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SOUDAL
BUILD THE FUTURE

Soudal is een 100% Belgisch bedrijf dat in 1966 opgericht werd door 
Vic Swerts. Wat begon als een lokaal siliconen producerend bedrijf, is 
al snel uitgegroeid tot een topbedrijf op de Belgische en internationale 
markt. Deze resultaten zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. In 2011 
werd Soudal verkozen tot Onderneming van het jaar.
De groep Soudal telt nu wereldwijd meer dan 1.800 werknemers waar-
van ongeveer 750 in Turnhout, België. Vanuit het HQ in Turnhout wordt 
de productie, logistiek en marketing gestuurd. Soudal heeft nu 44 ei-
gen filialen en exporteert naar meer dan 110 landen. In 2013 werd een 
geschatte omzet van meer dan 485 mln gerealiseerd.
Voor meer info kan je steeds terecht op onze website www.soudal.com.

Professionele Kwaliteit
• Uitgebreide R&D departement
• Grote investeringen
• ISO 9001 en ISO 14000 norm

Compleet Assortiment
• Mastieken                                 
• Pu Schuim
• Lijmen
• Aerosolen

R&D labo R&D labo

Verdeler

Productie site

Soudal kantoor

Doelgroepen
• Professionele Bouw
• DHZ
• Industrie
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EPB ( ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS )

EUROPA

Europese wetgeving ligt aan de basis van de energieprestatie van gebouwen, meer bepaald 
de oorspronkelijke richtlijn 2002/91/EG, ook wel EPBD genoemd. Die kaderde volledig binnen 
de ’20-20-20 doelstellingen’ van de  Europese Unie: tegen 2020 de uitstoot van CO

2
 met 20% terugdringen, het energieverbruik met 20% doen 

dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20% optrekken ten opzichte van het niveau in 1990. Ook andere overwegingen hebben meegespeeld, 
zoals een verminderde afhankelijkheid van niet-Europese energiebronnen. Het luik hernieuwbare energie is verder uitgewerkt in Europese Richtlijn  
2009/28/EG; sinds begin 2014 is dan ook een minimumaandeel hernieuwbare energie opgenomen in de E-peil eisen. 
Aangezien met de huidige koers de 20% reductie in energieverbruik niet zal gehaald worden tegen 2020, vaardigde Europa Richtlijn 2012/27/EG uit. 
Deze richtlijn boort algemeen het thema energie-efficiëntie aan en trad in december 2012 in voege. Aangezien het gewestelijke materie betreft, 
zijn voor elk van de 3 regio’s targets vastgesteld, die neerkomen op jaarlijks 1,5% nieuwe energiebesparing voor de periode 2014-2020. Energiebe-
leidsovereenkomsten voor bedrijven zijn een typische uitvoering, maar bekender is het (nieuwe)  premiestelsel via de distributienetbeheerders. Deze 
richtlijn heeft maw vooral effect op bestaande woningen en gebouwen.

PASSIEF

Het gedachtengoed van een passiefhuis gaat terug 
op de ideeën van Dr. Feist uit de jaren ’90. Aan de 
basis ligt de trias energetica: 

1- Voorkomen: energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan
2- Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen
3- Fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten om aan reste-

rende energiebehoefte te voldoen.

Primordiaal in het omzetten van dit principe in de bouwpraktijk is grote 
zorg voor de gebouwschil die bijzonder goed geïsoleerd en luchtdicht 
wordt uitgevoerd. Verder gaat ook aandacht naar een goede compact-
heid, een goede oriëntatie en uiteraard naar een gecontroleerde venti-
latie. In de oorspronkelijke opvatting werden de kanalen voor ventilatie 
ook gebruikt om te verwarmen; bij gebrek aan een klassieke ‘actieve’ 
verwarmingsinstallatie werd zo’n woning daarom passiefhuis genoemd. 
Ondertussen worden andere manieren van ‘hulpverwarming’ ingezet 
maar de basiscriteria voor een passiefhuis zijn steeds dezelfde gebleven:

1- Netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15 kWh/m² per jaar
2- Luchtdichtheid n50-waarde ≤ 0,6 vol/h
3- Temperatuur overschrijdingsfactor boven 25°C ≤ 5%

Dit alles vertaalt zich in een gebouw dat, zowel in de winter als in de 
zomer, een zeer comfortabel binnenklimaat heeft en daarvoor slechts 
een minimale verwarming nodig heeft. Het spreekt ook vanzelf dat 
een passiefwoning de ideale weg naar NZEB/BEN vormt, aangezien de 
kleine energievraag makkelijk met hernieuwbare energie kan gecom-
penseerd worden. Zero Energy Ready dus! Het Brussels Gewest opteert 
daarom vanaf 2015 voor de passiefstandaard voor alle nieuwbouw in de 
aanloop naar 2021. Meer info op www.brusselpassief.be. 

BEN JE MEE?

Met de recast van de energieprestatierichtlijn (2010/31/EG) kwamen er 
strengere eisen voor nieuwbouw en renovatie en een versterkte rol voor 
het energieprestatiecertificaat, maar werd ook het begrip NZEB, Nearly 
Zero Energy Building geïntroduceerd.  In het Nederlands, Bijna Energie 
Neutraal gebouw. Omschrijving volgens de recast: 

“Gebouw met een zeer hoge energieprestatie, zoals vastgesteld vol-
gens bijlage I. De dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid ener-
gie die is vereist, dient in aanzienlijke mate te worden geleverd uit 
hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit 
hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten”.

In heel Europa wordt dit vanaf 2021 de standaard voor alle nieuwbouw-
woningen!

