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PROFESSIONELE OPLOSSINGEN VOOR 
DE VERBETERING VAN DE WIND-, WATER- EN 
LUCHTDICHTHEID VAN HET GEBOUW

De Klöber groep – met de merken Klöber en HPi – is een van Europa’s toonaangevende specialisten voor dak- en geveltoebehoren, 
de schil van het gebouw. Ons aanbod omvat toebehoren voor hellende daken, platte daken, alsmede voor wanden en gevels. 
De systeemoplossingen van Klöber zijn een aanvulling op de reguliere bouwtechniek, met name toegespitst om de isolatielaag in 
dak en gevel te beschermen tegen het doordringen van wind en water, alsmede de luchtdichtheid van binnenuit te waarborgen. 
Met onze professionele, innovatieve oplossingen leveren wij een bijdrage aan de verbetering van de energieprestatie van het gebouw. 
Daarnaast levert Klöber esthetische oplossingen voor dakveiligheid en dakdoorvoersystemen. Daardoor bieden wij onze partners echte 
concurrentievoordelen.

Universeel inzetbare producten en 
systemen met een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding

Wij bieden zowel standaard als speciale producten aan die 
zich onderscheiden door een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
De meeste producten kunnen tot complete systemen worden 
gebruikt en geven onze klanten de kans om „alles uit één hand“ 
te verkrijgen. Onze producten beantwoorden aan de nieuwste 
normen en wettelijke voorschriften, en zijn ontwikkeld voor univer-
seel gebruik. Daardoor kunnen ze met een breed assortiment 
van wand- en dakbedekkingsmaterialen worden gecombineerd. 
Dat vergemakkelijkt de verwerking voor de gebruiker en verhoogt 
de betrouwbaarheid op het gebied van functionaliteit.

Decennialange ervaring en 
aanwezigheid in heel Europa
Klöber werd in 1960 opgericht in Schwelm, Duitsland. Met de 
internationale bedrijfszetel in Oberursel/Taunus (Frankfort) in het 

hart van Europa en vestigingen in zeven Europese landen zijn 
wij in de buurt van onze partners en kunnen wij u optimaal van 
dienst zijn. Dankzij onze decennialange ervaring, uitgebreide 
marktkennis en vakbekwaamheid zijn wij in staat om ons aanbod 
voortdurend verder te ontwikkelen met de actuele trends op 
bouwfysisch gebied, verwerking en architectuur. 
Daarbij werken wij nauw samen met toonaangevende onder-
zoeks- en ontwikkelingscentra, alsmede met vakorganisaties uit 
de dakbedekkingsbranche en de architectuur.

Zeker van de juiste beslissing

Om onze partners naar nog meer succes te leiden, ondersteunen 
wij hen bovendien met uitgebreide opleidingen en diensten – 
van verkoop tot verwerking – en staan graag ter beschikking 
met advies inzake nieuwe wetgevingen, ontwikkelingen of 
technologieën die een invloed uitoefenen op de verwerking en 
bouwtrends. Welke rol onze partners ook spelen in de bouw en 
bij de vormgeving van het omhullend oppervlak van het gebouw: 
met producten en oplossingen van de Klöber groep nemen zij een 
voorsprong op de concurrentie en kunnen zij altijd zeker zijn dat 
zij de juiste beslissing hebben genomen.
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Van EPB E100 naar bijna energieneutraal
Op 16 december 2002 hebben het Europese parlement en 
de Raad van de Europese Unie de richtlijn 2002/91/EG 
goedgekeurd met betrekking tot de energieprestatie van 
gebouwen. In de voorafgaande jaren hebben de Belgische 
gewesten de  EPB-regelgevingen ingevoerd die de verplichting 
inhouden om alsmaar energiezuinigere nieuwbouw- en 
renovatieprojecten uit te voeren. Momenteel wordt eraan gewerkt 
om deze EPB-eisen voor de 3 gewesten meer gelijk te stellen.

Ondertussen werd er ook op Europees niveau een consensus 
bereikt om dergelijk beleid systematisch en krachtdadig in te 
voeren in alle landen. De herziene EPB-richtlijn eist dat er tegen 
2021 uitsluitend ‘bijna energieneutrale’ nieuwbouwconstructies 
gebouwd worden, hoewel de defi nitie van deze term nog niet 
eenduidig ingevuld werd.

