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ALGEMEEN 

In het kader van DO-IT HOUTBOUW werd reeds de luchtdichtheid van flexibele polyurethaanvoegen 

tussen prefab dakpanelen onderzocht. Hoewel uit deze reeks testen bleek dat er een beperkt 

luchtlekkage optrad door de voegen, kon de exacte lekkage niet begroot worden wegens 

- de beperkte nauwkeurigheid van de testopstelling: de opstelling is ontworpen om de 

luchtdichtheid van schrijnwerk te meten, waarvoor de lekkagedebieten een aantal grootteorden 

hoger liggen 

- de dimensionering van het testelement: drie testelementen werden op volledige schaal 

ingebouwd, waardoor de lekkage via aansluitingen in het testelement veel hoger ligt dan de 

lekkage doorheen de PUR voegen 

Om de meetnauwkeurigheid van de metingen te verhogen werd gebruik gemaakt van een nieuw 

toestel, welke veel kleinere debieten nauwkeurig kan meten. 

In volgend verslag wordt een abstractie gemaakt van de dakpanelen door gebruik te maken van vuren 

planken. Hierdoor kan in een veel kleiner testelement toch een grotere voeglengte getest worden, 

waardoor de ongewenste lekkage via de testopstelling verhoudingsgewijs veel lager ligt. 
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1. Testprocedure en proefopstelling luchtdichtheid 

1.1. Procedure 

Er wordt gebruik gemaakt van een Lindab LT600, een toestel dat ontwikkeld is om de luchtlekkage van 

ventilatiekanalen te meten. Het toestel berekent het luchtdebiet via het hotplate meetprincipe, waarmee 

zeer kleine debieten nauwkeurig kunnen gemeten worden. De verschillende sensoren van het toestel 

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%] 

 
Figuur 1: Kleinschalige testopstelling 

Op het toestel kan de gevraagde druk worden ingesteld. Zoals uit onderstaande grafiek kan worden 

afgeleid, schommelt de debietmeting rond een gemiddelde waarde. De meting werd gelogd naar Excel 

en deze gemiddelde waarde werd berekend over een periode van 2 minuten. 
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Deze procedure wordt uitgevoerd voor 10 drukverschillen: 50 -  100 – 150 - … - 500 Pa. Om tot een 

hogere meetnauwkeurigheid te komen wordt een machtsfunctie gefit door deze 10 meetpunten, waarna 

het debiet bij 50 -  100 – 150 - … - 500 Pa berekend wordt. Ook de standaardafwijking wordt voor deze 

punten berekend. 

 

Tijdens de luchtdichtheidsproef is het gemeten debiet Qtot samengesteld uit verschillende 

componenten: 

 mhmQQQ voegengenaansluitintot ./³  

Het debiet Qaansluitingen bestaat enerzijds uit het lekdebiet dat optreedt doorheen de aansluitingen in het 

testelement, en anderzijds uit de lekkage in de aansluiting tussen testelement en de testmuur, 

waartegen het testelement geklemd wordt. Qvoegen is het lekdebiet dat optreedt door de gespoten 

polyurethaan voegen. 

Het totaal debiet Qtot kunnen we als het bruto debiet beschouwen, terwijl Qvoegen het netto debiet 

voorstelt. Om het netto debiet te kunnen berekenen, worden twee metingen uitgevoerd: 

- Referentie: Meting waarbij de PUR voegen zijn afgedekt d.m.v. een plastic folie 

- Bruto: Meting waarbij de plastic folie is weggesneden 

Het netto debiet, de lekkage door de PUR voegen, wordt berekend door het verschil van de bruto 

meting en de referentiemeting te maken. De onzekerheidsintervallen mogen hierbij echter niet van 

elkaar afgetrokken worden, maar worden kwadratisch opgeteld. 

- Bruto:   V50_bruto ± σ50_bruto 

- Referentie:  V50_ref ± σ50_ref 

- Netto:  (V50_bruto - V50_ref) ± √σ50_bruto
2 + σ50_ref

2  

Voor de referentiemeting wordt een plastic folie op een houten kader gespannen. Op dit houten kader 

wordt een cellenband aangebracht die de luchtdichting verzorgt wanneer het kader d.m.v. 

persluchtpistons tegen de testopstelling gespannen wordt. Voor de brutometing wordt de plastic folie 

weggesneden, maar blijft het kader tegen het testelement gespannen. Deze methode verzekert dat er 

geen veranderingen kunnen optreden in de lekkage van het testelement zelf, of via de connectie tussen 

testelement en muur. 

