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Betreft: : Berekening PSI waarde Isoniq Muurvoet en Isoniq Dakstand detail 

Inleiding 

Isoniq B.V gevestigd in Urk levert koudebrug onderbrekingen van EPS voor de bouw. Toepassing van 

deze producten vermindert het energieverlies door de details. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft 

voor de Isoniq Muurvoet en de Isoniq Dakstand de lineaire warmtedoorgangscoéfficient (Ψ-waarde) 

berekend. In deze notitie zijn de resultaten van de berekeningen opgenomen. 

De lineaire warmtedoorgangscoéfficient Ψ 

In Nederland wordt het gebouwgebonden warmteverlies bepaald met een BENG berekening. Bij de 

berekening van de energieverlies dient naast de warmtetransmissie door de scheidingsconstructies, 

tevens het warmteverlies door de lijnvormige aansluitingen (details) meegenomen te worden. Naast de 

warmteweerstand van vlakken (Rc-waarde, U-waarde), dient dus ook informatie voorhanden te zijn inzake 

de ‘warmteweerstand’ van details. Deze weerstand wordt uitgedrukt in de -waarde (psi-waarde), 

waarmee de mate waarin energie verloren gaat door details wordt aangegeven. Vooral waar de isolatie 

wordt onderbroken door constructieve elementen, zoals in de fundering, is de -waarde groot. 

 

De wijze waarop het warmteverlies door de details bepaald moet worden is vastgelegd in de NTA 8800 

en de NPR 2068; 2022 ‘Thermische isolatie van gebouwen – vereenvoudige rekenmethode’, deze kent 

verschillende methodes van grof (methode 1) tot exact (methode 4). 

 

Methode 1 

Veelal wordt in de BENG berekening gerekend met forfaitaire -waarden voor het warmteverlies via 

details. De invloed van de -waarde wordt dan door een toeslag op de Rc-waarde en U-waarde in  
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rekening gebracht. Daarmee is de invloed van de -waarde niet zichtbaar in de BENG berekening maar  

de bijdrage in het totale warmteverlies kan aanzienlijk zijn en ongunstig uitpakken. 

 

Methode 2 

Een beperkte verbetering geeft het bepalen van de -waarde aan de hand van voorbeelden uit bijlage I 

van de NTA 8800. In deze bijlage zijn voor een groot aantal aansluitdetails -waarden opgenomen met 

veilige, conservatieve waardes. 

 

Methode 3 

Een iets nauwkeuriger mogelijkheid is het invoeren van de -waarden van de ISSO-Referentiedetails 

+25%.  Het detail moet dan wel in redelijke mate overeen komen met het ISSO detail. 

 

Deze hierboven genoemde methoden geven echter nog steeds niet het optimale resultaat. 

 

Methode 4 

De meeste winst is te behalen door de werkelijke -waarde van een detail in te voeren. Deze waarde kan 

worden berekend door het detail geschematiseerd in een computerprogramma in te voeren. Door middel 

van de eindige elementenmethode wordt zo de werkelijke warmtestroom (W/m.K) door het detail 

berekend. Voor het bepalen van de -waarden van de Isoniq details is gebruik gemaakt van methode 4. 

 

De hieruit volgende -waarden van de Isoniq Muurvoet en Isoniq Dakstand zijn direct bruikbaar in een 

BENG-berekening van een woning met exact hetzelfde detail. Met deze exacte -waarden kan een 

verlaging van de BENG worden bereikt. 

Uitgangspunten berekeningen 

De -berekeningen zijn geschematiseerd conform de NTA 8800; 2022. Hiertoe is gebruik gemaakt van 

het computerprogramma TRISCO versie 15. 

De in de berekeningen gehanteerde materiaaleigenschappen zijn opgenomen in tabel 1.  
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Tabel 1:Gehanteerde rekenwaarden 

Materiaal λReken [W/m.K] Bron 

Isonig Muurvoet 0,036 Opgegeven door Isoniq 

Isoniq Dakstand 0,036 Opgegeven door Isoniq 

Beton (2400 kg/m3) 2,11 NTA 8800 Tabel E.15 

Lichtbeton Muurvoet 0,35 Opgegeven door Isoniq 

Metselwerk (1900 kg/m3) 1,27 NTA 8800 Tabel E.14 

Kalkzandsteen droog (1850 kg/m3) 1 NTA 8800:2020 Tabel E.16 – droog binnenmilieu 

Hout (450 kg/m3) 0,12 NEN-EN-ISO 10456 Tabel 3 

Luchtspouw (niet geventileerd) Rm = 0,18 NTA 8800 Tabel C.4 

Minerale wol (in spouw) variabel - 

PUR 0,03  

Dakbedekking bitumen 0,23 NEN-EN 12524; 2000 Tabel 1 

Multiplex (700 kg/m3) 0,17 NEN-EN 12524; 2000; Tabel 1 

Staal 50 NEN-EN 12524; 2000 Tabel 1 

EPS op plat dak variabel - 

1) Voor het gewicht van het beton is als uitgangspunt 2400 kg/m3 aangehouden. De waarde 2,018 W/mK is volgens 