Op www.epbd.be  vindt u informatie die gemeenschappelijk is 
voor de drie gewesten ter ondersteuning van de respectievelijke 
EPB-regelgeving die in elk van de gewesten van kracht is.

Lucht- en winddicht bouwen
Mede door deze regelgeving is het belang van isoleren van 
woningen en gebouwen enorm toegenomen. De schil, de 
buitenste laag van een gebouw, wordt tegenwoordig voorzien van 
een steeds dikker wordende isolatielaag. Bij nieuwbouw stelt dit 
veelal geen problemen vermits deze woningen gewoonlijk worden 
uitgerust met gebalanceerde of CO2-gestuurde ventilatiesystemen. 
Maar bij renovatie is dat vaak niet het geval en dan is damp-
diffusie wel degelijk van groot belang. Voor beide trajecten is 
het ook primordiaal dat de schil luchtdicht is zodat er geen 
convectie optreedt door de schil. Tevens dient de isolatie te 
worden beschermd tegen weersinvloeden (regen en sneeuw): 
aan de binnenzijde dampdicht of dampremmend en aan de 
buitenzijde dampopen.

Twee vergelijkingen vormen hierbij een mooi voorbeeld. Boter-
hammen in een plastic zak zullen binnen enkele dagen schimmels 
gaan vertonen, terwijl boterhammen in een papieren zak gewoon 
uitdrogen (principe dampdiffusie en dampdoorlatendheid/damp-
openheid). Als we in de winter buiten lopen in een dikke wollen 
trui en de wind komt door de trui, dan hebben we het nog steeds 
koud. Trekken we over deze trui een dunne jas, dan houdt de trui 
onze warmte vast (stilstaande lucht). Echter, als de jas niet perme-
abel ofwel dampopen is, zullen we het weer benauwd krijgen.

Wallint® dampremmers/dampschermen

Het Wallint® gamma bestaat uit diverse dampremmers en dampschermen. 
Bij een Sd-waarde van af 20 meter spreken we over een dampscherm en eronder 
over dampremmers. 

�  Wallint® 3 eco  Sd-waarde 3 m
�  Wallint® 10 eco Sd-waarde 10 m
�  Wallint® 20 Sd-waarde 20 m
�  Wallint® 100 Sd-waarde 100 m
�  Wallint® solar Sd-waarde 100 m
�  Wallint® T3 Sd-waarde 3 m

Permo® dampopen onderdakfolies

De Permo®-range bestaat uit verschillende onderdakfolies, 3- of 4-laags, met 
verschillende mechanische eigenschappen. Alle folies zijn zeer dampopen met een 
Sd-waarde vanaf 0,03 m.  

�  Permo® easy/Permo® easy SK²
�  Permo® light/Permo® light SK²
�  Permo® strong/Permo® strong SK²
�  Permo® forte/Permo® forte SK²

Waterdichte en luchtdichte toebehoren

�  Permo® seal expansieve bruislijm
�  Pasto® MS-polymeerkit
�  Easy-Form® tape
�  Permo® HD tape
�  Butylon® dubbelzijdige tape
�  Tacto® dubbelzijdige tape

 
       

THERMO-LINE

Toekomstgericht, innovatief isolatiesysteem voor op het dakbeschot met nieuwe 
alternatieve mogelijkheden van de dakopbouw, in combinatie met minerale wol 
en THERMO-LINE isolatie. Er bestaat geen vergelijkbaar, dampopen hardschuim-
isolatiemateriaal met een lambdawaarde van 0,021 W/(m.K): een maximale 
isolatiewaarde bij een minimale plaatdikte! Door de buitengewoon hoge 
dampopenheid (µ=35) van Permo® therm kan het vocht uit de dakconstructie 
verdampen, waardoor schimmelvorming wordt voorkomen. Een afgestemd systeem 
met doordachte toebehoren om vakkundig kritieke doorgangen tot een goed einde 
te brengen. Economische en ecologische combinatie van hoogwaardige materialen:  

�  Robuuste tijdelijke dakbedekking
�  Bescherming tegen oververhitting 

  in de zomer

Trias energetica
De Trias Energetica leert ons dat energie besparen een stappen-
plan is. Enkel isoleren is niet altijd afdoende. Daarnaast vragen 
immers een hoop andere bouwfysische aspecten om aandacht. 
Klöber benadert energiebesparend bouwen vanuit wind- en 
luchtdicht oogpunt. Daarnaast faciliteert Klöber het effectief 
doorvoeren en bevestigen van duurzame energietechnieken op 
het hellende dak en levert Klöber een compleet isolatiesysteem 
voor op het dakbeschot. Ook op gevelgebied heeft Klöber een 
uitgebreid systeem (‚Façade‘) om de energieprestatie van uw 
woning te verbeteren.