E-PEIL DE KOMENDE JAREN

In de aanloop naar 2021 zal een geleidelijke verstrenging van het E-peil 
worden doorgevoerd. Vanaf 2014 zal E60 moeten gehaald worden, met 
een verplicht minimum aandeel aan hernieuwbare energie. Alternatief 
voor hernieuwbare energie (6 mogelijke bronnen: zonneboiler, PV pa-
nelen, biomassa, warmtepomp, stadsverwarming, participatie in ener-
gieproject)  is een 10% strenger E-peil, dus E54 ipv E60. In 2016 zal in 
Vlaanderen E50 verlangd worden, vanaf 2018 wordt dat E40 en in 2020 
E35. Het uiteindelijke doel is dan de overgang naar BEN in 2021 (voor 
overheidsgebouwen zelfs vanaf 2019), waarvoor het E-peil door het VEA 
op E30 werd vastgelegd. De K-peil eis blijft voor een BEN-woning op 40 
liggen, de netto energiebehoefte voor verwarming mag de 70 kWh/m² 
per jaar niet overschrijden. Er wordt de bouwheer maw nog heel wat 
vrijheid gelaten in de manier waarop de BEN-standaard wordt behaald.

CO2

-20% +20% -20%

Passiefhuis
Platform vzw

VZW
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EPB

BOUWKNOPEN

Reeds sedert 2010 dienen voor de K-peil berekening ook de bouwkno-
pen (koudebruggen) mee in rekening te worden gebracht. Niet EPB 
aanvaarde bouwknopen betekenen een toeslag van 10 extra K-punten. 
Die toeslag wordt beperkt tot 3 of 0 als de bouwknopen EPB-aan-
vaard zijn. Raamaansluitingen zijn bouwknopen en belopen voor een 
gemiddelde woning gauw 100 m. SWS kan ook hier helpen  want alle 
SWS-details zijn EPB aanvaard omdat de voorberekende ψ-waardes 
onder de limietwaarde (0,1 W/mK) liggen (zie ook volgende pagina’s).

LUCHTDICHTHEID?

Het mag duidelijk zijn dat het stilaan zeer moeilijk wordt om die eisen 
te halen zonder aandacht te schenken aan luchtdichtheid. En dat is 
maar logisch ook, ongecontroleerde ventilatieverliezen zorgen immers 
voor heel wat warmteverlies, tocht, verslechte akoestiek en vochtpro-
blemen. Een goede luchtdichtheid en een kwalitatieve gebouwschil 
gaan hand in hand. Bovendien blijft een goede V-50 waarde (m³/h 
per vierkante meter gebouwschil) één van de meest economische 

manieren om het E-peil te verlagen. De website van het VEA, www.
energiesparen.be vermeldt daarover het volgende: 

“Beperkte investering met grote impact op het E-peil: aandacht voor 
luchtdichtheid bij de bouw van een woning (bvb lekdebiet van 2 à 3 
m³ per uur per m²) kan ervoor zorgen dat het E-peil met 5 tot 15 
E-peilpunten daalt. Dat wordt gemeten via een luchtdichtheidstest. 
Als er geen test plaatsvindt, wordt uitgegaan van een minder goede 
luchtdichtheid van 12 m³ per uur per m². Ook de netto-energiebe-
hoefte daalt aanzienlijk.”

Ook deze luchtdichtheidstest is gereglementeerd en de werkwijze 
vastgelegd in de Europese norm EN13829 (methode A of B). In Vlaan-
deren dient methode A gevolgd te worden. Momenteel wordt met sta-
keholders overleg gepleegd over een kwaliteitskader voor testers. 

Raamaansluitingen zijn cruciaal, matige uitvoeringen maken naar 
schatting 15% uit van de totale luchtverliezen in een gemiddelde vrij-
staande woning. SWS kan dus in belangrijke mate bijdragen aan een 
goede luchtdichtheid (zie ook volgende pagina’s)!

Meer info: www.tightvent.eu.

VOEGEN

Voegen krijgen vaak, in vergelijking met vele andere aspecten van het bouwen, niet de aandacht die ze verdienen. Heel wat van die voegen zijn wel 
degelijk gepland, en worden bv voorzien om uitzetting van materialen op te vangen, of om inbouwtoleranties te creëren. Toleranties zijn echter in 
de praktijk niet altijd even precies uit te voeren en vaak ontstaan voegen zelfs ongepland. Gelukkig kunnen ontwerpers en aannemers beroep doen 
op de producten en ondersteuning van Soudal, die gerust specialist van afdichtingsproducten kan worden genoemd.

De afdichting van voegen kan heel wat functies vervullen, en vaak zelfs een combinatie van meerdere functies tegelijk: 
• Luchtdichting • Slagregendichting • Esthetiek • Thermische isolatie • Brandweerstand • Akoestiek • Inbraakweerstand

De afdichting van voegen is dus een belangrijke onbelangrijkheid!

Europe
BUILDING AND DUC T WORK AIR TIGHTNESS PL ATFORM

®
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SLAGREGENDICHTHEID
We spreken hier eigenlijk over producten die niet alleen ge-
woon waterdicht zijn, maar ook water kunnen buiten houden 

in combinatie met een verhoogde (wind)druk. Die druk neemt toe naarmate 
de hoogte van het gebouw toeneemt. Bij bv 50m of meer kan die druk oplo-
pen tot 600Pa. In primaire barrière gaat het in hoofdzaak over voegproducten 
die toegelaten zijn voor gebruik in gevels en beglazing, en daarbij ook nog 
eens heel wat bewegingscapaciteit hebben. Voor kitten kan gekeken worden 
naar de ‘klasse’ volgens de nieuwe CE markering (geharmoniseerde norm 
EN15651) of de EN ISO11600 norm: ‘F’ voor façade, ‘G’ voor glas – 20% of 
25% bewegingscapaciteit. Aangezien het om buitentoepassingen gaat, die-
nen deze producten veelal ook UV-bestendig te zijn.

INBRAAKBEVEILIGING
Voor buitenschrijnwerk wordt deze eigenschap ingedeeld in 
klassen volgens EN1627 tot EN1630. Elastische beglazings-

kitten kunnen hier zeker voordelen brengen en zorgen allicht ook voor een 
verbeterde luchtdichtheid van het venster.

BRANDWERENDHEID
Voegen en doorvoeren zijn een belangrijke schakel in de af-
werking van compartimenten. Compartimentering vormt een 

essentieel onderdeel van passieve brandbescherming in gebouwen. Relevant 
is EN1366-3 voor doorvoeren, en EN1366-4 voor voegen.
Brandweerstand wordt steeds uitgedrukt in minuten, voor voegen en door-
voeren meestal mbt vlamdichtheid en isolatie.

