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ALGEMEEN 

In het kader van DO-IT houtbouw werden luchtdichtheidstesten uitgevoerd op prefab dakelementen 

waarbij de voegen werden afgewerkt met flexibel PUR-schuim. 

De zelfdragende dakelementen bestaan uit 12 mm houtspaanplaat als binnenafwerking, 127 mm 

polyurethaanschuim en 3 mm spaanplaat als buitenbeplating en zijn afgewerkt met vurenhouten kepers 

met een hoogte van 150 mm aan de langszijde. Er werd een testopstelling gebouwd met één volledig 

element met een breedte van 800 mm en twee paselementen van 400 mm breed. Op die manier 

worden twee voegen gecreëerd van ± 20 mm breed die werden gedicht met flexibel 

polyurethaanschuim. Eén van de twee voegen werd bevochtigd met een plantenspuit alvorens het 

PUR-schuim werd aangebracht om de impact op luchtdichtheid te onderzoeken. 

De lengte van de elementen bedraagt 2400 mm waardoor er totaal 4,8 m lopende meter voeg aanwezig 

is in de opstelling. 

 

 
Figuur 1: Typeopbouw prefab dakelementen 
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1. Testprocedure en proefopstelling luchtdichtheid 

1.1. Procedure 

De luchtdichtheid van de voegen is getest op een full-scale opstelling in het Testcentrum voor 

Gevelelementen van Universiteit Gent (Notified Body, n° 1769 – CPD 89/106/EEC).  

De luchtdichtheid is gemeten volgens de richtlijnen in de norm NBN EN 12114:2000 “Thermische 

eigenschappen van gebouwen – Luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en bouwelementen”. De 

proef is uitgevoerd op een gekalibreerde testbank, en het labo volgt alle eisen gesteld in EN ISO 

17025:2005. De verschillende sensoren voldoen aan de eisen gesteld in NBN EN 12114:2000. 

De proeven zijn uitgevoerd binnen de beperkingen opgelegd in NBN EN 12114:2000: 

- Temperatuur in het interval [15°C; 30°C] 

- Relatieve vochtigheid binnen interval [25%; 75%] 

Tijdens de luchtdichtheidsproef is het gemeten debiet Qtot samengesteld uit verschillende 

componenten: 

 mhmQQQQQ voegenendakelementgaansluitintestbanktot ./³  

Het debiet Qtestbank is het lekdebiet door de gehele testbank, die de verbinding maakt tussen de te 

testen component (drie dakelementen in multiplex omkasting) en de debietsmeter die onmiddellijk na 

de ventilator geplaatst is. Qaansluiting betreft enerzijds de lekken die optreden tussen de multiplex 

omkasting en de testmuur waartegen de omkasting geplaatst is, en anderzijds de lekken tussen de 

dakelementen en de multiplex omkasting. Qdakelementen is het theoretisch lekdebiet doorheen de 

sandwichpanelen (12 mm spaanplaat + 127 mm PUR + 3 mm spaanplaat), in de praktijk worden deze 

als volledig luchtdicht beschouwd. Qvoegen is het lekdebiet door PUR voegen. 

Het totaal debiet Qtot kunnen we als het bruto debiet beschouwen, Qvoegen is het netto debiet, en de som 

van Qtestbank, Qaansluiting en Qdakelementen is het tarra debiet. 

Het tarra lekdebiet wordt gemeten door de twee voegen af te tapen. Vervolgens wordt een test 

uitgevoerd waarbij de voegen niet afgetaped zijn. Hieruit volgt het bruto debieten, die na aftrekken van 

het tarra debiet het netto lekverlies door de voegen opleveren. 
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1.2. Normomstandigheden 

De resultaten werden steeds omgerekend naar een debiet bij normomstandigheden (20°C, 50% 

relatieve vochtigheid, 101325Pa) aan de hand van volgende formule: 

�̇�0 = �̇� ∗ √𝑝𝑎 − 0.378802 ∗ 610.5 ∗ 𝑅𝐻 ∗ 𝑒
21.875∗(𝑇−273.15)

𝑇−7,65

287.055 ∗ 𝑇 ∗ 𝜌0

 

Met �̇�0het debiet bij normomstandigheden [m³/h], ρ0 de massadichtheid van de lucht bij 

normomstandigheden (=1,1988 kg/m³), en voor de omstandigheden tijdens de metingen: �̇�het gemeten 

debiet [m³/h], pa de luchtdruk [Pa], RH de relatieve vochtigheid [%] en T de temperatuur [K]. De 

maximale fout op de meetinstrumenten is respectievelijk 20Pa, 2% RH en 0,5K. 

