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Luchtdicht bouwen
van standaard dicht tot hermetisch dicht
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R egen, wind en geluid moeten buiten blijven, terwijl 

warmte binnen moet blijven. Goed afgedichte                 

voegen en kieren zijn van essentieel belang om aan 

al deze vereisten te kunnen voldoen. De specialisten van 

Vilton weten door jarenlange ervaring dat het succes van 

een luchtdichte aansluiting niet in het product alleen zit. 

Een goede afdichting ontstaat door het gericht uitkiezen 

van een product en het juist toepassen hiervan onder 

specifieke weersomstandigheden. Door veel partijen in 

de sector wordt Vilton gezien als specialist op het gebied 

van luchtdicht bouwen. Vilton denkt graag mee over 

de luchtdichte detaillering van uw bouwproject, levert 

de benodigde middelen en kan desgewenst met eigen 

monteurs de luchtdichte detaillering aanbrengen. Kortom: 

het luchtdicht bouwen kan Vilton compleet begeleiden en 

verzorgen.

Vilton hecht grote waarde aan kwalitatief hoogwaardige 

materialen, goed opgeleide servicemonteurs en garanties 

die voor vertrouwen zorgen. Ook geven onze experts 

graag uitleg over de verschillende systemen en zorgen 

we voor kennis bij uw werkvoorbereiders, projectleiders 

en uitvoerders. We komen graag bij u langs op kantoor 

of verwelkomen u in ons pand om u alle informatie te 

geven die u nodig heeft voor een succesvol luchtdicht 

bouwproject.
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INLEIDING
Een gebouw kan goed ontworpen, stevig gebouwd en vakkundig afgewerkt zijn, maar het wordt pas perfect 

luchtdicht met een deskundig aangebrachte afdichting. 

INHOUDSOPGAVE
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VILTON SERVICES
Vilton beschikt over eigen allround vakmensen om adequaat 

ondersteuning te verlenen aan uw project. Onze ervaren monteurs 

zijn gemotiveerd, betrouwbaar en werken resultaatgericht. 

Door prefabricage in onze eigen fabriek ontstaan kwalitatief 

hoogwaardige systemen. Als Vilton Services de Vilton systemen 

monteert, heeft u niet alleen garantie op de productsystemen, 

maar ook op het aanbrengen en functioneren daarvan. Heeft u 

bij een project extra menskracht nodig bij luchtdicht bouwen of 

het waterdicht/waterkerend maken van uw bouwproject? Vilton 

Services biedt u de oplossing.

OVER VILTON
Vilton heeft zich, in haar ruim 50-jarige bestaan, o.a. gespecialiseerd 

in luchtdicht bouwen. Vilton is voor architecten, opdrachtgevers, 

constructeurs, voorschrijvers en werkvoorbereiders in het 

voortraject van luchtdicht bouwen dé gesprekspartner. Vilton 

is specialist voor afdichting, bekisting, dilatatie, opleggen en 

akoestiek. Met onze kennis, innovatieve productsystemen en 

oplossingen maken wij een kortere bouwtijd mogelijk, verhogen 

we de kwaliteit en voorkomen we faalkosten. Met onze 

servicemonteurs zorgen we bovendien voor een gegarandeerd 

goede montage van onze producten en nemen we aannemers 

werk uit handen.
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Ventilatie versus infiltratie

Soms denkt men dat luchtdicht bouwen ongezond is. Frisse 

lucht is toch belangrijk? Dit is een begrijpelijke misvatting. 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen 

ongewenste filtratie en ventilatie. Bij in- en exfiltratie dringt 

lucht oncontroleerbaar een gebouw in of verlaat lucht op 

ongewenste wijze het gebouw. Bij ventilatie wordt doelbewust 

lucht in een gebouw gebracht door roosters, ramen of door een 

mechanische ventilatie-installatie. 

Mechanische ventilatie en luchtdicht bouwen

Ventilatiesystemen bevatten vaak filters die zorgen dat het 

fijnstof afkomstig van bijvoorbeeld verkeer en industrie niet 

in gebouwen terecht komt. De ‘frisse’ buitenlucht is in ons 

dichtbevolkte land namelijk niet overal echt fris. Fijnstoffilters 

en luchtbehandelingskasten zijn echter alleen effectief, als vuile 

lucht niet alsnog via naden en kieren een gebouw binnendringt. 

Echt zuivere lucht in een gebouw gaat daarom hand in hand met 

luchtdicht bouwen.  