ESTHETIEK
Voegen, en vooral de correcte afwerking ervan, kunnen in 
grote mate bijdragen tot een strak uitzicht, zowel aan de bin-

nen- als aan de buitenkant van een gebouw of constructie. De textuur, maar 
vooral ook de kleur van het voegmateriaal zullen dan een rol spelen.

LUCHTDICHTHEID
In de context van luchtdichting wordt veelal eerder van naden 
en kieren dan van voegen gesproken, want vaak gaat het hier 

om ongewenste of onregelmatige voegen. Meerdere specifieke producten 
komen in aanmerking (zie verder), maar uiteraard kan ook gebruik gemaakt 
worden van voegkitten. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met 
een juiste voegdimensionering en dient een kit met voldoende bewegingsca-
paciteit gebruikt te worden. Voor vele producten, en zeker voor kitten, geldt 
dat er voldoende cohesie (materiaal scheurt niet) en adhesie (hechting) moet 
zijn om luchtdichtheid te kunnen garanderen op langere termijn. Er zijn geen 
specifieke normen om luchtdichtheid van voegproducten te karakteriseren, 
maar algemeen kan voor alle producten worden gesteld dat zorg bij de uit-
voering, selectie van het juiste product voor de toepassing en de keuze voor 
kwaliteit altijd tot de beste resultaten zullen leiden. 

THERMISCHE ISOLATIE
Een aantal producten, vooral schuimen, scoren bijzonder goed 
in warmte-isolatie. Daarbij is vooral de lambda (λ) waarde 

indicatief. Vooral in bredere voegen komt het er op neer om koudebruggen 
te vermijden. De correctiefactor in een voeg tussen 2 isolerende vlakken 
noemen we de psi (ψ) waarde. De minimum eis voor bv raamaansluitingen 
is vastgesteld op 0,10 W/mK.

DAMPDIFFUSIE
Ook vochthuishouding in een gebouw is een belang-
rijk thema, voor sommige constructies nog meer dan 

voor andere. Daarom kan het ook van belang zijn om voor de afdich-
ting van voegen de μ –waarde van een stof mee in rekening te bren-
gen, of beter zelfs nog de Sd-waarde van een specifiek materiaal. 

 

AKOESTIEK
Sinds een tijdje gelden in heel wat landen, zo ook in Bel-
gië verscherpte eisen mbt akoestiek (NBN S 01-400-1). 

Maar ‘de ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel’ gaat zeker op 
voor geluidswering. Elastisch voegmateriaal of een combinatie is bij-
zonder geschikt om voortplanting van geluid tegen te gaan. Een re-
ductie van luchtgeluid wordt uitgedrukt in een verzwakkingsindex ‘R’. 

°C °F

LEGENDE VOEGFUNCTIES

°C °F
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 LUCHT- EN DAMPDICHT
 DUURZAAM THERMISCH EN AKOESTISCH ISOLEREND
 WEERBESTENDIGSWS

SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SWS
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Naarmate woningen beter geïsoleerd worden neemt het belang van ventilatie toe in 
de energieverliezen. Een deel van die verliezen is afkomstig van infiltratie en exfil-
tratie van lucht door materialen en openingen in de gebouwhuid. Om die verliezen te 
beperken streeft men een goede ‘luchtdichtheid’ na van de gebouwschil, bovendien 
zal dit het risico op schade en tochtverschijnselen verminderen. 

WAT?
De luchtdichtheid van gebouwen wordt gemeten aan de hand van een pressuri-
satieproef of blowerdoor-proef volgens EN 13829. Tijdens de proef wordt met een 
ventilator een drukverschil van 50 Pa tussen binnen en buiten gecreëerd, en meet 
men het debiet dat de ventilator bij dat drukverschil door de gebouwhuid blaast. 
De luchtdichtheid van een gebouw kan op twee manieren uitgedrukt worden: de 
n50-waarde en de q50-waarde. 

De n50-waarde is de verhouding van de gemeten debiet bij 50Pa tot het netto bin-
nenvolume van het gebouw. De q50-waarde is de verhouding van het debiet bij 50Pa 
tot de totale gebouwschiloppervlakte. 

Het totale lekdebiet dat gemeten wordt is dus afkomstig van volgende lekken:
- wanden, vloeren en daken
- aansluitingen van vloeren, wanden en daken
- schrijnwerkaansluitingen
- leidingdoorvoeren
- schrijnwerk, poorten
- …

Deze studie heeft twee doelstellingen:
- het belang van schrijnwerkaansluitingen bepalen op de totale luchtdichtheid.
- de luchtdichtheid meten van een aantal schrijnwerkaansluitingen aan de hand 

van ISO 6589.

BELANG
In de EPB-regelgeving wordt veel belang gehecht aan luchtdichtheid van gebouwen: 
op onderstaande figuur wordt het effect van luchtdichtheid op het E-peil aangeduid 
(bron: www.energiesparen.be). Een luchtdichte woning die wordt doorgemeten krijgt 
dus al snel een bonus van 10 E-peil punten.
 
Een studie van 9 verschillende schattingsmethodes van luchtdichtheid toont een 
grote variatie in luchtdichtheid van schrijnwerkaansluitingen. Deze varieert van 0.01 
m³/h/m (AIVC) tot 10.2 m³/h/m (ASHRAE), een factor 1000 verschil.

LUCHTDICHTHEID EN SWS

n50 =
˙ V 50

Vn
h−1[ ] q50 =

˙ V 50
At

m�/ h / m�[ ]
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KOUDEBRUGGEN & THERMISCHE PRESTATIE
Lineaire koudebruggen vormen een belangrijk onderdeel van de totale warmteverlie-
zen in gebouwen. De berekening van de warmteverliezen ter plaatse van bouwknopen 
is een correctie voor de vereenvoudigde tweedimensionale vereenvoudiging op basis 
van buitenafmetingen (NBN B 62-002, transmissiereferentiedocument) en is sterk 
afhankelijk van de geometrie. Op 23 oktober 2009 heeft de Vlaamse Regering princi-
pieel een besluitswijziging goedgekeurd om eisen op te leggen aan de implementatie 
van koudebruggen in gebouwen. Pas na advies van de SERV, Mina-raad en Raad van 
State kan het besluit definitief goedgekeurd worden: de nieuwe rekenmethode zal 
van kracht worden in het eerste semester van 2010. 