1.3. Foutenanalyse 

Om de luchtdichtheid van verschillende aansluitingen met elkaar te kunnen vergelijken wordt steeds het 

debiet berekend bij 50Pa. Om het onzekerheidsinterval van het resultaat te bepalen werd met volgende 

aspecten rekening gehouden: 

- Fout bij omrekening naar normomstandigheden door fout op meetinstrumenten. Monte-

Carlo analyse van 1000 simulaties toont echter aan dat de maximale fout beperkt is tot 

0,14% en dus verwaarloosbaar. 

- Fout door linearisatie en best fit naar power law  

�̇� = 𝐶. 𝛥𝑝𝑛 aan de hand van een inverse t-distributie. Dit geeft een zicht op de onzekerheid 

van de stromingscoëfficient C en stromingsexponent n. 

- Foutenpropagatie in power law: 

𝜎�̇�
2 = 𝜎𝐶 . 𝜎𝑛  [(𝛥𝑝𝑛)2.

𝜎𝐶

𝜎𝑛

+ (𝐶. 𝛥𝑝𝑛 . ln(𝛥𝑝))2.
𝜎𝑛

𝜎𝐶

+ 2𝐶. 𝛥𝑝2𝑛. ln(𝛥𝑝). 𝑟] 

Met r: pearson correlation coefficient. Op basis van een 30-tal metingen werd hiervoor 

als conservatieve aanname -0,5 genomen. C en n zijn immers negatief gecorreleerd. 

- Op basis van een t-distributie op 40 metingen werd vastgesteld dat het 95%-

betrouwbaarheidsinterval van de debietsmeting resulteert in een fout van 3,965%. 

- Het netto debiet wordt bekomen door het tarra-debiet af te trekken van het bruto-debiet. 

Door de uitgebreide foutenanalyse is er geen systematische fout in de opstelling mogelijk, 

en kunnen de fouten kwadratisch opgeteld worden. 

De totale onzekerheid is dus steeds afhankelijk van de meting zelf, en de kallibratiemeting voor de 

opstelling. Bijgevolg kan de fout dus variëren van meting tot meting. Bij de testen die gerapporteerd 

worden in dit verslag, blijkt dat de gecumuleerde fout ongeveer 0,02 m³/h.m bedraagt bij 50 Pa. Die fout 

is dus samengesteld uit een relatieve fout van 3.965% per meting, de gepropageerde fout door een 

curve te fitten door 10 meetpunten, de extrapolatie van de curve naar 1 waarde bij 50 Pa, en het effect 

van twee debieten van elkaar af te trekken. De fout wordt onder meer bepaald door de luchtlekkage van 

de kist rond de panelen en de aansluiting met de testwand. Aangezien de voegen zelf bijzonder 

luchtdicht zullen blijken, is het onzekerheidsinterval relatief groot. 

  



VERSLAGGEVING DO-IT HOUTBOUW 

LUCHT- EN WATERDICHTHEIDSTESTEN – LANGSVOEGEN VAN PREFAB DAKELEMENTEN  6 

1.4. Opstelling 

De drie elementen werden omkaderd met multiplex platen om deze tegen de testbank te kunnen 

plaatsen. Hierbij werd aandacht besteed aan het vermijden van luchtlekken op ongewenste plaatsen. 

Aan de kopse aansluiting van de elementen werd een celrubberband aangebracht die na 

samendrukken door de multiplexplaat de langsvoegen luchtdicht afsluit. Bijkomstig werd deze kopse 

aansluiting dicht gekit met silicone. 