7

WAT IS LUCHTDICHT BOUWEN?
Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om ongecontroleerde 

luchtstromen te voorkomen. Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt, hebben we het over infiltratie. En wanneer 

lucht ongewenst van binnen naar buiten gaat, spreken we over exfiltratie. 

Vilton
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• Comfortverbetering

Doordat luchtdicht bouwen zorgt voor 

een strikte scheiding tussen binnen- en 

buitenlucht ontstaat binnen een prettig 

leefklimaat. Een gebouw dat luchtdicht 

is heeft geen last van tocht en de 

temperatuur binnen, is goed te beheersen 

met minder energie. 

• Geluidwering

Door een gebouw luchtdicht te maken, 

wordt het ook voor geluidsgolven 

moeilijker om binnen te dringen in een 

gebouw. Een nauwelijks zichtbaar kiertje 

van 1 mm over een lengte van een meter 

verlaagt de akoestische prestatie van een 

gebouw al met 10 dB.  Wie de gevels van 

een huis geluidsdicht maakt, heeft dus 

minder last van bijvoorbeeld stemmen, 

auto’s of andere geluidsbronnen van 

buiten. 

• Waardeverhoging

Een luchtdichte woning is de nieuwe 

standaard doordat deze energie bespaart, 

comfortabel is, vochtproblemen 

voorkomt en geluiden weert. Dit 

zijn voordelen die eigenlijk iedere 

huizenbezitter wenst. Logischerwijs is 

een luchtdichte woning meer waard. 

• Vochtproblemen voorkomen

Luchtdichtheid achter de warme zijde 

van de gevelconstructie is noodzakelijk 

om de koude of droge buitenlucht niet 

in contact te laten komen met de warme 

en vochtige lucht die in een gebouw 

aanwezig is. Hierdoor wordt vocht- en 

schimmelproblematiek door condensatie 

voorkomen.

• Energiebesparing

Luchtdicht bouwen draagt bij aan 

een energiezuinig gebouw, doordat 

warme lucht niet kan ontsnappen. 

Luchtdicht bouwen is daarom vereist 

voor alle nieuwbouwwoningen. Het is 

logischerwijs een integraal onderdeel van 

passief bouwen. Een passief gebouw is 

comfortabel qua temperatuur, garandeert 

een zeer goede kwaliteit binnenlucht, is 

geluidwerend en heeft een extreem laag 

energieverbruik. 

• Wetgeving

Luchtdicht bouwen is niet alleen 

wenselijk, maar in Nederland ook 

verplicht. Hiervoor zijn diverse eisen 

in het Bouwbesluit opgenomen. Een 

woning moet aan bepaalde mate van 

luchtdichtheid voldoen, uitgedrukt in 

een qv;10-waarde. Luchtdicht bouwen is 

ook essentieel voor het behalen van de  

EPC-norm. 

VOORDELEN VAN LUCHTDICHT BOUWEN
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Luchtdichtbouwen in het Bouwbesluit

In Nederland moet bij het bouwen altijd gelet worden op de 

luchtdichtheid. Hiervoor zijn diverse eisen in het Bouwbesluit 

opgenomen. In Nederland maken we voor de mate van 

luchtdichtheid (uitgedrukt in de qv;10-waarde) onderscheid in 

drie klassen:

Klasse 1 Basis
qv;10 > 0,6 dm3/s.m2, voldoet aan het Bouwbesluit, 
geen bijzondere eisen

Klasse 2 Goed
qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2 = energiezuinig 
bouwen

Klasse 3 Uitstekend
qv;10 < circa 0,15 dm3/s.m2 = passief bouwen of 
andere vormen van zeer energiezuinig bouwen

Klasse 1 is een basisklasse en wordt als ondergrens gezien 

voor luchtdicht bouwen. Gebouwen in deze klasse voldoen 

op dit moment aan het Bouwbesluit. Hun luchtdichtheid en 

energieprestaties zijn echter verre van optimaal.

Klasse 2 geldt als standaard voor woongebouwen en woningen. 

Hiervoor is speciale aandacht nodig voor detaillering, hang- en 

sluitwerk en keuze van het afdichtingsmateriaal. Ook goede 

applicatie van de materialen is een vereiste. 

Klasse 3 vraagt om bijzondere aandacht voor luchtdichtheid. 