WAAROM?
Meestal wordt gebruik gemaakt van numerieke berekeningsmethodes voor twee- of 
drie-dimensionaal warmtetransport om de thermische prestaties van bouwdetails te 
analyseren. Aan de hand van die berekeningen kunnen twee criteria geëvalueerd worden:
- Temperatuursfactor f [-]
- Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt Ψ [W/m.K]

TEMPERATUURSFACTOR
De temperatuurfactor f is een indicator voor de laagste binnenoppervlaktetempe-
ratuur θsi ter plaatse van het detail. Dit is in feite een dimensieloze temperatuur 
die de binnenoppervlaktetemperatuur onafhankelijk van de exacte randvoorwaarden 
beschrijft, met een waarde tussen 0 en 1. De bouwdetaillering moet er voor zorgen 
dat het risico op lokale schimmelontwikkeling en oppervlaktecondensatie aan het 
binnenoppervlak beperkt is. In België leggen de Technische Voorlichtingen vast dat 
de dimensieloze minimumtemperatuur op elk punt van het binnenoppervlak groter 
moet zijn dan 0.7 (WTCB 1984). Voor details ter plaatse van buitenschrijnwerk is dit 
echter van ondergeschikt belang omdat de oppervlaktetemperatuur vooral bepaald 
wordt door de prestaties van het schrijnwerk.
  

LINEAIRE WARMTEDOORGANGSCOËFFICIËNT
De invloed van twee-dimensionaal warmtetransport wordt gegeven door de lineaire 
warmtedoorgangscoëfficiënt Ψ (in W/m/K). De Ψ-waarde geeft aan hoe groot het 

KOUDEBRUGGEN EN SWS
extra warmteverlies per lopende meter detail en per graad temperatuurverschil is in 
vergelijking met een één-dimensionale referentie, waarbij het werkelijk detail voor-
gesteld wordt door een aaneenschakeling van vlakke delen met gekend oppervlak 
A en gekende U-waarde. Belangrijk hierbij is de afspraak over de 1-dimensionale 
referentie en over de definitie van de afmetingen van een bouwdeel (aan binnen- of 
buitenzijde gemeten). Conventioneel berekent men in ons land de lineaire warmte-
doorgangscoëfficiënt uitgaande van de buitenwerks gemeten oppervlakken. 

De Ψ-waarde van een detail moet met zorg geïnterpreteerd worden. Een bouwknoop 
met een grotere Ψ-waarde dan een andere knoop is niet noodzakelijk minder goed 
ontworpen. De Ψ-waarde moet op basis van de definitie geïnterpreteerd worden 
als een correctiefactor op de 1D-transmissieverliezen, waarbij zowel geometrische 
aspecten, als invloed van 2D- en 3D-warmtetransport een rol spelen. 

IMPLEMENTATIE IN EPB
Het Vlaams Energie Agentschap heeft een toelichtingsdocument gepubliceerd over 
de behandeling van bouwknopen in de EPB. Er zijn drie mogelijkheden om bouwkno-
pen in rekening te brengen bij de EPB-berekening:
- Optie A: gedetailleerde berekening van alle bouwknopen
- Optie B: gebruik van EPB-aanvaarde bouwknopen
- Optie C: forfaitaire toeslag

Bij optie C wordt er geen aandacht besteed aan de details, maar komt er een forfai-
taire toeslag van 10 punten op het K-peil. Bij optie A moet elk detail apart berekend 
en ingegeven worden, wat het meest correct is, maar behoorlijk wat werkt vraagt. 
De meest voor de hand liggende manier om bouwknopen in rekening te brengen is 
optie B. Als in een gebouw enkel EPB-aanvaarde bouwknopen voorkomen is er een 
toeslag van 3 punten op het K-peil. Er zijn twee mogelijkheden opdat een bouwknoop 
EPB-aanvaard is:
- de bouwknoop voldoet aan één van de basisregels voor een koudebrugarm detail 

(zie toelichtingsdocument bouwknopen).
- de bouwknoop voldoet aan de van toepassing zijnde grenswaarde voor de line-

aire warmtedoorgangscoëfficiënt. Voor raam- en deuraansluitingen bedraagt dit 
0.10W/m.K.
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SOUDAL WINDOW SYSTEM

Het professionele venster-‘aansluitsysteem’. SWS is een combinatie
van meerdere producten die de afdichting verzorgen tussen schrijn-
werk en metselwerk. In nieuwbouw gaat het om een voeg van ±2 cm, 
maar SWS is uiteraard ook bruikbaar voor renovatie én voor alle types 
schrijnwerk: alu, hout en PVC. SWS biedt daarnaast ook oplossingen 
voor passiefbouw (massief-passief ).

SWS is op verschillende parameters officieel getest en dit op ver-
schillende opstellingen. Indien juist geappliceerd, biedt SWS onder 
meer:

    Luchtdichtheid en dampdichtheid aan de binnenzijde
    Optimale thermische en akoestische isolatie in het midden
    Weer- en windbescherming aan de buitenzijde.

SWS is dus actief op 3 niveau’s. En dit dus zowel voor aluminium, 
hout en PVC schrijnwerk in zowel een standaard- als een passiefhuis 
opstelling.

Meer info:
www.soudalwindowsystem.com
www.soudalwindowsystem.be

Productoverzicht
Downloaden van:
 - details
 - bestekteksten
 - technische fiches
 - certificaten

Handleiding / Praktijk

SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

W
EE

RB
ESTENDIG

ISOLE REND

LUCHTDI CHT
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ALU - STANDAARD - OMKASTING - HORIZONTAAL

SWS VOOR VOORSCHRIJVERS

Isothermen 0°C – 20°C

Warmteflux  0 W – 120W

Beschrijving:
- In een eerste stap de aansluiting tussen schrijnwerk en metselwerk 

vullen met Flexifoam. Let daarbij op het correct en ononderbroken 
aanbrengen van het schuim ter hoogte van de raamankers. Licht 
bevochtigen met bv een plantenspuit voor het aanbrengen van het 
PU-schuim verbetert de elastische en thermische eigenschappen 
van het schuim na uitharding aanzienlijk! 