ISO 10456 afgerond op 2,1 W/mK 

Randcondities 

In de berekeningen zijn de volgende randcondities conform de NTA 8800 toegepast.  

 

Warmteweerstanden 

In de berekening is uitgegaan van de onderstaande warmteweerstanden voor de aansluitende gevels en 

daken: 

• Berekening 1: warmteweerstand gevel Rc = 4,7 m2.K/W en dak Rc = 6,3 m2.K/W (Bouwbesluit). 

• Berekening 2: warmteweerstand gevel Rc = 6,0 m2.K/W en dak Rc = 8,0 m2.K/W. 

• Berekening 3: warmteweerstand gevel Rc = 7,0 m2.K/W en dak Rc = 9,0 m2.K/W. 

• Berekening 4: warmteweerstand gevel Rc = 8,0 m2.K/W en dak Rc = 10,0 m2.K/W.  

Overgangsweerstand buiten Rse = 0,04 m2.K/W  

Overgangsweerstand binnen Rsi = 0,13 of 0,17 m2.K/W 

Buitenluchttemperatuur e = 0°C (genormeerd) 

Binnenluchttemperatuur i = 18°C (genormeerd) 
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Berekeningsresultaten 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor een dakvoet detail met toepassing van de Isoniq Muurvoet en het 

Isoniq dakstand detail. De details zijn opgenomen in de bijlage bij deze notitie.  

Isoniq Dakstand detail 

Tabel 2:Resultaten Ψ dakstand 

Rc-waarde gevel [m2.K/W] Rc-waarde dak [m2.K/W] Ψtotaal [W/(m.K)] 

4,7 6,3 0,068 

6 7,5 0,060 

7 9 0,055 

8 10 0,053 

 

 

Isoniq muurvoet detail 

Tabel 3:Resultaten Ψ muurvoet 

Rc-waarde gevel [(m2.K/W] Rc-waarde dak [m2.K/W] Ψtotaal [W/(m.K)]1 

4,7 6,3 -0,103 

6 7,5 -0,065 

7 9 -0,042 

8 10 -0,030 

1= omdat hier sprake is van een inwendige hoek ontstaat een ‘negatieve’ -waarde, dit levert dus een aftrek op in de 

berekening van het energieverlies van het gebouw. 

13 juli 2022 

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. 

 

ing. J.J. van den Engel  mw. ing. E. Noordermeer 

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Lees onze privacyverklaring. De inhoud van dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 

Op al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  

Bijlagen: - Details Isoniq Muurvoet en Isoniq Dakstand 

https://www.nieman.nl/privacy-policy-nieman-groep-b-v/
https://www.nieman.nl/algemene-voorwaarden/
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Bijlage 1 - Isoniq Muurvoet en Isoniq Dakstand 



isolatie 

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterdichte laag

dakrand

Isoniq Muurvoet

metselwerkwapening

variabel

m
ax

. 6
00

 m
m

overige ruimte vullen met 
PUR-schuim

dragers hoh 500 mm 
stellen in metselmortel

Isoniq®

versie 11-07-2022

Isoniq®, Dakstand® en Muurvoet® zijn geregistreerde handelsmerken  

Isoniq Muurvoet



afschot

afdichting

isolatie

open stootvoeg
t.b.v. spouwventilatie

RVS haakanker 

RVS omega-ring 
schuimband 

>5

kunststof L50.50.2

Dakstand ankers

RVS boorspouwanker

Isoniq Dakstand M

Isoniq®

versie 06-07-2022

RVS haakanker icm RVS omega ring:
Met het haakanker werkt men de 
bovenste 6 lagen metselwerk onder druk 
af, waardoor loszittend metselwerk van de 
bovenste lagen wordt voorkomen

Isoniq®, Dakstand® en Muurvoet® zijn geregistreerde handelsmerken  

Isoniq Dakstand M
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