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STAPPENPLAN
Wandisolatie

Isolatie met
steenwol/glaswol
Bescherm jezelf
Ga je isoleren met materiaal dat uit vezels bestaat zoals glas- of steenwol? Gebruik dan handschoenen,
draag een wegwerpoverall met lange mouwen, een veiligheidsbril en een stofkapje (type P2, zie
verpakking). En zorg voor goede ventilatie. De vezels veroorzaken namelijk jeuk aan de huid en irritatie
van luchtwegen. Spoel je huid na het werk af met lauw water zonder zeep. Gooi de wegwerpoverall na elke
werkdag weg bij het restafval. Houd de werkplek schoon met een stofzuiger of door te dweilen. Op die
manier komt er minder stof in de lucht.

Benodigde materialen
•	Isolatiemateriaal: dekens van glaswol of steenwol. Of spijkerflensdekens van glaswol of steenwol met
aan een kant een aluminiumlaminaat. Halfharde platen van glas- of steenwol zonder dampremmende
laag zijn ook een optie. Deze zijn duurder maar wel makkelijker te verwerken dan dekens. Kies
isolatiemateriaal met een isolatiewaarde van Rd 2,5 of hoger (zie kader). Koop ruim voldoende materiaal
in en bewaar de aankoopbon. Overgebleven materiaal kan in de originele, onbeschadigde verpakking
binnen de op de bon vermelde termijn worden teruggebracht. Bewaar restmateriaal voor volgende
isolatieklussen.
•	Dampremmende folie (niet nodig bij spijkerflensdekens van steenwol of glaswol met aluminiumlaminaat).
•	Aluminium tape of tape voor dampremmende folie.
•	Vurenhouten latten van 50 mm breed (met FSC- of PEFC-keurmerk) voor lattenraamwerk. Zorg dat de
latten minstens even dik zijn als de dikte van het isolatiemateriaal. Is je buitenmuur vochtig? Dan is het
aan te bevelen om de kant van het hout die contact maakt met de buitenmuur en de kopse kanten in de
menie te zetten. Hierdoor zorg je dat het hout zo min mogelijk vocht opneemt. Of gebruik geimpregneerd
vurenhouten latten met KOMO certificaat.
•	Of kies voor metal stud (verzinkt stalen profielen) als alternatief voor vurenhouten latten. Afkorten gaat
het beste met een metal stud profielenschaar.
•	Schroeven en pluggen.
•	Gipsplaten, gipsvezelplaten of houten OSB-platen (met FSC- of PEFC-keurmerk).
•	Isolatiemes of broodzaag.
•	Optioneel voor badkamers: groene gipsplaten en kimband met afdichtingspasta om de naad tussen vloer
en muur waterdicht te maken.

Isolatiewaarde
Op de verpakking staat hoe goed het materiaal isoleert. Dat is natuurlijk belangrijk. De isolatiewaarde
van het materiaal wordt weergegeven met een Rd-waarde. Hoe hoger de waarde, hoe beter de
isolatie.
Je kunt ook een Rc-waarde tegenkomen in informatie over isolatie. De Rc-waarde is de isolatiewaarde
van de gehele constructie (muur + isolatiemateriaal + afwerking). De stenen muur isoleert ook een
beetje (Rc-waarde van ongeveer 0,35). Voorbeeld: Plaats je tegen een niet-geïsoleerde buitenmuur
een voorzetwand met isolatiemateriaal met een Rd van 2,5? En breng je daaroverheen een
afwerklaag aan? Dan is de Rc van de totale constructie gemiddeld 3.
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Stappenplan
1

Check eventuele vochtproblemen
Check of er sprake is van optrekkend of doorslaand vocht bij de muren (zie ‘Voorkom
vochtproblemen’ in de kluswijzer >>). Als dit niet het geval is kun je doorgaan met de volgende
stappen.

