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VERWERKINGSRICHTLIJNEN
SPOUWMUURISOLATIE
IKO ENERTHERM ALU TG & ALU PURE
 

Algemeen

IKO enertherm isolatieplaten zijn hoogwaardige producten voor talrijke isolatieoplossingen. Om de thermische 
isolatie eigenschappen maximaal te laten renderen in de toepassing, moeten deze verwerkingsrichtlijnen  
gevolgd worden. Respecteer steeds de nationale richtlijnen en regelgeving met het oog op een correcte 
bouwtechnische uitvoering.
 

Ontwerp
Bouwfysische berekening

Alvorens de isolatie toe te passen, is het essentieel om de geschiktheid van de constructie na te gaan. Indien 
de bestaande ondergrond reeds geïsoleerd of afgewerkt is, dient de bestaande opbouw te worden gecon-
troleerd op samenstelling en gebreken. De totale opbouw dient vooraf bouwfysisch berekend te worden 
door een studiebureau om condensatieproblemen uit te sluiten en de constructie dient tevens luchtdicht te 
zijn. Respecteer steeds de nationale richtlijnen en regelgeving met het oog op een correcte bouwtechnische 
uitvoering. 

Luchtdichtheid

De thermische en afwaterende functie van het buitenspouwblad wordt mede gegarandeerd door een goede  
luchtdichtheid van de gevel. Het binnenspouwblad is luchtdicht of wordt luchtdicht afgewerkt zodat het 
luchtdrukverschil tussen spouw en binnenruimte geen aanleiding kan geven tot vochtdoorslag. 

Brandveiligheid

Controleer steeds de geldende brandregelgeving met betrekking tot de gevelopbouw en de brandveilige 
detaillering ter hoogte van gevelaansluitingen –en onderbrekingen. 

Het gevelsysteem en de detaillering dient in zijn totaliteit te voldoen aan de geldende brandveiligheidsnormen. 

Voorzie een brandveilige afwerking rondom doorvoeren en gevelonderbrekingen.
 

Verwerking isolatie

Opslag en transport

De isolatieplaten dienen zodanig te worden opgeslagen dat beschadiging wordt voorkomen. De platen dienen  
te worden beschermd tegen weersinvloeden voor optimale prestaties. De IKO enertherm isolatieplaten 
zijn zorgvuldig verpakt met een plasticfolie, toch is het aangewezen om de isolatie bij langdurige opslag  
bijkomend te beschermen tegen zonlicht en hemelwater.
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Voorbereiding

Controleer de onderconstructie alvorens de werken aan te vatten. Verwerk de benodigde isolatieplaten 
altijd op een droge, vlakke en zuivere ondergrond. Voorkom mortelbaarden in het dragend metselwerk met 
het oog op een homogene aansluiting van de isolatielaag op het binnenblad, zo voorkomt u luchtcirculatie 
(convectie) achter de isolatieplaten. Indien de ondergrond onvoldoende vlak en glad is, kan u opteren voor 
de IKO enertherm ALU LEVEL. Scherm de spouwmuur af langs de bovenzijde om hemelwaterinfiltratie te 
voorkomen. Isolatieplaten droog verwerken en controleren op gebreken voor uitvoering.

Plaatsingspatroon isolatie

IKO enertherm isolatieplaten kunnen bij voorkeur in halfsteens verband geplaatst worden. Bij  wildverband 
dienen de kopse naden tussen aangrenzende isolatieplaten steeds minimaal 20 centimeter te verspringen. 
Bij toepassing van meerdere isolatielagen dienen de onderlinge naden van de isolatielagen te verspringen. 
De isolatieplaten steeds aaneengesloten aanbrengen, openingen ter hoogte van aansluitingsdetails dienen 
na plaatsing te worden afgedicht met een compatibel isolatieschuim conform voorschrift fabrikant.
Plaats de isolatieplaten in geschrankt patroon (vertand) op een inwendige of uitwendige hoek.

Minimaal 20 cm

Geschrankte plaatsing van 
de isolatieplaten

Hoekaansluiting volgens 
geschrankt / vertand patroon
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Zaag de isolatieplaten ter hoogte van de hoekaansluiting in met het oog op een passende hoekaansluiting

Verwijderen van tandafwerking met een cuttermes

Verwijder de dwarse tand van de onderliggende rij alvorens de volgende plaat in het aangrenzende gevel-
vlak te plaatsen.

Plaats de eerste rij isolatieplaten aansluitend en waterpas tegen het binnenspouwblad 
en bovenop de waterkerende laag. Zaag de isolatieplaat aan de uitwendige hoek door 
gelijk met het vlak van de dwars aansluitende isolatieplaat. Plaats de IKO enertherm 
isolatieplaten met de tand naar boven om inwatering te voorkomen.
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Bevestigingswijze

Het gevelmetselwerk wordt doorheen de isolatie bevestigd in het binnenspouwblad door middel van  
spouwmuurankers (IKO Perfoplug of Flexplug). Gebruik spouwmuurankers die geschikt zijn voor de  
ondergrond en de opbouwdikte. De IKO Perfoplug is geschikt voor holle ondergronden en de IKO Flexplug 
is geschikt voor massieve ondergronden. Stem de plug af op de toe te passen spouwmuurankers.