   
Figuur 2: Luchtdichte aansluiting kopse kanten d.m.v. celrubberband en silicone 

De aansluitingen tussen de dakelementen en de betonplex omkasting werden afgewerkt uitgevoerd met 

luchtdichtingstape. Om lekken te vermijden gebeurde dit zowel aan binnen- als buitenzijde. Ook de 

hoekaansluitingen tussen de betonplex panelen onderling werd op deze manier afgetaped. 

 
Figuur 3: Luchtdichte aansluiting d.m.v. tape 

De voegen werden met een schuimpistool dichtgespoten. Eén van de twee voegen werd alvorens 

bevochtigd met een plantenspuit om te onderzoeken of dit een meetbaar verschil in lucht- en 

waterdichtheid oplevert. 

De dichtspuiten van de voegen gebeurde niet volledig volgens de regels van de kunst. Op bepaalde 

plaatsen werd bijkomstig schuim gespoten wat kan leiden tot ‘cell collapse’, het ineenvallen van het 
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schuim waardoor holtes kunnen ontstaan. Het schuim werd ook iets te ruim aangebracht waardoor het 

uit de voegen puilde. Wanneer dit in de bouwpraktijk voorkomt moet dit schuim verwijderd worden om 

de pannenlatten te kunnen bevestigen op de kepers. Daarom werd ook in de proefopstelling dit 

overtollig schuim weggesneden. 

       
Figuur 4: Wegsnijden van overtollig schuim, cell collapse zichtbaar 

Om de omkasting zo luchtdicht mogelijk tegen de testmuur te bevestigen werd gebruik gemaakt van 

celrubberband met een breedte van 20mm en een dikte van 15mm. De testbank beschikt over 

persluchtpistons die de omkasting tegen de testbank duwen, en daarbij de celrubberband plat duwen 

waardoor een goede luchtdichting verzekerd is. 

   

Figuur 5: Opstelling tegen testmuur: bruto en referentiemeting 
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2. Meetresultaten luchtdichtheid 

De luchtdichtheidsmetingen worden uitgevoerd in onderdruk en in overdruk om een zo correct mogelijk 

lekdebiet te bekomen. Voor 10 verschillende drukverschillen in het interval 0 – 600 Pa wordt het 

lekdebiet berekend en gecorrigeerd naar normomstandigheden. Vervolgens worden uit deze 

gecorrigeerde waarden een stromingscoëfficiënt en stromingsexponent berekend die een machtsfunctie 

beschrijft. 

Uit deze machtsfunctie worden de lekverliezen bepaald voor de drukverschillen 50 – 100 – 150 – … – 

500 Pa. 

De lekverliezen voor deze karakteristieke drukverschillen worden bepaald voor zowel de 

referentiemeting (voegen afgetaped) als de brutometing (voegen niet afgetaped). Dit maakt het mogelijk 

om beide metingen van elkaar af te trekken en zo het netto debiet door de voegen te berekenen. 

2.1. Overzicht uitgevoerde metingen 

In totaal werd het element 11 keer beproefd. Om de duurzaamheid van de voegen te onderzoeken 

werden tussen verschillende metingen waterdichtheidsproeven uitgevoerd, pulsaties uitgevoerd 

(weerstand tegen wind), een vervorming opgelegd en impacttesten uitgevoerd. Volgende tabel toont het 

overzicht van de verschillende uitgevoerde metingen. 

meting 1 origineel, linker testmuur 

meting 2 origineel, rechter testmuur 

meting 3 na statische waterdichtheidstest tot 1000 Pa (opgedroogd) 

meting 4 na 50 pulsaties van -500 Pa tot 500 Pa 

meting 5 vervorming van 2mm opgelegd, cellenband beschadigd 

meting 6 geen vervorming meer opgelegd, cellenband hersteld 

meting 7 na statische en cyclische waterdichtheidstest tot 900 Pa (opgedroogd), na 1 soft body impact 700 Nm 

meting 8 na 5 soft body impacts 700 Nm 

meting 9 na 1 soft body impact 900 Nm 

meting 10 na 1 soft body impact 1200 Nm 

meting 11 na 5 soft body impacts 1200 Nm 

Vervorming 

De vervorming werd opgelegd door een balk met stelblokjes op de elementen te schroeven waardoor 

het middelste paneel 2mm naar voor wordt getrokken. 

