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Stappenplan isoleren met glaswol + folie 
 

 

 

1. Uitzoeken welke type isolatiemateriaal je nodig hebt en benodigd aantal m2 
berekenen 

Afhankelijk van de dikte van de gordingen en de isolatiewaarde (Rd-waarde) die je wilt behalen kom 

je tot een bepaald type isolatiemateriaal. Veel gebruikte zijn de Knauf Naturoll 037, 035 en 032. 
Hoe lager het getal des te sneller je een hogere isolatiewaarde behaalt bij dezelfde dikte isolatie (zie 

voor meer informatie ons blog over verschil tussen Knauf Naturoll 037, 035 en 032 – link?). We 

adviseren om voor het dak een minimale isolatiewaarde (Rd) van 4,00 m2,K/W te behalen. 

Als je weet welk type isolatiemateriaal het gaat worden dien je het benodigd aantal vierkante 
meters op te meten. Handvat hiervoor is om afmeting van de ruimte op te meten + 5% snijverlies in 
te calculeren. Je kan de dikte van de balken nog opmeten en dit van het aantal afhalen zodat je ook 

weer niet te veel besteld. 

 

2. Dak voorbereiden 

Om te beginnen kijk je of het dak in goede staat is, geen vochtplekken heeft of schade. Daarnaast is 
het belangrijk om te weten of je een folie onder de dakpannen zit. En als er wel folie (of pur) zit is het 

nodig om te weten of dit damp-doorlatent of damp-dicht is. Is het damp-doorlatent dan kan je de 
glaswol tegen je dakbeschot plaatsen en afsluiten met een damp-remmende folie. Zit er een damp—
dichte laag aan de buitenzijde (kan folie zijn of dakbedekking) dan kan de glaswol ook rechtstreeks 

tegen het dakbeschot gemonteerd worden maar dien je wel af te sluiten met een zelfregulerende 
folie (ook wel klimaatfolie genoemd).  Zorg er daarnaast voor dat eventuele leidingen goed en 

eventueel geïsoleerd vast zitten. 

 

3. Rachelwerk maken 

Zaag het houtwerk op maat en plaats een rachelwerk om hier eenvoudig het isolatiemateriaal 
achter te schuiven. Zorg ervoor dat je staanders zet op dezelfde afstand als de breedte van het te 

gebruiken isolatiemateriaal en het eventueel te plaatsen plaatwerk (bijvoorbeeld gips of OSB) als 

afwerking. 
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4. Isolatiemateriaal op maat snijden 

Meet de vakken op die je gaat isoleren en snijd de glaswoldekens op maat, liever iets te ruim dan te 

krap. Elke ruimte die je overlaat heeft een negatief effect op het te bereiken resultaat. Het snijden 

gaat eenvoudig met een isolatie-mes. 

 

5. Isolatiemateriaal plaatsen 

Plaats de op maat gesneden glaswoldekens tussen het gemaakte rachelwerk. Zorg dat de naden 

goed op elkaar aansluiten. 

 

6. Folie plaatsen en vast tapen (inclusief naden) 

Als je isolatiemateriaal hebt geplaatst die aan één zijde al voorzien is van folie plak je de naden goed 
af met bijbehorende tape. Zorg ervoor dat de folie ook goed aansluit rondom bij de muren en de 

balken. Heb je kale glaswol gebruikt, plaats dan de juiste dampscherm en plak hiervan de naden af 
met bijbehorende tape, laat rondom bij balken en muren/wanden de folie 10 naar binnen (richting 

de isolatie) steken. 

 

7. Evt. afwerken met gips of plaatmateriaal 

Schroef de gipsplaten of OSB platen op het gemaakte rachelwerk. 