SCHIMMEL

Schimmelvorming door onvoldoende ventilatie

CONDENSATIE

Niet dampdoorlatende onderdakfolie

UITDROGING 

Dampdoorlatende onderdakfolie aan de buitenzijde, 
de constructie kan uitdrogen

PRODUCTGROEPEN

Een houtskelet-prefab-element bevat ongeveer 18% vocht. 
Dit vocht moet de constructie kunnen verlaten. Zoniet 
treden er rottings- en schimmelverschijnselen op. 

Bij temperatuurverschillen tussen binnen en buiten zal de 
warme binnenlucht naar buiten willen door de buitenste laag. 
Iedere kier in de constructie leidt zo tot een onnodig verlies van 
energie (convectie-principe). Indien de buitenlucht warmer is 
dan de binnenlucht willen we zoveel mogelijk voorkomen dat 
de schil deze warmte doorgeeft aan de binnenruimtes (principe 
warmteweerstand van materialen).

Het volspuiten van spouwmuren zoals in de jaren ’80 werd 
gedaan, heeft in sommige gevallen het leefcomfort aanzienlijk 
verslechterd. De schil van een gebouw mag u vergelijken met 
onze huid: die moet kunnen ademen en als dat niet gebeurt, 
moet er in ieder geval voor gezorgd worden dat er voldoende 
frisse lucht binnenkomt en vochtige, zogenaamd vervuilde lucht 
wordt afgevoerd. Des te dampopener een constructie is, des 
te hoger het leefcomfort. We produceren in een gemiddeld 
huishouden ongeveer 7 kg vocht door te koken, douchen, slapen, 
wassen, planten water te geven etc. Relatieve luchtvochtigheid, 
uitgedrukt in %, wordt verkregen door de hoeveelheid waterdamp 
in de lucht te delen door het bij die temperatuur geldende 
maximum gehalte aan waterdamp (het condensatiepunt). We 
streven in gebruiks- en woonomgevingen naar een percentage 
tussen de 50 en 70%. Daaronder zullen we de lucht als 
droog ervaren, erboven als vochtig en dus niet comfortabel. 
De geproduceerde waterdamp dient dus te worden afgevoerd. 
Dat kan gebeuren door ventilatie, of door middel van damp-
diffusie. Vooral bij dit laatste loopt het nogal eens mis en maken 
we een constructie als een boterham in een plastic zak.

Overzicht van de nieuwe EPB-normen in de verschillende regio’s:

Belangrijkste EPB criteria Vlaanderen Wallonië Brussel

Maximale K-waarde K 45 en K 40  K 45 K 40 (woningen)
in W/m2K  vanaf 2014   K 45 (kantoren)
    Vanaf 2015: 
   laag K-peil  
   <K 20

Maximale E-waarde E 70 (2012) E 80 E 70
 E 60 (2014) E ? (20…)
 E 40 (20…)  Passief (2015)
 Bijna energie- Bijna energie- Bijna energie-
 neutraal neutraal neutraal
 (2021) (2021) (2021) 

Ventilatienorm Verplicht Verplicht Verplicht
NBN D50-001

�  Seca® tape 
�  Permo® TR tape
�  Flecto® tape

Buismanchet en afdichtingsmanchetten 
voor dakdoorvoeren

Façade (gevel)

Toebehoren, element voor raamafwerking, montage-/aansluitprofi elen, 
startprofi el (hoek) etc.

Voor verder informatie betreffende deze 
producten verwijzen wij naar de brochure 
‘Luchtdichte/winddichte afdichtings-
systemen van Klöber’.

�  Permo® extreme
�  Permo® solar SK
�  Permo® sec/Permo® sec metal

�  Effectieve geluidsisolatie
�  Uitstekende brandweerstand
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Ventilatienorm Verplicht Verplicht Verplicht
NBN D50-001

�  Seca® tape 
�  Permo® TR tape
�  Flecto® tape

Buismanchet en afdichtingsmanchetten 
voor dakdoorvoeren

Façade (gevel)

Toebehoren, element voor raamafwerking, montage-/aansluitprofi elen, 
startprofi el (hoek) etc.