   
Figuur 6: Opleggen vervorming 

Impactproeven 

De impactproeven werden uitgevoerd volgens ETA TR001: Determination of impact resistance 

of panels and panel assemblies. 
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Voor de gebruiksgrenstoestand vereist men één soft body impact met een energie van 700 Nm, 

wanneer het gaat om toegankelijke daken vereist men vijf zulke impacts. 

Voor de uiterste grenstoestand wordt één impact voorgeschreven met een energie van 900 of 1200 

Nm. 

De valhoogte werd telkens berekend met de volgende formule: 

 E = g x h x m 

Waarbij g = 9,81 m/s en m = 50 kg 

   

2.2. Meting 2 

Om de rekenwijze te demonstreren volgt hier een gedetailleerd overzicht van meting 2. Het 

neerschrijven van de overige 10 proeven is weinig zinvol zoals zal blijken uit het resultatenoverzicht. 

2.2.1. Referentiemeting 

Er wordt eerst een referentiemeting uitgevoerd waarbij het tarra lekdebiet doorheen de testopstelling en 

aansluitingen wordt gemeten. Hierbij zijn de voegen luchtdicht afgetaped. 

Overdruk 

meting overdruk 

druk [Pa] 88 138 183 217 245 300 355 409 467 529 

V_corr [m³/h] 0,1178 0,1863 0,2356 0,2700 0,2945 0,3534 0,3952 0,4408 0,4893 0,5431 

Aan deze meetwaarden wordt een machtsfunctie gefit met karakteristieken: 

 c = 0,003 

 n = 0,831 
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Om na volgende metingen de debieten te kunnen corrigeren worden de referentiedebieten berekend 

voor de drukverschillen 50 – 100 – 150 – … – 500 Pa. 

Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧 

druk [Pa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V [m³/h] 0,0779 0,1386 0,1941 0,2465 0,2968 0,3453 0,3925 0,4385 0,4836 0,5279 

V [m³/h.m] 0,0162 0,0289 0,0404 0,0514 0,0618 0,0719 0,0818 0,0914 0,1008 0,1100 

S 95% [m³/h.m] 0,0032 0,0059 0,0085 0,0111 0,0136 0,0160 0,0185 0,0209 0,0233 0,0257 

Voor een drukverschil van 50 Pa levert dit een lekdebiet en bijhorend 95% betrouwbaarheidsinterval op 

van 0,0162 ± 0,0032 m³/h.m. 

Onderdruk 

meting onderdruk 

druk [Pa] 77 135 166 211 248 301 359 419 484 520 

V_corr [m³/h] 0,1178 0,1863 0,2124 0,2763 0,3227 0,3772 0,4486 0,5367 0,6093 0,6895 

Zoals zichtbaar op onderstaande grafiek vertoont de laatste meetwaarde een afwijkend lekverlies, dit 

wordt automatisch verwijderd bij de berekening van de machtsfunctie. 

Aan de overige negen meetwaarden wordt een machtsfunctie gefit met karakteristieken: 

 c = 0,002 

 n = 0,904 

 

Om na volgende metingen de debieten te kunnen corrigeren worden de referentiedebieten berekend 

voor de drukverschillen 50 – 100 – 150 – … – 500 Pa. 

Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧 

druk [Pa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V [m³/h] 0,0761 0,1424 0,2054 0,2665 0,3260 0,3845 0,4420 0,4987 0,5547 0,6102 

V [m³/h.m] 0,0158 0,0297 0,0428 0,0555 0,0679 0,0801 0,0921 0,1039 0,1156 0,1271 

S 95% [m³/h.m] 0,0036 0,0071 0,0106 0,0141 0,0176 0,0211 0,0246 0,0281 0,0316 0,0351 

Voor een drukverschil van 50 Pa levert dit een lekdebiet en bijhorend 95% betrouwbaarheidsinterval op 

van 0,0158 ± 0,0036 m³/h.m. 

2.2.2. Bruto meting 

Na de referentiemeting wordt de tape van beide voegen verwijderd en wordt een nieuwe meting 

uitgevoerd. 