Naast oog voor detail en materiaal wordt een tussentijdse 

controle voor een goede gevel- en daksluiting aangeraden. Om 

het certificaat passief bouwen te krijgen is een blowerdoortest 

een vereiste.

De EPC-norm

Naast wetgeving over de mate waarin lucht doorgelaten wordt, 

met de qv;10-waarde, is er ook wetgeving over energetische 

prestaties van woning. Voor nieuwe woningen geldt sinds  

1 januari 2015 een Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4. 

Deze kan theoretisch gehaald worden zonder een al te hoge 

luchtdichtheid te hoeven hanteren. Luchtdicht bouwen is echter 

wel een goedkope en efficiënte manier om de EPC te laten 

dalen. Veel andere opties zoals WTW-ventilatie of zonneboilers 

zijn duurder in aanschaf en brengen daarna structurele kosten 

met zich mee. 

De komende jaren zal de EPC-norm verder worden 

aangescherpt. In 2020 benadert de toegestane norm  

EPC = 0 of BENG. Om dit te halen moet een mix aan technische 

en bouwkundige maatregelen worden genomen. Vanaf 2020 is 

zorgvuldig luchtdicht bouwen met bijzondere aandacht voor 

een luchtdicht ontwerp en luchtdichte materialen de standaard.

11

Vilton

NORMEN VOOR LUCHTDICHT BOUWEN

“Luchtdichtbouwen is een goedkope en efficiënte manier om 

de EPC te laten dalen. Veel andere opties zoals WTW-ventilatie 

of zonneboilers zijn duurder in aanschaf en brengen daarna 

structurele kosten met zich mee.”
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FASES VAN LUCHTDICHT BOUWEN MET VILTON
Het concept luchtdicht bouwen van Vilton kan partijen in de bouwkolom bij iedere stap in het bouwproces helpen 

met advies en praktische hulp: van ontwerp tot uitvoering. Het creëren van een luchtdicht gebouw gebeurt 
doorgaans in 4 fases. In iedere fase kan Vilton ondersteunen met eigen technisch adviseurs, engineers en monteurs. 
Voor een optimaal resultaat is het verstandig om Vilton zo vroeg mogelijk in het bouwproces te betrekken. Het is 
belangrijk om de details in de ontwerpfase al grondig onder de loep te nemen en indien nodig aan te passen zodat 
de vooraf bepaalde qv;10-eis behaald kan worden. Desgewenst kan Vilton ook uitsluitend in één of meer fases van 
een bouwproject ondersteuning bieden. Onze adviseurs, engineers en monteurs zijn flexibel en stellen uw wensen 

centraal. 

Als u onze technische adviseurs inschakelt, 

denken ze mee met het ontwerp van een 

gebouw en zorgen voor een luchtdicht plan 

van aanpak dat past bij de verwachtingen van 

opdrachtgevers. Vilton zet zijn engineers in voor 

de productie van detailtekeningen, eventueel 

in het BIM-model. Ook stellen ze rapportages 

op en ontwikkelen ze objectgerelateerde 

detaillering. 

Ontwerp van een luchtdicht gebouw

Op de tekentafel of in de BIM-omgevingen 

helpen we om de plannen op papier te krijgen 

of te digitaliseren. We ondersteunen bij het 

schrijven van bestekteksten en zorgen dat de 

aanpak van luchtdicht bouwen voor uitvoerders 

begrijpelijk en toepasbaar wordt. 

Bestek en aanvullingen op de tekeningen

Na levering helpt desgewenst onze eigen 

servicedienst u bij de applicatie van de 

luchtdichte detailleringen. Ze zorgen dat 

de materialen binnen korte tijd zorgvuldig 

worden aangebracht, rekening houdend met 

de weersomstandigheden en daarbij afgestemd 

materiaalgebruik. 

Tijdige levering en montage

Vilton is overtuigd van zijn eigen aanpak en 

laat het eindresultaat desgewenst graag voor u 

doormeten. Hiervoor werken wij bijvoorbeeld 

samen met gecertificeerde bureaus. Tijdens het 

applicatieproces zal Vilton zelf zijn eigen werk 

controleren door een zogenaamde prescan.