Voor verder informatie betreffende deze 
producten verwijzen wij naar de brochure 
‘Luchtdichte/winddichte afdichtings-
systemen van Klöber’.

�  Permo® extreme
�  Permo® solar SK
�  Permo® sec/Permo® sec metal

�  Effectieve geluidsisolatie
�  Uitstekende brandweerstand



Energiebesparende bouw- en renovatiesystemen

voor hellende daken en gevels

Klöber Benelux Sprl
Rue Mitoyenne, 23
B-4837 Baelen
Tel. +32 87 56 10 56
Fax +32 87 56 12 56
info@kloeber.be
www.kloeber.be

FL-W&A-NL-0712. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 07/12. Publicatie, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Klöber GmbH. 
Voor eventuele drukfouten kan Klöber niet aansprakelijk worden gesteld. ® Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.

Voor meer informatie bezoek onze website www.kloeber.be of neemt contact op met onze verkoopafdeling.

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN VOOR 
DE VERBETERING VAN DE WIND-, WATER- EN 
LUCHTDICHTHEID VAN HET GEBOUW

De Klöber groep – met de merken Klöber en HPi – is een van Europa’s toonaangevende specialisten voor dak- en geveltoebehoren, 
de schil van het gebouw. Ons aanbod omvat toebehoren voor hellende daken, platte daken, alsmede voor wanden en gevels. 
De systeemoplossingen van Klöber zijn een aanvulling op de reguliere bouwtechniek, met name toegespitst om de isolatielaag in 
dak en gevel te beschermen tegen het doordringen van wind en water, alsmede de luchtdichtheid van binnenuit te waarborgen. 
Met onze professionele, innovatieve oplossingen leveren wij een bijdrage aan de verbetering van de energieprestatie van het gebouw. 
Daarnaast levert Klöber esthetische oplossingen voor dakveiligheid en dakdoorvoersystemen. Daardoor bieden wij onze partners echte 
concurrentievoordelen.

Universeel inzetbare producten en 
systemen met een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding

Wij bieden zowel standaard als speciale producten aan die 
zich onderscheiden door een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
De meeste producten kunnen tot complete systemen worden 
gebruikt en geven onze klanten de kans om „alles uit één hand“ 
te verkrijgen. Onze producten beantwoorden aan de nieuwste 
normen en wettelijke voorschriften, en zijn ontwikkeld voor univer-
seel gebruik. Daardoor kunnen ze met een breed assortiment 
van wand- en dakbedekkingsmaterialen worden gecombineerd. 
Dat vergemakkelijkt de verwerking voor de gebruiker en verhoogt 
de betrouwbaarheid op het gebied van functionaliteit.

Decennialange ervaring en 
aanwezigheid in heel Europa
Klöber werd in 1960 opgericht in Schwelm, Duitsland. Met de 
internationale bedrijfszetel in Oberursel/Taunus (Frankfort) in het 

hart van Europa en vestigingen in zeven Europese landen zijn 
wij in de buurt van onze partners en kunnen wij u optimaal van 
dienst zijn. Dankzij onze decennialange ervaring, uitgebreide 
marktkennis en vakbekwaamheid zijn wij in staat om ons aanbod 
voortdurend verder te ontwikkelen met de actuele trends op 
bouwfysisch gebied, verwerking en architectuur. 
Daarbij werken wij nauw samen met toonaangevende onder-
zoeks- en ontwikkelingscentra, alsmede met vakorganisaties uit 
de dakbedekkingsbranche en de architectuur.

Zeker van de juiste beslissing

Om onze partners naar nog meer succes te leiden, ondersteunen 
wij hen bovendien met uitgebreide opleidingen en diensten – 
van verkoop tot verwerking – en staan graag ter beschikking 
met advies inzake nieuwe wetgevingen, ontwikkelingen of 
technologieën die een invloed uitoefenen op de verwerking en 
bouwtrends. Welke rol onze partners ook spelen in de bouw en 
bij de vormgeving van het omhullend oppervlak van het gebouw: 
met producten en oplossingen van de Klöber groep nemen zij een 
voorsprong op de concurrentie en kunnen zij altijd zeker zijn dat 
zij de juiste beslissing hebben genomen.


