element. In de 

testopstelling is de vrije spouwruimte 30 mm. Om het risico op vochtdoorslag als gevolg van 

speciebaarden en puin in de spouw te beperken, wordt geadviseerd een vrije spouwruimte aan te 

houden van 40 mm.  

In het testelement is geen DPC slabbe opgenomen. Bij een correcte uitvoering is een DPC slabbe niet 

nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIJLAGE 1 
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Foto 1 t/m 10 
Opbouw testmuur met Isotras elementen. 

 Foto 2  
 

 

 

 
Foto 3  
 

 Foto 4  
 

 

 

 
Foto 5  
 

 Foto 6  
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Foto 7  
 

 Foto 8  
 

 

 

 
Foto 9  
 

 Foto 10  
 

 

 

 
Foto 11  
Doorsnede testmuur.  

 Foto 12  
Vochtmetingen van de binnenmuur voorafgaand aan 
de test.  
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Foto 13  
Besproeiing van de testmuur.  

 Foto 14  
Het buitenblad is verzadigd.  

 

 

 
Foto 15  
Aan de onderzijde van de testmuur wordt het water 
via de Isotras elementen afgevoerd.  

 Foto 16  
Locatie monsters voor bepalen vochtgehalte.  
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