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Detailposities

Diffutherm - massieve wand
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cellen 

PEIL=0

370-P

MAAIVELD 

500-P

vochtbestendige plaat

waterwerende laag

dekvloer
ribcassettevloer
isolatie

kalkzandsteen/metselwerk/beton
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slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie

60/80/100

Alu./RVS sokkelprofiel 
met sokkelaanklikprofiel

afdichtband

Alu./RVS sokkelprofiel 

sokkelaanklikprofiel 

met wapeningsgaas

uitvergroting sokkelneus

ventilerende 
kruipruimte

DETAIL 131

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

131

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
ribcassettevloer en verdiepte spouw, binnenblad omhuld met DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
fundering-langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



open stootvoeg
t.b.v vochtafvoer
h.o.h. 1,0m

isolatie met gesloten
cellen 

MAAIVELD 
5
0

3
2

0

PEIL=0

370-P

houten regel

500-P

waterwerende laag

dekvloer
ribcassettevloer
isolatie

kalkzandsteen/metselwerk/beton

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie

60/80/100

Alu./RVS sokkelprofiel 
met sokkelaanklikprofiel

afdichtband

Alu./RVS sokkelprofiel 

sokkelaanklikprofiel 

met wapeningsgaas

uitvergroting sokkelneus

aluminium waterslag
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ventilerende
kruipruimte

DETAIL 141

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

141

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
metselwerk plint

kalkzandsteen/metselwerk/beton
fundering-langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



114

aluminium waterslag

met klang en 
gevelstuc kopschotten

isolerende beglazing

schroefplug met schotel C13-C19

60/80/100

kalkzandsteen/metselwerk/betonPAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie

min. 30mm

min. 30 mm

UD afdichtband

DETAIL 231

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

231

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
houten kozijn, binnnenblad omhuld met DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
langsgevel - onderkant kozijn

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatie- en gevelstucsysteem

06/2007
DIFFUTHERM
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afdichtband

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie

UNGER-DIFFUTHERM o.g. 
pleistersysteem onder garantie

kalkzandsteen/metselwerk/beton

flexibel kozijnaansluitprofiel (D9)

hoekbeschermer met weefsel

m
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isolerende beglazing

m
in

. 
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0
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m

UD elastoflex o.g.
(wind-, water/ en dampdichte tape)

waterslag met 
gevelstuc kopschotten

flexibel UD kozijnaansluitprofiel (D9) 

met weefsel

uitvergroting kozijnaansluitprofiel

perspectief kopschot

DETAIL 232

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

232

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
houtenkozijn, binnenblad omhuld met DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
langsgevel - zijkant kozijn

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



isolerende beglazing

114

60/80/100

afdichtband

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie

kalkzandsteen/metselwerk/

beton

flexibel kozijnaansluitprofiel (D9)

hoekbeschermer met weefsel

min. 30 mm

UD elastoflex o.g.
(wind-, water- en 

dampdichte tape)

flexibel UD kozijnaansluitprofiel (D9) 

met weefsel

uitvergroting kozijnaansluitprofiel

DETAIL 233

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

233

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
houten kozijn, binnenblad omhuld met DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
langsgevel / bovenkant kozijn

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



afwerkvloer
betonvloer

60/80/100 150

150

kalkzandsteen/metselwerk/beton
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60/80/100

DIFFUTHERM plaat niet 
vastzetten aan vloer

slagplug met schotel C22-C25

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie

uitvullen met mortel

of isolatie

DETAIL 331

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

331

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
betonnen verdiepingsvloer, binnenblad omhuld met DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
verdiepingsvloer - langsgevel

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatie- en gevelstucsysteem

06/2007
DIFFUTHERM



naaddichting

afwerkvloer

betonvloer

60/80/100

dakpan

tengel 22x45 mm (hoogte afhankelijk van 
dakhelling)

PAVATEX ISOLAIR L22/35
(dampopen isolatie-winddichting)

sporen 36x120 mm,
h.o.h. 600 mm

isolatie variabel 120 mm

PAVAFLEX DB  3,5 met afgetapete naden
(damprem-luchtdichting)

binnenplaat

opvullen met isolatie

vt.

afdichtband

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie
kalkzandsteen/metselwerk/beton

slagplug met 
schotel C22-C25

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie

vt.

stabiele (multiplex) aansluiting

PAVATAPE 75/150 incl. primer

(water- en winddichting)

Pavatherm 
als naïsolatie tussen 

gootklossen

DETAIL 431

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

431

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
houten vloer, sporenkap, binnenblad omhuld met DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
hellend dak-langsgevel-dakgoot

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



vogel-/muisschroot

naaddichting

afwerkvloer
betonvloer

60/80/100

dakpan

tengel 22x45 mm (hoogte afhankelijk van dakhelling)

PAVATEX ISOLAIR L22/35

(dampopen isolatie-winddichting)

sporen 36x120 mm,

h.o.h. 600 mm

isolatie variabel 120 mm

PAVAFLEX DB  3,5 met afgetapete naden

(damprem-luchtdichting)

binnenplaat

PAVATAPE 75/150 incl. primer

(water- en winddichting)

vt.

afdichtband

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie
kalkzandsteen/metselwerk/beton

slagplug met 
schotel C22-C25

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie
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DETAIL 432

schaal 1:5

(dit blad vervangt alle voorgaande)

432

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
houten vloer, sporenkap, binnenblad omhuld met DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
hellend dak-langsgevel-dakgoot

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM



vt.

gevelbekleding

2819 60/80/100

sterk geventileerde spouw
min 28mm

PAVATHERM PLUS 

PAVATEX DIFFUTHERM 
houtvezelisolatie

UNGER-DIFFUTHERM o.g.
pleistersysteem onder garantie

kalkzandsteen/
metselwerk/beton

slagplug met schotel C22-C25

vastzetten met slagplug met 
schotel C22-C25 of klemmen met 
tengel/regel

min. 30 mm

m
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. 
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0
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m

DETAIL 531

schaal 1:5
(dit blad vervangt alle voorgaande)

531

gevelopbouw
variant

draagstructuur

detail positie

buitengevelisolatiesysteem met stucafwerking
PAVATHERM PLUS en DIFFUTHERM

kalkzandsteen/metselwerk/beton
gevel overgang beplating - stucwerk

materiaal PAVATEX DIFFUTHERM 60, 80, 100 mm

60/80/100 WAND

dampopen, water- en winddicht houtvezelisolatiesysteem

06/2007
DIFFUTHERM