- Een volledige luchtdichtheid kan bereikt worden indien ook de 
omkasting wordt gevuld met Flexifoam. Aan te brengen na het 
plaatsen van de nisbekleding. Daarbij goed opletten ter hoogte van 
de klossen, die bij voorkeur klein worden gehouden. Na eventueel 
afsnijden van het schuim, omslag van de omkasting aanbrengen.

- Aansluiting tussen omkasting en schrijnwerk afkitten met Acryrub 
SWS, een overschilderbare elastische en luchtdichte voegkit.

- Op deze manier is de aansluiting ook een EPB-aanvaarde bouw-
knoop.

 ≥ 0,75 

si min ≥ 15,0 °C

 ≤ 0,040 W/mK

max vlgs epb 0,10 W/mK
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ALU - STANDAARD - PLEISTER - HORIZONTAAL

Beschrijving:
-  SWS-tape aanbrengen op het schrijnwerk vóór het aanbrengen van de ankers 

en vóór het plaatsen van het schrijnwerk. Gebruik daartoe de blauwe kleef-
strip en breng aan op de zijkant van het vensterkader. Eventueel kan ook op 
de voorkant van het kader gekleefd worden (tape daarna omslaan), maar dan 
moet wel bekeken worden of er voldoende plaats is om te overpleisteren. Er 
kan met een enkele strook gewerkt worden (tape in de hoeken over enkele 
centimeter samenknijpen) of er kan in vier stroken gewerkt worden, waarbij 
de SWS-tape in de hoeken over 10 à 15 schuin overlappend wordt aange-
bracht.

-  Na plaatsen van het schrijnwerk, aansluitvoeg opschuimen met Flexifoam. 
Voldoende bevochtigen, voeg voor 2/3 vullen, van onder naar boven werken. De 

SWS-tape dient bij het schuimen als extra bescherming voor het schrijnwerk.
-  Soudafoil 330D of bij voorkeur 360H aanbrengen op de dagkanten (doorlopen-

de ril in zig-zag).
-  SWS-tape in de lijm drukken en aanrollen. De grijze butyl kleefstrip zorgt voor 

de aanvangshechting op het metselwerk tijdens het uitharden van de lijm.
-  Ter hoogte van de ankers en overlappingen en in de hoeken Soudafoil aan-

brengen om luchtdichtheid te verzekeren.
-  SWS-tape kan nu rechtstreeks bepleisterd worden.
-  Tussen pleister en kader een voeg laten. Rugvulling plaatsen en afkitten met 

Acryrub SWS voor een perfect luchtdicht resultaat!

 ≥ 0,76 

si min ≥ 15,2 °C

 ≤ 0,040 W/mK

max vlgs epb 0,10 W/mK

SWS VOOR VOORSCHRIJVERS SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

Isothermen 0°C – 20°C

Warmteflux  0 W – 120W
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ALU - PASSIEF - PLEISTER - HORIZONTAAL

Beschrijving:
- Massief passiefopstelling met minimum 2 isolatieplaten. Voor optimale 

thermische prestaties verdient het ten zeerste aanbeveling de beide platen 
in verband te plaatsen, zodat het schrijnwerk achter slag komt te staan, niet 
tov het buitenspouwblad, maar tov de buitenste isolatieplaat.

- Raamkader is voorzien van een multiplex omkasting. Voor een luchtdichte 
afdichting tussen beiden Soudafoil 360H gebruiken. Dit is een hybride, elas-
tische afdichtingskit, vrij van water en siliconen.

- Na plaatsing van het schrijnwerk aansluiting met isolatie en metselwerk 
volledig vullen met Flexifoam, elastisch PU-schuim (bevochtigen!). Extra 
opletten ter hoogte van de klossen, die best zo klein mogelijk worden 
gehouden, dat de schuimlaag niet onderbroken is. Indien nodig het ver-

lengslangetje op het schuimpistool monteren (ivm diepte van de voeg). De 
luchtdichtheid is hiermee reeds een feit.

- Afsluiten aansluiting met SWS Tape Inside na het eventuele wegsnijden van 
schuimoverschot: blauwe kleefstrip op de omkasting kleven, butylkleefstrip 
op het metselwerk aanbrengen. In de hoeken insnijding maken en extra 
strookje kleven. Als extra afdichting kan Soudafoil 330D of 360H gebruikt 
worden. Met het aanbrengen van de SWS-tape is de raamaansluiting ook 
dampdicht. Soudatape Façade biedt hier een gebruiksvriendelijk alternatief.

- Bij het bepleisteren van de omkasting voeg laten met het schrijnwerk, die 
nadien opgevuld wordt met Acryrub SWS.

- Luchtdichte en EPB aanvaarde bouwknoop.

 ≥ 0,77 

si min ≥ 15,5 °C

 ≤ 0,092 W/mK

max vlgs epb 0,10 W/mK

SWS VOOR VOORSCHRIJVERS

Isothermen 0°C – 20°C

Warmteflux  0 W – 120W
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SWS VOOR VOORSCHRIJVERS SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

ALU - PASSIEF - PLEISTER - LINTEEL

Beschrijving:
- Massief passiefopstelling met minimum 2 isolatieplaten. Voor optimale 

thermische prestaties verdient het ten zeerste aanbeveling de beide platen 
in verband te plaatsen, zodat het schrijnwerk achter slag komt te staan, niet 
tov het buitenspouwblad, maar tov de buitenste isolatieplaat.

- Raamkader is voorzien van een multiplex omkasting. Voor een luchtdichte 
afdichting tussen beiden Soudafoil 360H gebruiken. Dit is een hybride, elas-
tische afdichtingskit, vrij van water en siliconen.