2 	Bevestig lattenraamwerk of metalen profiel
Bevestig de houten latten of metalen profielen met schroeven verticaal op de muur. Zorg dat de
afstand tussen de latten/profielen even groot is als de breedte van de gipsplaten of afwerkplaten
(meestal 60 cm). Metalen profielen worden verticaal loodrecht voor de muur geplaatst in een profiel.
Dit profiel schroef je eerst vast op de vloer. En dan aan de muur en aan de profielen op de vloer en
het plafond.

3 	Isolatiemateriaal snijden
Snijd het isolatiemateriaal twee centimeter breder af dan de afstand tussen de latten of profielen.

4

Isolatiemateriaal vastzetten
Klem het isolatiemateriaal tussen de latten of profielen regels.

5 	Folie aanbrengen
Breng over het isolatiemateriaal en de latten/profielen een dampremmende folie aan. Zet het folie
eerst aan de bovenkant vast met tape. En daarna aan de zijkanten en onderkant. De foliebanen
moeten elkaar ruim 10 cm overlappen. Plak de naden af met tape. Plak ook de naden tussen vloer,
zijmuren en plafond af. Bij spijkerflensdekens met aluminiumlaag hoef je geen dampremmende folie
aan te brengen. Wel moet je alle naden aftapen met aluminium tape.

figuur 1

A

B

Spijkerflensdekens aanbrengen
op de balken (A).
Of op latten die haaks op de
balken zijn gespijkerd (B).
Een dampremmende folie is niet
nodig.

6

Wand afwerken
Zaag de gipsplaten, houten OSB-platen of kant-en-klare wandplaten op maat. Schroef ze vervolgens
op de latten of stalen profielen en werk ze daarna af. Om een stevigere wand te krijgen kun je eerst
een laag OSB-platen monteren en daaroverheen gipsplaten. In een badkamer kun je het beste groene
gipsplaten gebruiken. Maak de naad tussen de vloer en muur waterdicht met kimband in combinatie
met afdichtingspasta. Deze kun je daarna verder afwerken.
•	
Zitten er stopcontacten op de buitenmuren? Dan moet je die naar voren plaatsen op de nieuwe
wand. Raadpleeg voor het verplaatsen en aanleggen van stopcontacten de kluswijzer Elektra van
jouw bouwmarkt. Let erop dat je de kabeldoorvoeren door het folie rondom luchtdicht afdicht met
tape.
•	
Maak bij raamkozijnen en deuren een aftimmering met hout of gipsplaat. Hoe je dit het beste
uitvoert, is sterk afhankelijk van jouw situatie. Maak eventueel een paar foto’s en vraag in de
bouwmarkt om advies.
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•	
Komt er een radiator aan de muur te hangen? Dan moet je de voorzetwand ter plaatse
verstevigen. Bevestig op de muur op de plaats van de bevestigingspunten verticale balkjes. Deze
moeten even dik zijn als de lattenramen. De voorzetwand komt tegen de balkjes en lattenramen
aan. De bevestiging van de radiator schroef je vervolgens door de voorzetwand vast in het balkje.

figuur 2
Komt er een radiator aan de muur? Plaats dan
verticale balkjes op de muur op de plaats van de
bevestigingspunten van de radiator.
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Alternatief
Je kunt het isolatiemateriaal meestal direct tegen de muur bevestigen. Sommige fabrikanten
adviseren om 2 cm ruimte tussen de muur en het isolatiemateriaal te laten. Zo voorkom je dat
glaswol of steenwol vocht opneemt. Volg dan altijd de instructies van de fabrikant. Je maakt zo’n
‘luchtspouw’ door eerst latten van 7 x 55 mm op de muur te schroeven. En daarover een damp-open
folie te spannen en vast te nieten. Vervolgens schroef je op de muurlatten de latten van 50 mm breed
met de dikte van het isolatiemateriaal. Tussen deze latten klem je de glas- of steenwolisolatie. Werk
deze daarna af met een dampremmende folie en gips- of OSB-plaatmateriaal.

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Milieu Centraal. De informatie in deze kluswijzer is
gebaseerd op algemeen geaccepteerde gegevens op het moment van samenstelling. De kluswijzer is met de
grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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