Overdruk 

meting overdruk 
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druk [Pa] 85 130 193 250 297 357 418 466 510 555 

V_corr [m³/h] 0,1178 0,2124 0,2700 0,3227 0,3772 0,4165 0,4676 0,5102 0,5334 0,5772 

Er wordt een machtsfunctie gefit met karakteristieken: 

 c = 0,004 

 n = 0,789 

 

Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧  

druk [Pa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V [m³/h] 0,0888 0,1534 0,2111 0,2649 0,3159 0,3647 0,4118 0,4576 0,5021 0,5456 

V [m³/h.m] 0,0185 0,0319 0,0440 0,0552 0,0658 0,0760 0,0858 0,0953 0,1046 0,1137 

S 95% [m³/h.m] 0,0081 0,0145 0,0205 0,0263 0,0320 0,0375 0,0429 0,0483 0,0536 0,0588 

Voor een drukverschil van 50 Pa levert dit een lekdebiet en bijhorend 95% betrouwbaarheidsinterval op 

van 0,0185 ± 0,0081 m³/h.m. 

Onderdruk 

meting onderdruk 

druk [Pa] 73 122 173 236 293 336 405 432 484 529 

V_corr [m³/h] 0,1178 0,1767 0,2356 0,3117 0,3818 0,4525 0,5399 0,5920 0,6665 0,7215 

Aan de meetwaarden wordt een machtsfunctie gefit met karakteristieken: 

 c = 0,002 

 n = 0,929 
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Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧  

druk [Pa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V [m³/h] 0,0777 0,1479 0,2156 0,2817 0,3466 0,4106 0,4739 0,5365 0,5985 0,6601 

V [m³/h.m] 0,0162 0,0308 0,0449 0,0587 0,0722 0,0855 0,0987 0,1118 0,1247 0,1375 

S 95% [m³/h.m] 0,0042 0,0083 0,0124 0,0166 0,0208 0,0251 0,0293 0,0336 0,0379 0,0423 

Voor een drukverschil van 50 Pa levert dit een lekdebiet en bijhorend 95% betrouwbaarheidsinterval op 

van 0,0162 ± 0,0042 m³/h.m. 

2.2.3. Netto berekening 

Om het netto debiet door de voegen te berekenen wordt het referentiedebiet afgetrokken van het bruto 

debiet. 

De onzekerheidsintervallen – die op zich al hoger dan waargenomen zijn – mogen echter niet van 

elkaar afgetrokken worden, maar worden kwadratisch opgeteld. Dit heeft als gevolg dat er een 

onzekerheidsinterval bekomen wordt dat vele malen groter is dan het netto berekend debiet. Een 

overzicht van alle metingen zal echter aantonen de spreiding in de praktijk veel beperkter is. 

Rekenvoorbeeld: 

V50,bruto,overdruk   =  0,0185 ± 0,0081  m³/h.m 
V50,ref,overdruk  = 0,0158 ± 0,0032 m³/h.m 
V50,netto,overdruk  = 0,0185 – 0.0158 
   = 0,0023   m³/h.m 

S 95%50,netto,overdruk = √0,00812 +  0,00322 
   = 0,0087   m³/h.m 
Overdruk 

Bruto - referentie  

druk [Pa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V [m³/h] 0,0109 0,0148 0,0170 0,0184 0,0191 0,0194 0,0194 0,0190 0,0185 0,0177 

V [m³/h.m] 0,0023 0,0031 0,0035 0,0038 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0038 0,0037 

S 95% [m³/h.m] 0,0087 0,0156 0,0222 0,0285 0,0347 0,0408 0,0467 0,0526 0,0584 0,0642 

Onderdruk 

Bruto - referentie  

druk [Pa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V [m³/h] 0,0016 0,0056 0,0102 0,0153 0,0206 0,0262 0,0319 0,0378 0,0438 0,0499 

V [m³/h.m] 0,0003 0,0012 0,0021 0,0032 0,0043 0,0055 0,0066 0,0079 0,0091 0,0104 

S 95% [m³/h.m] 0,0055 0,0109 0,0163 0,0218 0,0272 0,0327 0,0383 0,0438 0,0494 0,0550 