- Na plaatsing van het schrijnwerk aansluiting met isolatie en metselwerk 
volledig vullen met Flexifoam, elastisch PU-schuim (bevochtigen!). Extra 
opletten ter hoogte van de klossen, die best zo klein mogelijk worden 
gehouden, dat de schuimlaag niet onderbroken is. Indien nodig het ver-

lengslangetje op het schuimpistool monteren (ivm diepte van de voeg). De 
luchtdichtheid is hiermee reeds een feit.

- Afsluiten aansluiting met SWS Tape Inside na het eventuele wegsnijden van 
schuimoverschot: blauwe kleefstrip op de omkasting kleven, butylkleefstrip 
op het metselwerk aanbrengen. In de hoeken insnijding maken en extra 
strookje kleven. Als extra afdichting kan Soudafoil 330D of 360H gebruikt 
worden. Met het aanbrengen van de SWS-tape is de raamaansluiting ook 
dampdicht. Soudatape Façade biedt hier een gebruiksvriendelijk alternatief.

- Bij het bepleisteren van de omkasting voeg laten met het schrijnwerk, die 
nadien opgevuld wordt met Acryrub SWS.

- Luchtdichte en EPB aanvaarde bouwknoop.

 ≥ 0,78 

si min ≥ 15,5 °C

 ≤ 0,098 W/mK

max vlgs epb 0,10 W/mK

Isothermen 0°C – 20°C

Warmteflux  0 W – 120W



15

SWS VOOR VOORSCHRIJVERS
ALU - PASSIEF - PLEISTER - TABLET

Beschrijving:
- Massief passiefopstelling met minimum 2 isolatieplaten. Voor optimale 

thermische prestaties verdient het ten zeerste aanbeveling de beide platen 
in verband te plaatsen, zodat het schrijnwerk achter slag komt te staan, niet 
tov het buitenspouwblad, maar tov de buitenste isolatieplaat.

- Raamkader is voorzien van een multiplex omkasting. Voor een luchtdichte 
afdichting tussen beiden Soudafoil 360H gebruiken. Dit is een hybride, elas-
tische afdichtingskit, vrij van water en siliconen.

- Na plaatsing van het schrijnwerk aansluiting met isolatie en metselwerk 
volledig vullen met Flexifoam, elastisch PU-schuim (bevochtigen!). Extra 
opletten ter hoogte van de klossen, die best zo klein mogelijk worden 
gehouden, dat de schuimlaag niet onderbroken is. Indien nodig het ver-

lengslangetje op het schuimpistool monteren (ivm diepte van de voeg). De 
luchtdichtheid is hiermee reeds een feit.

- Afsluiten aansluiting met SWS Tape Inside na het eventuele wegsnijden van 
schuimoverschot: blauwe kleefstrip op de omkasting kleven, butylkleefstrip 
op het metselwerk aanbrengen. In de hoeken insnijding maken en extra 
strookje kleven. Als extra afdichting kan Soudafoil 330D of 360H gebruikt 
worden. Met het aanbrengen van de SWS-tape is de raamaansluiting ook 
dampdicht. Soudatape Façade biedt hier een gebruiksvriendelijk alternatief.

- Bij het plaatsen van het tablet op de omkasting voeg laten met het schrijn-
werk, die nadien opgevuld wordt met Acryrub SWS.

- Luchtdichte en EPB aanvaarde bouwknoop.

 ≥ 0,76 

si min ≥ 15,2 °C

 ≤ 0,050 W/mK

max vlgs epb 0,10 W/mK

Isothermen 0°C – 20°C

Warmteflux  0 W – 120W
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SWS VOOR PLAATSERS SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SWS INSIDE TAPE
Luchtdicht en dampdicht membraan voor gebruik aan de binnenzijde van alle types 
raamaansluitingen. Rechtstreeks bepleisterbaar aan beide zijden. Zelfklevend aan 
raamzijde, voorzien van butyl kleefstrip voor aanvangshechting op binnenspouw-
blad. Voor volvlakse verlijming steeds Soudafoil 330D of 360H gebruiken.
Eigenschappen:
Integraal gelamineerd PE-vlies:  geen delaminatie • Roze • Tweezijdig bedekt 
met polyester cachering: uitstekende hechting van pleister • Sd ≥ 50m 

Rol

Art. N°:  123884 70mm 25m/karton

Art. N°:  123883 100mm 25m/karton

Art. N°:  123885 150mm 25m/karton

Art. N°:  123886 200mm 25m/karton

Art. N°:  124453 400mm 20m/karton

SWS OUTSIDE TAPE
Damp-open membraan voor gebruik aan de buitenzijde van raamaansluitingen. Te ge-
bruiken in combinatie met SWS Inside Tape bij zogenaamde ‘tunnelplaatsing’ (volle mu-
ren). Rechtstreeks bepleisterbaar of af te dekken met een buitengevel-isolatiesysteem 
(ETICS). Zelfklevend aan raamzijde, voorzien van butyl kleefstrip voor aanvangshechting 
op ruwbouw. Steeds te verlijmen met Soudafoil 360H.
Eigenschappen:
Integraal gelamineerd PE-vlies:  geen delaminatie • Wit • Tweezijdig bedekt met po-
lyester cachering: uitstekende hechting van pleister • Sd ≤ 0,04m, ademend

Rouleau
Art. N°:  123887 70mm 25m/carton

Art. N°:  123888 100mm 25m/carton

Art. N°:  123889 150mm 25m/carton

SOUDAFOIL 330D
Plastoelastische lijmkit op basis van acrylaatdispersies voor het verlijmen van 
SWS Inside Tape. Enkel voor binnengebruik. Wit. Worsten 600ml.

SOUDAFOIL 360H
Luchtdichte hybride, elastische polymeer lijmkit voor het volvlaks verlijmen 
van zowel SWS Inside Tape als SWS Outside Tape op de ruwbouw. Uitstekende 
hechting op vele materialen, zelfs licht vochtige. Bevat geen isocyanaten noch 
solventen. Grijs. Worsten 600ml.
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SOUDAL IS ERKEND OPLEIDINGSCENTRUM VOOR HET FVB. ZO KAN VOOR EEN ‘LUCHT-
DICHT BOUWEN’ OPLEIDING EEN FINANCIËLE TUSSENKOMST VERKREGEN WORDEN 
TEN BELOPE VAN 15€/U PER WERKNEMER.

