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Inleiding

Als kunststof- en aluminium kozijnen zonder stelkozijn gemonteerd 
worden in een nieuwbouw- of renovatieproject, dan biedt Den Braven 
hiervoor een passende oplossing om de aansluitingen te laten voldoen aan 
de huidige en nieuwe bouwregelgeving. Met de komst van de nieuwe EPC 
zal meer en meer rekening moeten worden gehouden met het luchtverlies.

Luchtverlies 
Om het luchtverlies zoveel mogelijk tegen te gaan heeft Den Braven een compleet assortiment 
onder de noemer Duurzaam Luchtdicht Bouwen. Het luchtdicht bouwen is niet nieuw, het is al 
jaren een verplichting in ons Nederlands Bouwbesluit. Het luchtdicht bouwen is overigens geen 
synoniem om in een plastic zak te wonen. Luchtdicht bouwen wil niets anders zeggen dan het 
tegengaan ongewenst luchtverlies (exfiltratie) of het ongewenst binnendringen van koude lucht 
(infiltratie). We blijven ventileren maar doen dit uitsluitend via de daartoe geëigende methodes, 
zoals wtw-installatie, mechanische ventilatiesystemen en natuurlijke ventilatie via ventilatieroos-
ters en het openen van de ramen.

Den Braven kan u ondersteunen in het vaststellen hoe groot het ventilatievoud is van uw woning. 
Het ventilatievoud is een waarde dat aangeeft hoeveel lucht uw woning per uur ververst in 
verhouding tot de inhoud van de woning. Daarnaast adviseert Den Braven om alle aansluiting, 
naast het luchtdicht maken, ook te voorzien van een thermisch isolerend product. Door de 
toepassing van een isolerend product, voorkomen we onnodige condensatie in de constructie 
en wordt de duurzaamheid verhoogd. Als laatste onderdeel zullen we de aansluiting waterwe-
rend maar diffuus-open (ademend) willen maken. Voor deze drie aspecten biedt Den Braven 
Sealants u de juiste oplossing(en).

Producten
Om het kunststof- of aluminiumkozijn luchtdicht, thermisch en geluid isolerend te monteren in 
het bouwkundig kader, adviseert Den Braven om de volgende producten toe te passen:

Zwaluw Elast-O-Foam
Zwaluw Kozijnfolie Interieur
Zwaluw Foliefix®SPUR 
Zwaluw Montagefix-W 
Zwaluw Cleaner
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Duurzaam Luchtdicht 
Bouwen van Den Braven is 
een concept dat bestaat uit 
producten die getest zijn op 
luchtverlies, geluidisolatie, 
slagregenkering en 
thermische isolatie. 
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Hieronder zal Den Braven u stapsgewijs en met beeldmateriaal uitleggen hoe de genoemde 
producten verwerkt dienen te worden.

Stap 1

• Reinig het kozijn grondig met de Zwaluw Cleaner
• Reinig de hechtvlakken van het bouwkundig kader grondig en zorg ervoor dat er geen   
 losse delen, gaten of verontreinigingen zijn die een hechting nadelig kunnen beïnvloeden

Stap 2

•  Breng de Zwaluw Kozijnfolie Interieur aan met de standaard kleefstrip op de    
 onderzijde van het kozijn
•  De Zwaluw Kozijnfolie Interieur wordt op een dusdanige manier aangebracht, zodat de folie  
 aan de binnenzijde van de aansluiting zit

Stappenplan

Stap 3

• Het is de bedoeling dat een luchtdichte aansluiting ononderbroken wordt aangebracht
• Zwaluw Kozijnfolie Interieur wordt in de hoeken doorgezet met een overmaat van  
 30-40 mm
• Plak de overmaat op elkaar, zodat er “ezelsoren” ontstaan

Technische waardes
Zwaluw Kozijnfolie Interieur

luchtdoorlaatbaarheid: 
an <0,1m3/hm1*
 
diffusieweerstand: 39 m

brandklasse: B2

waterdichtheid: 3000 nm
 
rek bij breuk: 134%

scheursterkte: 50 N/5 cm  
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Stap 4

• De Zwaluw Kozijnfolie Interieur wordt in één doorgaande “gang” rondom het kozijn   
 aangebracht en de enige overlap, tussen begin en einde, van de band is tenminste 100 mm
• Plak met schilderstape de folie naar binnen toe op het kozijn voor een eenvoudige montage  
 van het kozijn

Den Braven biedt 
producten die getest zijn op 
luchtverlies, thermische 
isolatie, slagregenkering en 
geluidsreductie. Om het 
eenvoudig te maken voor u 
geven wij onze producten 
iconen mee, die de 
toepassing/ functionaliteit 
weergeven van de 
producten.