Gemiddeld 

Bruto - referentie  

druk [Pa] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

V [m³/h] 0,0062 0,0102 0,0136 0,0168 0,0198 0,0228 0,0256 0,0284 0,0311 0,0338 

V [m³/h.m] 0,0013 0,0021 0,0028 0,0035 0,0041 0,0047 0,0053 0,0059 0,0065 0,0070 

S 95% [m³/h.m] 0,0071 0,0133 0,0193 0,0251 0,0310 0,0368 0,0425 0,0482 0,0539 0,0596 
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2.3. Overzicht en bespreking resultaten 

2.3.1. Netto debieten 

De netto debieten die optreden door de voegen worden berekend door het referentiedebiet af te 

trekken van het bruto debiet. Zowel referentiedebiet als bruto debiet zijn berekend volgens een 

machtsfunctie die gefit werd aan de gemeten debieten. In het volgende overzicht wordt als netto debiet 

telkens het gemiddelde genomen tussen het netto overdruk- en onderdrukdebiet. 

Wegens onzekerheden op de meetwaarden en berekeningswijze kunnen soms onverwachte resultaten 

bekomen worden zoals negatieve netto debieten. Om de netto debieten beter te kunnen evalueren 

wordt niet enkel het debiet bij 50 Pa geanalyseerd, maar ook het debiet bij 250 Pa en 500 Pa. 

Volgende te verwachten effecten worden onderzocht: 

Als er een lek aanwezig is in de voeg tussen de dakpanelen zal het netto lekdebiet groter worden 

wanneer de opgelegde druk stijgt van 50 naar 250 en verder naar 500 Pa. 

Mocht de opstelling gevoelig zijn voor de aangebrachte pulsaties, vervormingen en impacttesten, dan 

zal er een stijging in de netto lekdebieten optreden. 

Rekening houdend met beide voorgaande opmerkingen verwachten we een gelijkaardige evolutie van 

de netto meetresultaten van de 11 metingen als in volgende fictieve grafiek. 

 

Volgende grafiek en resultatenoverzicht wordt echter bekomen. 
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 50 Pa 250 Pa 500 Pa 

meting 1 0,0007 0,0010 0,0007 

meting 2 0,0013 0,0041 0,0070 

meting 3 0,0009 0,0021 0,0028 

meting 4 -0,0007 -0,0011 -0,0015 

meting 5 -0,0021 0,0026 0,0095 

meting 6 -0,0023 -0,0010 0,0044 

meting 7 -0,0008 0,0004 0,0036 

meting 8 -0,0018 -0,0009 0,0023 

meting 9 -0,0004 -0,0014 -0,0021 

meting 10 -0,0006 0,0019 0,0052 

meting 11 0,0024 0,0024 -0,0005 

gemiddeld -0,0003 0,0009 0,0029 

Volgende zaken vallen op: 

- Er is geen constante stijging af te leiden uit de grafiek van de netto debieten als gevolg van 

de verouderingstesten. Zowel de netto debieten bij 50 als bij 250 en 500 Pa variëren van 

kleine positieve naar kleine negatieve waarden. 

- Het netto lekdebiet is in enkele gevallen (meting 1, 3, 9, 11) kleiner bij 500 Pa dan bij 50 

Pa, wat onlogisch is. 

- Gemiddeld wordt er bij 50 Pa een negatief netto lekdebiet gemeten. Voor 250 en 500 Pa 

wordt een zeer klein netto debiet gemeten. 

- Enkel de netto resultaten van meting 2 en 3 zouden kunnen voldoen aan een 

stromingsvergelijking met machtsfunctie  V = C ∙ ∆Pn. 
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2.3.2. Meetonzekerheden 

Volgende grafiek toont voor elke meting het bruto en referentiedebiet voor 50, 250 en 500 Pa. De 95% 

onzekerheidsintervallen zijn aangegeven op de grafiek. 