Doormeten

1
Fase

2
Fase

3
Fase

4
Fase

“In iedere fase kan Vilton ondersteunen met eigen technisch 

adviseurs, engineers en monteurs.”
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Kies producten op maat: drie productpakketten

Vilton vindt het belangrijk dat klanten de productoplossingen 

en bouwmethoden krijgen die bij hen passen. Daarom heeft 

Vilton drie pakketten die zijn opgebouwd rondom specifieke 

producten en bouwmethoden. Met ieder pakket zorgt Vilton 

dat een gebouw luchtdicht wordt conform het V5-systeem. In 

het Pakket Standaard Dicht en het Pakket Super Dicht zitten 

minder kostbare materialen die desondanks zeer betrouwbaar 

zijn. In Pakket Hermetisch Dicht worden innovatieve methoden 

toegepast en wordt gewerkt met de meest solide materialen.

Thermische isolatie in het V5-systeem

Vaak moeten bouwpartijen voor de luchtdichte detaillering en 

het aanbrengen van de thermische isolatie, twee verschillende 

bedrijven inschakelen. De ervaren monteurs van Vilton kunnen 

dit in één werkgang voor u realiseren. Door de thermische 

isolatie in het V5-systeem op te nemen wordt een onnodige 

schakel uit de bouwkolom wegnomen en wordt u als klant 

optimaal ontzorgd. 

LUCHTDICHT BOUWEN DOOR VILTON
Het V5-systeem van Vilton

Luchtdicht bouwen komt erg precies. Het vraagt om een complete aanpak van alle ‘luchtlekken’ in de woning. Vilton 
biedt voor de belangrijkste aansluitingen in woningen een modulair systeem. We noemen dit het V5-systeem. Hierin 

letten we op de dichting van deur- en raamkozijnen, dakkappen, openingen in kanaalplaten en de opleggingen van 
kanaalplaten. Ook verzorgen we de thermische isolatie van gevels. Het V5-systeem hoeft niet volledig afgenomen te 

worden. Vilton is flexibel en kan ook specifieke vraagstukken voor u oplossen.

“Vilton biedt voor de belangrijkste aansluitingen in  

woningen een modulair systeem.”
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PAKKET STANDAARD DICHT
Bij het pakket Standaard Dicht worden ongewenste kieren en naden bij raam- en deurkozijnen afgedicht aan de 

binnenzijde van het binnenspouwblad. De dakkap en vloeren worden in dit pakket met standaardoplossingen gedicht.  

Het V5-systeem

WILU Fleece Binnen

WILU Fleece Binnen: door deze acryl tape kan een luchtdichte 

afdichting worden gecreëerd aan de binnenzijde van het 

binnenspouwblad. Deze tape direct is overschilder- en 

overstuukbaar. 

V1. Kozijn afdichting (Binnenzijde binnenspouwblad)

DB Seal: dit is 100 procent synthetisch bouwvilt gecombineerd 

met een luchtdichtingsband waarop de kanaalplaat gelegd kan 

worden. Door de acryl kleeflaag is het toe te passen op zeer veel 

ondergronden en verschuift het niet tijdens het plaatsen van de 

vloerplaten. 

V4. Kanaalplaat oplegging

WILU Tape Zwart of WILU Fleece Binnen: doorgaans wordt in dit 

pakket de dakkap afgedicht met acryltape. Indien de binnenzijde 

van een woning moet worden gestuukt, is de uit polyamide 

vervaardigde WILU Fleece Binnen een alternatief voor de zwarte 

WILU tape. Door de witte kleur van de WILU Fleece Binnen 

schijnt deze niet door het stuukwerk heen.  

V2. Dakkap afdichting

WILU Tape Zwart: dit is een luchtdichte acryltape die veel 

toegepast wordt voor het afdichten van de gaten in kanaalplaten.

V3. Kanaalplaat afdichting

Kozijnen dichten: binnen of buiten?

In het Standaard Dicht Pakket vindt dichting van de kozijnen aan de 

binnenzijde van het binnenspouwblad plaats. Dit brengt qua uitvoering 

risico’s met zich mee. De tape voor binnen is namelijk dunner dan de 

tape voor buiten, aangezien hij oververfbaar en overstuukbaar moet 

zijn. Hierdoor is er een groter risico op lekkage. Bij oplevering van 

woningen waar wanden nog niet gestuukt of geverfd zijn, is de tape 

bovendien zichtbaar in de woning.

V5. Isolatie wanden

Vilton Services helpt u bij plaatsing van isolatiemateriaal. Hierbij 

werkt Vilton met de materialen die u hiervoor selecteert (bijv. PIR 

isolatieplaten, glaswol, steenwol).

