
18 februari 2010

BOUWPLAATSAannemer

Aannemer heeft geen antwoord op vochtproblematiek

Geen regen, 
toch lekkage 
Zodra de buitentemperatuur zakt, ontstaan gele vlekken op de plafondplaten 

en plassen water in de hal van een bedrijfspand. Na onderzoek blijken de

cannelures van het dak onvoldoende te zijn afgedicht. Bovendien heeft een 

extra PUR isolatielaag de lekkage alleen maar erger gemaakt.

TEKST EN FOTO’S ING. PETER BORGERS, BUREAU BOUWPATHOLOGIE BB

In de eerste winter na oplevering van een klein, één bouw-
laag hoog bedrijfspand – een frame van stalen liggers en
kolommen – ontstaan gele vlekken op de plafondplaten

en plassen water in de hal. Om het probleem op te lossen, krijgt
de binnenkant van het stalen dak een extra isolatielaag in de
vorm van PUR. De lekkage komt de tweede winter nog harder
terug. Bureau voor Bouwpathologie BB onderzoekt de zaak.                                                                                                                       

Onderzoek
Het platte dak is opgebouwd uit stalen damwandprofielen
met daarop 100 mm PS isolatieplaten, afgedekt met een

kunststof dakbedekking. De binnenkant heeft een verlaagd
plafond van houtwolcementplaten, die op diverse plaatsen
geelbruin zijn verkleurd. Aan de onderkant is, van binnenuit
tegen de stalen dakelementen tot aan de buitengevel, PUR
isolatieschuim aangebracht. Sinds het aanbrengen van de
schuim is de vochtafzetting – die zich slechts voordoet in
koude perioden – alleen maar toegenomen.
Het onderzoek vindt plaats in een koude periode. Boven het
plafond zijn waterdruppels aan de PUR-isolatie te zien (foto 1)
en ook de stalen kolommen bevatten vochtsporen met corrosie
(foto 2). De vochtproblematiek concentreert zich met name

1. Dikke druppels boven het plafond duiden op vochtafzetting. 2. Ook de stalen kolommen zijn aangetast door water.
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nabij de gevel. Klimaatmetingen wijzen uit dat de staalcon-
structie in het dak een temperatuur van circa 13ºC heeft en
achter het plafond een relatieve luchtvochtigheid heerst van
circa 18 procent. Insnijdingen in de dakbedekking leren vervol-
gens dat vocht zich ophoopt tegen de onderkant van de PE
dampremmende folie onder de PS-isolatie. De PE-folie is niet
overlappend aangebracht en niet geplakt.
Ook de dakoverstekken zijn onderzocht. De beplating van de
dakrand is aangebracht op houten regelwerk, waarbij de aan-
sluitnaden zijn voorzien van een strookje DPC-folie. De isolatie
van het dak en de gevel sluiten niet op elkaar aan; deze lijn
wordt onderbroken door de geprofileerde dakbeplating.
Daar waar de stalen dakbeplating eindigt, is in sommige van
de cannelures minerale wol aangebracht om te voorkomen
dat buitenlucht door de kanalen van de stalen profielbeplating
kan worden getransporteerd. Plaatselijk blijkt een open ver-
binding aanwezig te zijn tussen de buitenlucht en de lucht in
een aantal kanalen (foto 3).

Analyse
De vochtproblematiek betreft water dat van het plafond op
de vloer drupt. Twee zaken zijn daar debet aan: oppervlakte-
condensatie tegen de dakconstructie en inwendige conden-
satie in de dakconstructie. 
In de hal zijn vaak mensen aanwezig. Hierdoor wordt vocht
geproduceerd en loopt de relatieve luchtvochtigheid flink op.
De ruimte zelf is minimaal verwarmd; de buitentemperatuur
beïnvloedt de temperatuur in de hal. Door de grote hoeveel-
heid glas loopt de temperatuur in de ruimte op en bevat de
lucht veel waterdamp. De constructie blijft in temperatuur
echter altijd iets achter. Zo ook de oppervlaktetemperatuur

aan de binnenkant van het dak. Wanneer het weer omslaat,
zakt de temperatuur langzaam, maar de relatieve luchtvochtig-
heid loopt, door het ontbreken van een goede ventilatie sterk
op. Vocht zet zich af tegen het PUR én op de staalconstructie. 
De dakconstructie is op twee plaatsen geïsoleerd (zie tekening
boven), zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de
constructie. Het aan de binnenkant isoleren heeft een ongun-
stig effect gehad op de staaltemperatuur. Hierdoor vindt
tegen het staal meer condensatie plaats dan voorheen.
Een bijkomend aspect is het ontbreken van een afdichting
van de cannelures. Buitenlucht heeft zo vrij toegang in de
constructie, waardoor in de constructie ook condensatie van
de overtollige waterdamp plaatsvindt.

Oplossing
Het enige juiste herstel is het verwijderen van alle aan de
binnenkant aangebrachte PUR-isolatie en de isolatie aan de
buitenkant. Vervolgens moet het hele dakoppervlak worden
voorzien van een goed overlappende en geplakte, damprem-
mende laag, met daarop een goed sluitende isolatielaag en
een waterdichte laag. Bovendien moeten alle cannelures van
de stalen profielbeplating ter plaatse van de dakrand – recht
boven de buitengevel – luchtdicht worden dichtgezet met
isolatiemateriaal. Zowel aan de boven- als onderkant, zodat
er geen buitenlucht meer in de constructie kan dringen.
Achter het plafond moet licht worden geventileerd met bin-
nenlucht. Verder is het raadzaam de temperatuur in de ruimte
op te voeren. ■

www.bouwpathologie.nl3. De dakopbouw met de stalen profielbeplating  is goed zichtbaar.
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