Alle metingen worden in overdruk uitgevoerd. Om de betrouwbaarheid van de meetresultaten te 

verzekeren, worden zowel referentiemeting als brutometing in tweevoud uitgevoerd. 
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Figuur 2: a. referentiemeting b. bruto meting 
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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 20 Pa, 2% RH en 0,5 K. 

1.3. Foutenanalyse 

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

debiet berekend bij 50 Pa. 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 referentie-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. De fout is 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. 
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1.4. Opstelling 

13 vuren planken (24 x 100 x 1000 mm) worden in een betonplex omkasting (18 mm) ingebouwd. In 

totaal zijn er 14 voegen aanwezig met een breedte van 10 mm: 12 voegen tussen de vuren planken en 

2 voegen tussen zijplank en betonplex omkasting. 

De voegen worden voorbevochtigd met een plantenspuit en er wordt flexibel polyurethaanschuim in de 

voegen aangebracht d.m.v. een schuimpistool. Een aantal voegen zijn niet over de volledige 

voegdiepte (100 mm) gevuld. In sommige gevallen puilt het schuim uit de voeg en wordt dit 

weggesneden. 

   

Om de lekverliezen in de kopse aansluiting tussen de vuren planken en de betonplex omkasting te 

beperken, worden de uiterste zijden van de voegen met een laag silicone (Rectavit S20) bedekt, zowel 

aan de buitenzijde als binnenzijde van het testelement. Hierdoor bedraagt de netto lengte per voeg 92 

cm ipv 100 cm. Aangezien er 14 voegen aanwezig zijn bedraagt de totale voeglengte 12,88 m. 

   

Er worden twee gaten geboord in het testelement: één voor de luchttoevoer, en één voor de 

drukmeting. Beide doorvoeren worden met silicone afgedicht. 

Wanneer enkel luchtdichtheidstesten zouden uitgevoerd worden, kan ook de achterzijde van de 

testopstelling worden afgedicht met een betonplex plaat. In dit geval worden ook waterdichtheidstesten 

uitgevoerd waardoor de achterzijde opengelaten wordt om waterleidingen aan de sproeibuis te 
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bevestigen . Het testelement wordt luchtdicht afgesloten aan de achterzijde d.m.v. een cellenband die 

tegen de testmuur geduwd wordt door persluchtpistons. 
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2. Meetresultaten luchtdichtheid 

2.1. Referentiemeting 1 

Meetpunten 

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

V [m³/h] 0,0061 0,0115 0,0186 0,0248 0,0311 0,0378 0,0437 0,0497 0,0558 0,0623 

 

Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧 

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

V [m³/h] 0,0060 0,0121 0,0183 0,0246 0,0309 0,0372 0,0435 0,0499 0,0563 0,0627 

σ [m³/h] 0,0003 0,0006 0,0010 0,0014 0,0018 0,0022 0,0026 0,0030 0,0034 0,0039 

2.2. Referentiemeting 2 

Meetpunten 

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

V [m³/h] 0,0064 0,0123 0,0185 0,0251 0,0313 0,0377 0,0436 0,0499 0,0561 0,0623 

 

Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧 

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

V [m³/h] 0,0063 0,0126 0,0188 0,0250 0,0312 0,0374 0,0436 0,0498 0,0560 0,0622 

σ [m³/h] 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014 0,0016 0,0019 0,0021 
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2.3. Brutometing 1 

Meetpunten 

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

V [m³/h] 0,0074 0,0130 0,0196 0,0264 0,0330 0,0402 0,0467 0,0530 0,0598 0,0661 

 

Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧 

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

V [m³/h] 0,0070 0,0137 0,0203 0,0268 0,0333 0,0398 0,0462 0,0526 0,0590 0,0654 

σ [m³/h] 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0031 0,0036 0,0042 0,0048 0,0053 