DB Seal

WILU Zwart

Thermische isolatie

WILU Zwart
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PAKKET SUPER DICHT
In pakket Super Dicht worden raam- en deurkozijnen aan de buitenzijde gedicht door middel van acryltapes. Bij de 

dichting van de dakkap en de kanaalplaten vloer wordt daarnaast voor een standaardoplossing gekozen. Voor wie een 
woning aan de buitenkant wil dichten is dit pakket een betaalbare oplossing.

Het V5-systeem

WILU tape Zwart: dit is een goede acryl tape van 0,2 tot 0,3 mm 

dik die een luchtdichte afdichting garandeert. Afhankelijk van 

de weersomstandigheden kan ook gewerkt worden met WILU 

Fleece Duo, aangezien deze ook op licht vochtige ondergronden 

toepasbaar is.  

V1. Kozijn afdichting (Buitenzijde buitenspouwblad)

DB Seal: dit is 100 procent synthetisch bouwvilt gecombineerd 

met een luchtdichtingsband waarop de kanaalplaat gelegd kan 

worden. Door de acryl kleeflaag is het toe te passen op zeer veel 

ondergronden en verschuift het niet tijdens het plaatsen van de 

vloerplaten. 

V4. Kanaalplaat oplegging

Butylband: dakkap afdichting gebeurt met hoogwaardig 

Vilton Butylband. Deze tape is goed tegen verschillende 

weeromstandigheden bestand. 

V2. Dakkap afdichting

Vilton Services helpt u bij plaatsing van isolatiemateriaal. Hierbij 

werkt Vilton met de materialen die u hiervoor selecteert (bijv. PIR 

isolatieplaten, glaswol, steenwol).

V5. Isolatie wanden

WILU Zwart

DB Seal

WILU Zwart

Thermische isolatie

Butylband

WILU Tape Zwart: deze acryl tape kan naast het afdichten van 

kozijnen ook gebruikt worden voor het afdichten van de gaten in 

kanaalplaten. 

V3. Kanaalplaat afdichting
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PAKKET HERMETISCH  DICHT
Als onderdeel van het pakket Hermetisch Dicht worden ongewenste kieren en naden bij raam- en deurkozijnen 

aan de buitenzijde van het binnenspouwblad gedicht met bijzonder sterke luchtdichtingsband die ook waterdicht is. 
Daarnaast wordt gewerkt met de meeste innovatieve producten, de dikste tapes en de nieuwste vochtregulerende 

materialen bij het afdichten van de dakkap en kanaalplatenvloeren.

Het V5-systeem

Butylband: dit is de best beschikbare tape voor het afdichten van 

kozijnen. Doordat de tape 1,2 mm dik is, garandeert het voor 

vele jaren een waterdichte en luchtdichte afdichting. Voor een 

optimaal resultaat worden bij de hoeken van de kozijnen speciale 

kozijndriehoekjes aangebracht. Bij poreuze ondergronden wordt 

voor het aanbrengen van de Vilton Butylband eerst geprimerd.

V1. Kozijn afdichting (Buitenzijde binnenspouwblad)

DB Seal: dit is 100 procent synthetisch bouwvilt gecombineerd 

met een luchtdichtingsband waarop de kanaalplaat gelegd kan 

worden. Door de acryl kleeflaag is het toe te passen op zeer veel 

ondergronden en verschuift het niet tijdens het plaatsen van de 

vloerplaten. 

V4. Kanaalplaat oplegging

MTC-schuim: dit innovatieve schuim kan over de hele lengte 

van de dakkap geplaatst worden. Doordat het schuim zeer glad 

is, beweegt de binnenzijde van het dak bij plaatsing van het dak 

moeiteloos over het schuim. Na de plaatsing van het dak, daalt 

het dak in op het schuim, waardoor een luchtdichte afdichting 

ontstaat. 

V2. Dakkap afdichting

WILU Tape Fleece Duo: deze tape van gemodificeerde polyamide 

is het beste in het afdichten van de gaten in kanaalplaten. Naast 

dat het goede luchtdichte eigenschappen heeft, zorgt het voor de 

beste vochtregulatie. Bovendien valt WILU Fleece Duo ook onder 

vochtige omstandigheden te plaatsen en is het niet nodig om te 

primeren. 

V3. Kanaalplaat afdichting

Vilton Services helpt u bij plaatsing van isolatiemateriaal. Hierbij 

werkt Vilton met de materialen die u hiervoor selecteert (bijv. PIR 

isolatieplaten, glaswol, steenwol).