 

Twee zaken vallen op: 

- Door kleine veranderingen of defecten aan de testopstelling (vb. meting 5: waterslang 

tussen aansluiting testelement en testbank) kunnen er relatief grote verschillen in de bruto 

debieten optreden. Aangezien dit ook zorgt voor grotere referentiedebieten blijft de invloed 

op het netto debiet echter beperkt. 

- In alle gevallen overlapt het 95% onzekerheidsinterval tussen de referentiemeting en de 

bruto meting dus kan men nooit met zekerheid besluiten dat er significante verschillen 

optreden. 

Volgende grafiek toont de gemiddelde bruto, referentie en netto debieten met bijhorend 95% 

onzekerheidsinterval. Het is duidelijk dat de onzekerheidsintervallen zeer groot worden voor de netto 

meetwaarden. In paragraaf 2.2.3 werd met een rekenvoorbeeld aangetoond hoe dit komt. 

We vinden volgende gemiddelde netto waarden en onzekerheidsintervallen: 

- 50 Pa:  - 0,0003 ± 0,0060 m³/h.m 

- 250 Pa:  0,0009 ± 0,0237 m³/h.m 

- 500 Pa:  0,0029 ± 0,0441 m³/h.m 
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De luchtdichtheid van gebouwen of gebouwonderdelen wordt dikwijls uitgedrukt bij een drukverschil van 

50 Pa. Hiervoor vonden we een gemiddelde netto waarde en onzekerheidsinterval van - 0,0003 ± 

0,0060 m³/h.m  Volgende grafiek toont echter aan dat de spreiding van de netto debieten in 

werkelijkheid veel lager ligt. 

 

In vorige grafiek ligt het volledige onzekerheidsinterval van meting 11 in het positieve gebied. Hieruit 

zou men kunnen besluiten dat de 5 impacttesten van 1200 Nm lekken in de voegen veroorzaakt 

hebben. Uit de grafiek en tabel in paragraaf 2.3.1 blijkt echter dat voor meting 11 het netto lekdebiet bij 

500 Pa negatief is, waardoor het onwaarschijnlijk is dat er lekken in de voegen zijn ontstaan. 

We kunnen geen stijging waarnemen in de netto debieten als gevolg van de duurzaamheidstesten dus 

veronderstellen we dat we 11 keer dezelfde meting hebben uitgevoerd. De spreiding is in de realiteit 

veel lager dan deze berekend uit de bruto en referentiemeting, dus proberen we op basis van de netto 

resultaten een 95% onzekerheidsinterval te bepalen. We veronderstellen dat de resultaten normaal 

verdeeld zijn en passen de volgende formule toe: 



VERSLAGGEVING DO-IT HOUTBOUW 

LUCHT- EN WATERDICHTHEIDSTESTEN – LANGSVOEGEN VAN PREFAB DAKELEMENTEN  17 

 95% onzekerheidsinterval = gemiddelde ± 2 x standaardafwijking 

We bekomen volgende intervallen voor 50, 250 en 500 Pa. 

 
50 Pa 250 Pa 500 Pa 

standaardafwijking 0,0015 0,0018 0,0036 

gemiddeld -0,0003 0,0009 0,0029 

95% max 0,0027 0,0046 0,0101 

95% min -0,0033 -0,0028 -0,0044 

We vinden volgende gemiddelde netto waarden en onzekerheidsintervallen: 

- 50 Pa:  - 0,0003 ± 0,0030 m³/h.m 

- 250 Pa:  0,0009 ± 0,0037 m³/h.m 

- 500 Pa:  0,0029 ± 0,0072 m³/h.m 
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3. Testprocedure en proefopstelling waterdichtheid 

In het testelement wordt een sproeibuis geïnstalleerd met 4 driving rain sproeikoppen die beantwoordt 

aan de vereisten van norm NBN EN 1027. Er wordt geen sproeibuis geïnstalleerd die zorgt voor run-off 

water. 

 

     
 

      

Volgens normeringen moet er een waterdebiet van 2,0 l/min/m2 op de wand gesproeid worden. Omdat 

de totale wand 3,8 m2 telt, wordt het debiet afgesteld tot 7,6 l/min. 