Stap 5

•  Monteer het kozijn volgens de verwerkingsrichtlijnen van de producent/leverancier

Stap 6

•  Bevochtig de hechtvlakken van het poreuze bouwkundige kader voor middels een plantenspuit  
 of door een natte doek door de aansluiting heen te halen
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Stap 7

• Pak een bus Zwaluw Elast-O-Foam en schud deze ten minste 20x grondig
• Verwijder de dop en draai een Zwaluw Polyurethaanpistool op de bus
• Draai de stelschroef van het Zwaluw Polyurethaanpistool, bij het handvat geheel   
 open en vul de naad tussen kozijn en bouwkundig kader rustig met de flexibele   
 polyurethaanschuim
• Indien nodig kan het wenselijk zijn om de voeg te vullen van zowel de binnenzijde  
 als de buitenzijde

Stap 8

• Laat de Zwaluw Elast-O-Foam tenminste 45 minuten met rust alvorens de eventuele overmaat  
 weg te snijden

Stap 9

• Nadat eventueel overtollig polyurethaanschuim is weggesneden, kan de Zwaluw  
 Kozijnfolie Interieur worden verlijmd met de Zwaluw Foliefix®SPUR of de  
 Zwaluw Montagefix-W
• Zorg er voor dat de lijm zonder onderbrekingen wordt aangebracht om zo  
 eventuele luchtlekken te voorkomen
• Breng een ruime hoeveelheid aan om eventuele oneffenheden te kunnen  
 overbruggen

Technische waardes
Zwaluw Elast-O-Foam

luchtverlies: an <0,1m3/hm1*
 
opbrengst: ca. 45 litre

brandklasse: B3

dichtheid na uitharding: 25 kg/m3

 
geluidisolatie: RSTW = 63 dB  

* resultante volgens EN 1026 testrapport, 
is dat er geen luchtverlies is waargenomen
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Stap 10

• Maak de schilderstape los waarmee de Zwaluw Kozijnfolie Interieur wordt  
 vastgehouden aan het kunststof kozijn
• Druk de Zwaluw Kozijnfolie Interieur stevig op zijn juiste plaats 
• Gebruik een zachte roller om voor een optimale hechting tussen bouwkundig  
 kader en Zwaluw Kozijnfolie Interieur te verkrijgen

Den Braven streeft ernaar 
om milieuvriendelijkere 
product aan te bieden, 
zoals de producten uit het 
assortiment Duurzaam 
Luchtdicht Bouwen.
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Stap 11

• Breng in de hoeken op de Zwaluw Kozijnfolie Interieur een extra 
 hoeveelheid lijm aan om  de hoeken goed te kunnen verlijmen

Stap 12

• Voor een 100% luchtdichte aansluiting is het nog wel noodzaak om de  
 montageankers te voorzien van een, zoals wel wordt genoemd “pleister”, stuk  
 Zwaluw Kozijnfolie Interieur
• Breng de Zwaluw Foliefix®SPUR aan op de Zwaluw Kozijnfolie Interieur en plak  
 deze over de montageankers

Per strekkende meter 
kozijnaansluiting heeft u de 
onderstaande waardes bij een 
kozijndiepte van 70 mm:

luchtverlies 0,00001 liter/uur

thermische isolatie Rc naad = 
2,3 m2 K/W
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Step 13

• Aan de binnenzijde kan nu verder worden gegaan met de afwerking
  de Zwaluw Kozijnfolie Interieur is zeer goed bepleisterbaar

Step 14

• Aan de buitenzijde, de aansluiting tussen kozijn en metselwerk of kozijn en 
 buitengevelisolatie, dient nog wel een barrière te worden geplaatst om primaire 
 waterbelasting tegen te gaan
• Afhankelijk van de detaillering en/of systeem, kan worden gekozen om gebruik 
 te maken van:

 Zwaluw Luchtdicht Tape (primerloos)

 Zwaluw Kozijnfolie Exterieur

 Zwaluw Compress Band BG-1

 Zwaluw Hybriseal® Façade 

 Zwaluw All-in-one-Seal

• Stelregel bij het plaatsen van een buitenafdichting, is dat deze slagregenwerend dient te  
 zijn maar wel diffuus-open is (ademend). Bij de keuze van een elastische kitvoeg  
 adviseert Den Braven om links en rechts onder een openingen te houden in de kitvoeg die  
 rechthoekig is

Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is
het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden
verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie
en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele
(redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum
van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van
het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de
informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van
toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze
algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