Bevestig het buitenmetselwerk met minimaal 5 spouwmuurankers per m2 in het binnenspouwblad.  
De plaatsing gebeurt steeds in een vooraf te bepalen patroon, rekening houdende met een goede spreiding 
van de bevestigers. Stem de diameter van de spouwmuurankers af op de totale spouwbreedte: 

- hanteer voor totale spouwbreedtes ≤ 130 mm spouwmuurankers met een diameter van minimaal 4 mm. 
- hanteer voor grotere spouwbreedtes > 130 mm spouwmuurankers met een diameter van minimaal 5 mm. 

Buig het spouwanker omlaag om inwatering te voorkomen.  Verwijder valspecie tussen de isolatieplaten en 
het buitenblad.

 1  Boor bij voorkeur met een 4-snijder steenboor door de isolatieplaat in het binnen 
 spouwblad.

Boren van een boorgat voor de bevestiging van de ankerplug

 2  Stem de bevestiging van het spouwanker af op de ondergrond en plaats een  
 compatibele plug:

•  In geval van een binnenspouwblad uit hol metselwerk worden de ankers geschroefd
  (IKOfix Perfo Plug + IKOfix Perfo Anchor)
•  In geval van een binnenspouwblad uit massief metselwerk worden de ankers ingeslagen
   (IKOfix Flex Plug + IKOfix Flex Anchor)

Hieronder bespreken we de verschillende toepassingen. 

Plaats de plug in het boorgat met behulp van een slaghulpstuk (IKO Tap Tool). Plaats dit hulpstuk in de plug 
en duw deze door het eerder geboorde gat tot de rozet aansluit tegen de voorkant van de isolatieplaat. Het 
gebruik van het slaghulpstuk (IKO Tap Tool) verhindert een doorbuiging van de plug tijdens de plaatsing. 
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Plaatsen van de ankerplug in de booropening

Verwijder vervolgens het slaghulpstuk. Het is aangewezen om het spouwanker pas te plaatsen wanneer het 
gevelmetselwerk tot de desbetreffende hoogte is opgetrokken om letsel te voorkomen.

Toepassing spouwanker volgens schroef applicatie

 3   Plaats het spouwanker in de plug

Hol metselwerk: schroef applicatie
Plaats het schroef spouwanker (IKOfix Perfo Anchor) in het schroefhulpstuk (IKO Perfo Tool) en draai deze 
in de eerder gemonteerde plug (IKOfix Perfo Plug). In hol metselwerk wordt het anker geschroefd voor een 
optimale verankering in de ondergrond. Buig het spouwanker omlaag tot op de gemetselde laag.
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Massief metselwerk: slag applicatie
Plaats het slag spouwanker (IKOfix Flex Anchor) in het slaghulpstuk (IKO Flex Tool) en sla deze in de eerder 
gemonteerde plug (IKOfix Flex Plug). Buig het spouwanker omlaag tot op de gemetselde laag. 

Toepassing spouwanker volgens slag applicatie

Buig het spouwanker omlaag om inwatering te voorkomen
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Plaatsen waterkerende lagen

De isolatie dient tijdens en na de uitvoering beschermd te worden tegen de volgende vochtinvloeden:

Tijdelijke bescherming tegen
hemelwater

Bescherming tegen opstijgend vocht

Bescherming tegen grondwater

Plaatsing IKO enertherm onder het maaiveld
Indien de isolatie onder het maaiveld geplaatst wordt, dient deze beschermd te worden tegen 
grondwater.

Voorzie een aangepaste waterdichte detaillering voor isolatie onder het maaiveld
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Plaatsing IKO enertherm boven het maaiveld
De toepassing van een waterkerende laag (type Z of L folie) garandeert een effectieve evacuatie van  
doorslaand vocht en eventueel condens vocht uit de spouwmuur, tevens beschermt deze laag het bovenliggend 
metselwerk tegen opstijgend vocht.

 

Zaag de isolatieplaten ter hoogte van de  
waterkering door in de correcte hellingshoek:

-  45° bij toepassing van een Z-folie
-  90° bij toepassing van een L-folie

Zaag de isolatie op maat ter hoogte van de waterkering



Iko Insulations BV  -  Postbus 45  -  NL-4780 AA Moerdijk  -  Wielewaalweg 3  -  NL-4791 PD Klundert
Tel:+31(0)168 331400  -  Fax: +31(0)168 331409  -  www.enertherm.eu  -  E-Mail: info@enertherm.eu 

Enige richtlijn van IKO (of IKO Groep) ontslaat de koper en/of de verwerker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van de  
producten, zoals onder meer voorgeschreven door nationale richtlijnen, normen, wetgeving en/regelgeving, en is in hoofde van IKO (of IKO Groep) slechts 
vrijblijvend. Uit dergelijke richtlijn kan geen enkel recht t.a.v. IKO (of IKO Groep) worden geput.  IKO (of IKO Groep) is niet aansprakelijk voor de wijze 
waarop de door haar geleverde materialen worden verwerkt noch voor enig gebrek of schade, die ontstaat of kan ontstaan naar aanleiding van of in 
verband met de verwerking van de materialen.
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Werkonderbreking

Wanneer het werk voor een periode of door weersinvloeden onderbroken wordt dient men de spouwruimte 
of tenminste de isolatieplaten te beschermen tegen weersinvloeden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
een afdekzeil, folie of een steigerplank. 

Zaag de isolatie op maat ter hoogte van de waterkering