Er worden waterdichtheidstesten uitgevoerd onder zowel statische als pulserende druk volgens 

volgende normen 

- NBN EN 1027: Er wordt 15 min water gesproeid zonder drukverschil, hierna wordt een 

statische druk aangebracht die na 5 min telkens verhoogd wordt met de volgende 

drukstappen: 0 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 450 – 600 – 750 – 900 Pa. 

- NBN EN 12865: Er wordt 20 min water gesproeid zonder drukverschil, hierna wordt een 

pulserende druk (10 seconden druk, 5 seconden geen druk) aangebracht die na 10 min 

telkens verhoogd wordt met de volgende drukstappen: 0 – 150 – 300 – 450 – 600 – 750 – 

900 Pa. 

4. Meetresultaten waterdichtheid 

Tijdens de waterdichtheidsproeven wordt bij iedere drukstap aan de achterzijde van het element 

gecontroleerd of er waterinfiltratie optreedt door de voegen. 

Er werden statische en cyclische waterdichtheidsproeven uitgevoerd tot 900 Pa na 

luchtdichtheidsmeting 2, luchtdichtheidsmeting 6 en luchtdichtheidsmeting 11. 

In geen van de gevallen kon enige waterinfiltratie opgemerkt worden. 

 



VERSLAGGEVING DO-IT HOUTBOUW 

LUCHT- EN WATERDICHTHEIDSTESTEN – LANGSVOEGEN VAN PREFAB DAKELEMENTEN  19 

5. Conclusies  

De luchtdichtheid van de langsvoegen van prefab dakelementen is getest in overeenstemming met 

NBN EN 12114:2000. De luchtdichtheid is gemeten in een full-scale opstelling waarbij drie 

dakelementen in een omkasting werden geplaatst zodat er twee verschillende voegen konden getest 

worden. De testen werden uitgevoerd in overdruk en onderdruk. 

De voegen zijn uitgevoerd met flexibel polyurethaanschuim. Eén van de twee voegen werd bevochtigd 

alvorens het schuim werd aangebracht om een optimale hechting te verzekeren en het verschil in 

luchtdichting met de niet-bevochtigde voeg te onderzoeken. 

Het testelement onderging series pulsaties, opgelegde vervormingen en impacttesten om de 

duurzaamheid van de polyurethaanvoegen te onderzoeken. 

In totaal werden 11 metingen uitgevoerd, die telkens bestaan uit vier deelmetingen (bruto debiet 

overdruk, bruto debiet onderdruk, referentiedebiet overdruk, referentiedebiet onderdruk). 

Wegens onzekerheden op de gemeten waarden en de berekeningswijze variëren de netto lekdebieten. 

Afhankelijk van de gekozen referentiedruk en de gekozen meting zal het netto lekdebiet de ene keer 

een kleine negatieve waarde, en de andere keer een kleine positieve waarde opleveren. De impact van 

beide voegen samen is met andere woorden bijna niet te meten. Hierdoor is het onzinnig om het 

verschil tussen beide voegen te proberen meten en werd tijdens alle metingen het debiet door beide 

voegen samen gemeten. 

Ondanks de duurzaamheidstesten kan er geen stijging van de netto debieten worden afgeleid, 

waardoor we besluiten dat voegen uitgevoerd met flexibel schuim zeer goed bestand zijn tegen 

mechanische belastingen.  

We gaan ervan uit dat er geen lekken zijn gecreëerd door het uitvoeren van de duurzaamheidsproeven, 

waardoor de 11 metingen kunnen geïnterpreteerd worden als identieke metingen. 

De volgende gemiddelde netto lekdebieten en onzekerheidsintervallen werden bekomen: 

- 50 Pa:  - 0,0003 ± 0,0060 m³/h.m 

- 250 Pa:  0,0009 ± 0,0237 m³/h.m 

- 500 Pa:  0,0029 ± 0,0441 m³/h.m 

Na de meting 2, 6 en 11 werden waterdichtheidstesten uitgevoerd volgens NBN EN 1027 en NBN EN 

12865 waarbij statische en cyclische drukken werden opgelegd tot 900 Pa. Er werd geen infiltratie 

waargenomen door de voegen, wat bevestigt dat er geen beschadigingen zijn opgetreden in de 

voegen. 
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