SOUDABAND AKTIV PLUS
Soudaband Aktiv Plus is een geïmpregneerde, multifunctionele voeg-
dichtingsband voor een eenvoudige plaatsing van buitenschrijnwerk 
met één enkel product. Geschikt voor zogenaamde tunnelplaatsing, 
zoals in volle massieve muur of in houtskeletbouw. Vervult 3 functies:
• (slag)regendichte afdichting aan de buitenzijde tot minstens 600Pa
• luchtdichting aan de binnenzijde
• thermische en akoestische isolatie in het midden

SOUDABAND PRO BG1 / KLASSE 1
Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor afdichting van ge-
velvoegen. Voldoet aan klasse BG1 volgens DIN18542:2009. Slagre-
gendicht tot minstens 600Pa, geschikt voor niet afgedekte voegen (UV 
bestendig). Product beschikt over ATG (productiecontrole) en Socotec 
lastenboek. Ideaal als afdichting in dorpelaansluiting of als kwalita-
tieve rugvulling bij plaatsing achter slag.

13/2933

BUTYBAND FLEECE 
Zelfklevende slab voor het luchtdicht afkleven van naden en kieren op 
basis van butyl. Uitstekende hechting op zowat alle poreuze en mine-
rale ondergronden. Ideaal voor bv een luchtdichte aansluiting tussen 
stelkozijn en binnenspouwblad of tussen betonplaten (projectbouw). 
Kan rechtstreeks bepleisterd worden.
• zéér luchtdicht en dampdicht
• voorzien van een bepleisterbaar vlies uit PP aan 1 zijde
• 2-delige uitstekende beschermstrip, zeer makkelijk te verwijderen
• verkrijgbaar in 100 en 150 mm breedte

NIEUW

BUTYBAND
Ook de gekende lood en alu afgewerkte butylslabben kunnen worden 
ingezet voor luchtdichting, vooral in de ruwbouwfase. Zeer plooibaar 
product, vloeit niet uit op verticale oppervlakken. Hecht uitstekend op 
heel wat ondergronden, ook bij lagere temperaturen.

fvb•ffc
constructiv

°C °F
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FLEXIFOAM

Superisolerend en luchtdicht

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

2010

Überwachte und zertifizierte
Bauprodukte

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN • ÜBERWACHEN • ZERTIFIZIEREN
anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

gemäß § 28 BauO NRW

Kwaliteits PU-schuim dat beschikt over es-
sentiële kenmerken, maar tevens uitblinkt 
in verwerkbaarheid. Zeer fijn te doseren, 
zeer low-expansion en dus uiterst econo-
misch in gebruik. Snelle huidvorming en 
doorharding, zodat vlot kan verder gewerkt 
worden. Kan ook gebruikt worden bij nega-
tieve wintertemperaturen. Dankzij zijn elas-
ticiteit duurzaam isolerend, zowel thermisch 
als akoestisch. Uitstekend geschikt om bij 
de venstermontage de bouwknopen volgens 
de EPB-regels uit te voeren en koudebrug-
gen te vermijden. Herkenbare blauwe kleur. 
Beschikbaar in gewone schroefdraad en 
Click&Fix®. Zeer lage emissie (EC1 Plus).

FLEXIFOAM
Elastisch
(Rapport IFT-Rosenheim 10535276)

λ = 0.0345 W/(m.K)
(Rapport MPA Hannover 070598.1)

Luchtdicht
A < 0,1 m³ / (h.m ( daPa )2/3 )
(Rapport IFT-Rosenheim 10535276)

Geluidsisolatie
RST,w=60 dB (-1,-4)
(Rapport IFT-Rosenheim 10533428)

 G
EV

-EMICODE®

v
e

ry low emiss
io

n

PLUSPLUS

SWS VOOR PLAATSERS

°C °F
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GEVELAFDICHTING
SOUDABAND PRO BG1 / KLASSE 1
Genormeerde, voorgecomprimeerde voegband voor afdichting van ge-
velvoegen. Voldoet aan klasse BG1 volgens DIN18542:2009. Slagre-
gendicht tot minstens 600Pa, geschikt voor niet afgedekte voegen (UV 
bestendig). Product beschikt over ATG (productiecontrole) en Socotec 
lastenboek. Typeaanduiding geeft eenvoudig voegbereik aan.

Artikel nr Omschrijving Voegbereik Breedte van 
zwelband

Meter / rol Rollen / karton Totaal m/karton 

110265 Soudaband PRO BG1 10/1-2 1-2 10 20 30 600

110267 Soudaband PRO BG1 15/1-4 1-4 15 13 20 260

121843 Soudaband PRO BG1 20/1-4 1-4 20 13 15 195

121842 Soudaband PRO BG1 12/2-6 2-6 12 12 25 300

110268 Soudaband PRO BG1 15/2-6 2-6 15 12 20 240

121841 Soudaband PRO BG1 20/2-6 2-6 20 12 15 180

121840 Soudaband PRO BG1 15/4-9 4-9 15 8 20 160

122338 Soudaband PRO BG1 20/4-9 4-9 20 8 15 120

123455 Soudaband PRO BG1 30/4-9 4-9 30 8 10 80

122844 Soudaband PRO BG1 15/5-12 5-12 15 5,6 20 112

122339 Soudaband PRO BG1 15/6-15 6-15 15 4,3 20 86

121839 Soudaband PRO BG1 20/6-15 6-15 20 4,3 15 64,5

122845 Soudaband PRO BG1 20/9-20 9-20 20 3,3 15 49,5

124794 Soudaband PRO BG1 25/11-25 11-25 25 2,6 12 31,2

124793 Soudaband PRO BG1 35/18-34 18-34 35 3,3 8 26,4

124795 Soudaband PRO BG1 40/24-42 24-42 40 2,6 7 18,2

13/2933



20

SOUDASEAL 215LM
ATG gekeurde gevelkit op basis van MS polymer ®. Deze hoogwaardige voeg-
kit beschikt over een zeer grote bewegingscapaciteit (klasse F-EXT-INT-CC- 
25LM volgens volgens de nieuwe CE markering - geharmoniseerde norm 
EN15651 of 25 F volgens de EN ISO11600 norm; ‘F’ voor façade. Uitstekende 
UV bestendigheid en breed hechtingsspectrum op poreuze en niet-poreuze 
materialen, bijzonder geschikt voor duurzame afdichting van bewegingsvoe-
gen die aan weer en wind blootgesteld worden. Hecht ook op licht vochtige 
ondergronden, geen vlekvorming op de meeste natuursteensoorten. Ideaal 
dus voor het afkitten van de aansluiting tussen buitenschrijnwerk en bui-
tenspouwblad, ook in geval van baksteen. Verkrijgbaar in heel wat kleuren.
Kan eventueel ook gebruikt worden voor duurzame luchtdichting aan de 
binnenzijde voor voegen waar veel beweging op zit; overschilderbaar met 
watergedragen verven!

