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BOUWPLAATSAannemer

Vrije dampstroom condenseert

IJspegels aan dakoverstek
Tijdens de eerste de beste strenge winter vormen zich ijspegels aan de

dakoverstekken van een nieuwbouwwoning. In de zomermaanden is geen

lekkage waarneembaar. De oorzaak ligt in een vrije dampstroom vanuit de

woning die in het overstek condenseert en uiteindelijk een ijspegel vormt.
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De eigenaar van een nieuwbouwwoning ontdekt dat
telkens als het flink gaat vriezen, er ijspegels ontstaan
aan de dakoverstekken. Zelfs gecombineerd met

vochtplekken aan de binnenzijde. De ijspegels bevinden zich
ter plaatse van de gevelkozijnen van de slaap- en badkamer.
In de woonkamer doet dit verschijnsel zich niet voor.
De problematiek wordt aan de aannemer voorgelegd. De vak-
man laat het dak uitvoerig controleren en komt tot de conclu-
sie dat er geen sprake is van lekkage. De herkomst van het
water is voor hem een raadsel. Daarom wordt besloten Bureau
voor Bouwpathologie BB in te schakelen. Aan dit bureau wordt
gevraagd de zaak te onderzoeken  en aan te geven hoe het
probleem is op te lossen.

Onderzoek
Voorafgaande aan het onderzoek door de bouwpatholoog is de
problematiek met de bewoners besproken. Daarbij is aangege-

ven wanneer de problemen zich voordoen en dat er in de zo-
mermaanden geen bijzonderheden zijn waargenomen. Vervol-
gens zijn de beschikbare tekeningen bestudeerd. Daaruit blijkt
dat het toegepaste houten dak is uitgevoerd als warm dak, de
isolatielaag ligt op het dakbeschot. De balklaag van het dak is
evenwijdig aan de kozijnen aangebracht. Daar waar sprake is
van een gesloten gevel, is geen ijsvorming aangetroffen.

De aftekening doet zich alleen voor bij de dakoverstekken van
de slaapkamers en badkamer, en dan alleen ter plaatse van de
puien. In de betreffende ruimtes is daar waar het kozijn aan-
sluit op het dak, een geelbruine aftekening op het plafond
zichtbaar. Uit de thermografische opname (infrarood) blijkt dat
zowel de gevels en het dak, als de aansluiting van de gevels op
het dak, geen isolatielekken vertonen. Het plafond in de ruim-
tes is afgewerkt met geschilderde gipsplaat; de dakoverstekken
zijn afgewerkt met multiplex.

Daar waar het kozijn aansluit op het dak is op het plafond een

geelbruine vochtplek zichtbaar.

Als het flink gaat vriezen, vormen zich ijspegels aan de dakoverstekken

bij de slaap- en badkamer.
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Op het dak zelf zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De dak-
bedekking vertoont geen zichtbare gebreken. Daarop is beslo-
ten het overstek op enkele plaatsen open te maken. Na het ver-
wijderen van enkele stroken van het overstek, is op het kozijn
een strook isolatiedeken waarneembaar. Na verwijdering van
deze isolatiestrook blijkt dat het dakbeschot aan de onderzijde
regelmatig vochtig is geweest. Via het opengemaakte over-
stek is het plafond van de aangrenzende ruimte zichtbaar. Er is
verder geen folie of iets dergelijks aangetroffen. Wel wordt het
overstek door de aanwezigheid van de jukken waaraan het
multiplex is opgehangen, minimaal geventileerd.

Analyse en conclusie
De lekkages doen zich alleen voor op momenten dat het al
enige tijd matig tot hard vriest. Enkele dagen nadat het is gaan
vriezen, ontstaan op diverse plaatsen ijspegels en tekent zich
een vochtplek af ter plaatse van de aansluiting van het plafond

op het gevelkozijn. Omdat zich in de zomermaanden – ook bij
hevige neerslag – geen lekkages voordoen, moet er een directe
relatie zijn tussen de sterke afkoeling en opbouw van het dak.
Uit onderzoek blijkt dat er geen isolatielekken zijn. Wel is zicht-
baar geworden dat er feitelijk een min of meer open verbinding
is tussen de binnenruimte en het dakoverstek. De enige schei-
ding zijn een gipsplaat en een strook isolatiedeken. Hierdoor
vindt een luchtstroom relatief eenvoudig zijn weg vanuit de
ruimte naar buiten. Op het moment dat de ruimtes worden ge-
bruikt, wordt hier veel vocht geproduceerd. En die dampstroom
zoekt een weg naar buiten. Doordat het in de wintermaanden
in het overstek veel kouder is dan binnen, zal hier condens ont-
staan. Als er maar voldoende vocht condenseert en het vriest,
kan zich een ijspegel vormen.

Herstel
Om het probleem op te lossen, zal de dampstroom vanuit de
ruimte het dakoverstek in, moeten worden afgeremd. Dit kan
men bereiken door achter de isolatiedeken een dampdichte
folie aan te brengen. De folie moet daarbij overlappend en af-
getaped worden aangebracht. Verder is het van belang om de
ventilatie in het overstek te verbeteren. Dat kan door bredere
naden langs de platen te creëren. ■

www.bouwpathologie.nl

Na verwijdering van isolatie blijkt het dakbeschot aan de onderzijde

regelmatig vochtig te zijn geweest.

Ontwerp

Bit. dakbedekking

Isolatie 100mm

Dampdichte folie

Balklaag 65x165mm

Uitstrookrib 30x40mm

Regelwerk 20x50mm

Gipsplaat 9,5mm

Multiplex 18mm

Minerale wol

Afwerkplaat 15mm

Alu daktrim

Tengels met 

ventilatiekeep

Aangetroffen

Géén dampdichte folie

Condensatie

WarmtestroomLekkage

Herstel

Nieuw aangebrachte dampdichte folie
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