2.4. Brutometing 2 

Meetpunten 

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

V [m³/h] 0,0064 0,0125 0,0195 0,0263 0,0333 0,0402 0,0469 0,0530 0,0600 0,0663 

 

Berekend volgens 𝐕 = 𝐂 ∙ ∆𝐏𝐧 

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

V [m³/h] 0,0063 0,0129 0,0195 0,0262 0,0329 0,0397 0,0465 0,0533 0,0602 0,0671 

σ [m³/h] 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0011 0,0013 0,0015 0,0018 0,0021 0,0023 
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2.5. Berekening netto debiet 

We berekenen de gemiddelde gefitte waarde over de twee metingen voor zowel referentiemeting als 

brutometing: 

Referentie gemiddeld 

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

V [m³/h] 0,0061 0,0123 0,0186 0,0248 0,0310 0,0373 0,0436 0,0499 0,0561 0,0624 

σ [m³/h] 0,0002 0,0005 0,0008 0,0011 0,0014 0,0017 0,0020 0,0023 0,0026 0,0030 

 

Bruto gemiddeld 

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

V [m³/h] 0,0066 0,0133 0,0199 0,0265 0,0331 0,0397 0,0464 0,0530 0,0596 0,0662 

σ [m³/h] 0,0003 0,0007 0,0010 0,0014 0,0018 0,0022 0,0026 0,0030 0,0034 0,0038 

Door de referentiewaarden af te trekken van de brutowaarden bekomen we de netto debieten voor 

12,88 m voeglengte: 

Netto gemiddeld 

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

V [m³/h] 0,0005 0,0009 0,0013 0,0017 0,0021 0,0024 0,0028 0,0031 0,0035 0,0038 

σ [m³/h] 0,0004 0,0008 0,0013 0,0018 0,0023 0,0028 0,0033 0,0038 0,0043 0,0048 

Wanneer we dit omrekenen naar karakteristieke waarden per lopende meter voeg bekomen we: 

Netto gemiddeld 

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

V [m³/h.m] 0,00004 0,00007 0,00010 0,00013 0,00016 0,00019 0,00022 0,00024 0,00027 0,00029 

σ [m³/h.m] 0,00003 0,00007 0,00010 0,00014 0,00018 0,00022 0,00025 0,00029 0,00034 0,00038 

 

We vinden volgend lekdebiet en standaardafwijking voor een drukverschil van 50 Pa: 

V50 = 0,00004 ± 0,00003 m3/h.m 
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3. Testprocedure en proefopstelling waterdichtheid 

In het testelement wordt een sproeibuis geïnstalleerd met één driving rain sproeikop 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 oppervlakte van het testelement 0,5 m2 telt, wordt het debiet afgesteld tot 1,0 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 – 900 – 1200 – 1500 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 – 900 – 

1200 – 1500 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 1500 Pa. 

In geen van de gevallen kon enige waterinfiltratie opgemerkt worden. 
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5. Conclusies  

De luchtdichtheid van de flexibele polyurethaanvoegen is getest in overeenstemming met NBN EN 

12114:2000. Voordat het schuim werd aangebracht, werden de voegen bevochtigd met een 

plantenspuit om de schuimexpansie en de adhesie tussen schuim en voegoppervlakte te bevorderen. 

Het schuim werd aangebracht met een schuimpistool. 

Het volgende gemiddelde lekdebiet en onzekerheidsinterval werd bekomen voor een drukverschil van 

50 Pa: 

V50 = 0,00004 ± 0,00003 m3/h.m 

Er werden statische en cyclische waterdichtheidsproeven uitgevoerd volgens norm NBN EN 1027 en 

NBN EN 12865, waarbij drukken tot 1500 Pa werden opgelegd maar geen enkele infiltratie werd 

vastgesteld. 

We kunnen concluderen dat polyurethaanvoegen uitstekend scoren op vlak van lucht- en 

waterdichtheid wanneer deze correct uitgevoerd zijn. 

Verder onderzoek naar uitvoeringsgevoeligheid (te veel aangebracht schuim, geen voorbevochtiging in 

droge/koude omstandigheden, …) en de langetermijnprestaties (thermische veroudering, mechanische 

veroudering, UV, …) is vereist om een meer realistisch beeld te krijgen van de werkelijke prestaties in 

de bouwpraktijk. 