13/2241

10/1808

GEVELAFDICHTING

SOUDASEAL 225 LM
Neutrale elastische voegkit op basis van hybride polymeer. Toepas-
singsgebied zoals Soudaseal 215LM. Iets vaster ingesteld, iets meer 
‘body’ bij het afwerken. Grote bewegingscapaciteit (CE klasse F-EXT-
INT-CC- 25HM), ideaal voor weerbestendige afdichting aan buitenzijde 
of luchtdichting aan de binnenzijde. Groot kleuraanbod. Overschilder-
baar met watergedragen verven.

SILIRUB 2
Universeel inzetbare, kwaliteits-bouwsilicone. ATG-gekeurd voor ge-
bruik in gevel- en beglazingsvoegen. Zeer grote bewegingscapaciteit 
(klasse F-EXT-INT-CC- 25LM en G-CC-25LM volgens de nieuwe CE 
markering - geharmoniseerde norm EN15651 of 25 F/G volgens de 
EN ISO11600 norm. Ideaal als afdichting tussen buitenschrijnwerk en 
buitenspouwblad (niet geschikt voor natuursteen).

VOEGVULLING
Alle kitten voor gevelafdichting worden gebruikt met een geschikte 
rugvulling. Het elastisch materiaal zorgt ervoor dat er geen driepunts-
hechting ontstaat en dat de kit niet afscheurt door belasting aan drie 
zijden. De rugvulling zorgt er tevens voor dat de voegkit bij het aan-
spuiten goed tegen de voegflanken wordt gedrukt zodat de kit zich 
tijdens de uitharding goed kan aanhechten.
Bestaat in opencellige versie, PU, of in geslotencellige versie, PE.

SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM
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BINNENAFWERKING
ACRYRUB SWS
Bepleistering tot op het raamkader zal reeds na korte tijd kleine 
scheurtjes en onthechting vertonen met negatief effect op de lucht-
dichtheid. Om dit tegen te gaan, kan best gebruik gemaakt worden van 
een overschilderbare kit met voldoende bewegingscapaciteit. Speciaal 
voor deze toepassing werd Acryrub SWS ontwikkeld, één van de weini-
ge acrylaatkitten die de klasse 12,5 E haalt (CE markering F-EXT-INT-
12,5E). Ook de hechting van deze gesilaniseerde acrylaat op PVC is 
beter dan die van een klassieke acrylaat. 
• Zeer luchtdicht
• Gesilaniseerde acrylaat, overschilderbaar
• Blijvend elastisch, voldoet aan klasse 12,5E Façade INT/EXT (CE)
• Zeer goede hechting op PVC
• Emissie-arm, voldoet aan EC1 Plus

VAPOUR SEAL
VAPOURSEAL is een gebruiksklare plasto-elastische één-component 
afdichtingslijm, op basis van innovatieve polyacrylaten, om binnen-
huis lucht- en dampdichte aansluitingen te realiseren met alle types 
dampremfolies, ook die uit PP en PE. Ideaal voor het verlijmen van het 
dampscherm op bakstenen of andere snelbouwmaterialen.
Vapourseal is ook bijzonder geschikt voor luchtdichte verlijming van 
houtderivaten in houtskeletbouw. 
Reukloos, oplosmiddel- en weekmakervrij
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BINNENAFWERKING TAPES SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

SOUDATAPE CONNECT
Kleefband voor het  duurzaam en luchtdicht afkleven van overlappin-
gen van dampschermbanen. Tevens ideaal voor het afkleven van kleine 
openingen en beschadigingen in dampschermfolies. 
• Drager uit spatwater bestendig papier
• Oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag. 
• Goede temperatuurbestendigheid. 
• Geel
• 60mm x 40m

NIEUW

SOUDATAPE FAÇADE 
Kleefband voor universeel gebruik aan binnen- en buitenzijde van de ge-
bouwschil. Uitermate geschikt voor het luchtdicht afdekken van aanslui-
tingen tussen houtderivaatplaten onderling (houtskeletbouw) en aanslui-
tingen met aangrenzende materialen zoals dakramen. Kan ook gebruikt 
worden op zwarte dampschermbanen achter verluchte gevelbekleding.
• Drager uit speciaal vlies
• Bijzonder geschikt voor aansluitingen tussen houtderivaatplaten (HSB) 
• 3 maanden volledig weers- en UV bestendig
• Zwart, 60mm x 25m.

NIEUW

SOUDATAPE FLEX 
Elastische kleefband voor het duurzaam en luchtdicht afkleven van 
overlappingen en doorvoeringen (buizen, leidingen, balken) door 
dampschermen. 
• Drager uit versterkt PE
• Oplosmiddelvrije krachtige lijmlaag
• Goede temperatuurbestendigheid. 
• Wit, 60mm x 25m

NIEUW
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SWS VOOR VERDELERS

SWS DISPLAY

Luchtdicht bouwen... is de toekomst !



Uw verdeler 

www.soudal.com

Expert in 
Sealants,
PU Foams & 
Adhesives
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Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
België
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
email: sales@soudal.com

Soudal b.v. 
Paardeweide 38A  
NL-4824 EH Breda  
Nederland
Tel.: +31 76-542.49.01 
Fax: +31 76-542.49.02
nederland@soudal.com