V5. Isolatie wanden

Butylband

DB Seal

WILU Fleece DUO

Thermische isolatie

MTC-schuim
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Individuele garantie-afspraken

Vilton maakt met klanten individuele afspraken over de garantie die wordt afgegeven. Als klanten voor de juiste oplossingen kiezen 

en de montage van materiaal overlaten aan de experts van Vilton, wordt doorgaans een garantie van 10 jaar afgegeven. 

Afwerking na toepassing van het V5-systeem

Met het V5-systeem is de belangrijkste stap gezet naar een luchtdichte en goed geïsoleerde woning. Wie een lage qv;10-waarde voor 

de woning hanteert, moet echter blijven opletten bij het afwerken van de woning. Ook zaken als de installatie van brievenbussen, 

deurbellen of luiken naar kruipruimten kunnen grote impact hebben op de in- en exfiltratie van lucht. Onze technisch adviseurs 

adviseren u hier graag over.

GARANTIE
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Liquid Rubber

Liquid Rubber vereist drie werkgangen. Een eerste rubberen 

hechtingslaag moet op een droge ondergrond worden 

aangebracht. Bij het afdichten van kozijnen gebeurt dit aan de 

buitenkant van het binnenspouwblad. Hier komt een geotextiel 

overheen om laagdikte op te bouwen. En over dit textiel komt 

nog een laag rubber. Liquid rubber kan op vrijwel alle materialen 

worden aangebracht en werkt ook als waterdichting. 

Polymeer MS 40

Polymeer heeft ten opzichte van Liquid Rubber als groot 

voordeel dat het op zowel droge als vochtige ondergronden kan 

worden aangebracht, zonder dat er geprimerd hoeft te worden. 

Het materiaal vloeit goed en is makkelijk te kitten. 

Indien nodig kan het verspreid worden met een kwast. Bij 

grote openingen is rugvulling vereist. Dit kan schuimband of pur 

zijn. De maximale rek van het product is 375 procent van zijn 

oorspronkelijke grote. 

Inno-elast 

In verhouding tot de andere liquid systemen is Inno-Elast 

het sterkst en het meest elastisch. De ééncomponenten 

polymeer kan tot 700 procent van zijn oorspronkelijke grote 

worden opgerekt en heeft een bijzonder hoge dichtheidsgraad 

(1,5 g/cm3). Inno-Elast kan onder zowel droge als vochtige 

weersomstandigheden in één werkgang op de meeste 

materialen worden aangebracht. Hierbij zorgt het voor zowel 

een waterdichte als luchtdichte detaillering. 

VLOEIBARE SYSTEMEN
Het tapen van naden en kieren zorgt doorgaans het snelst en het makkelijkst voor een goede afdichting. Bij complexe 
details is het aanbrengen van vloeibare dichtingssystemen soms efficiënter. Vloeibare materialen lopen makkelijker in 

kieren, waardoor een luchtdichte en naadloze afwerking ontstaat. 

Omdat ze alleen onder specifieke omstandigheden worden toegepast, zijn ze niet opgenomen in de drie pakketten 
van Vilton voor luchtdicht bouwen. Ten opzichte van tapes hebben vloeibare systemen het nadeel dat de laagdikte niet 
altijd gelijkmatig kan worden opgebouwd. Vilton beschikt echter wel over een breed aanbod van vloeibare systemen. 

De belangrijkste zijn Liquid Rubber, Polymeer MS 40 en Inno-Elast.
Aandrukrollers

De aandrukrollers van Vilton maken het mogelijk om de tapes 

goed in de hoeken en randen aan te drukken. Wanneer de 

ondergrond zichtbaar is in de toplaag van de tape, is een goede 

hechting ontstaan. 

Kwast

De bokkenpoten van Vilton zijn ideaal om liquid 

dichtingssystemen en primers aan te brengen. Door de hoek van 

de kwastkop worden gemakkelijk hoekjes en randen voorzien 

van een dichtingslaag.

Primer

De primer van Vilton zorgt voor een hechtingslaag waardoor 

diverse tapes beter hechten. De primer van Vilton is een 

systeemproduct: de combinatie van de bestandsdelen in de 

primer en de lijm op de Vilton tapes, zorgen voor een maximale 

binding. Nadat de primer gedroogd is, moet binnen dezelfde 

dag nog de tape worden aangebracht om vervuiling van de 

primerlaag te voorkomen.

ACCESSOIRES
Vilton wil klanten zo goed mogelijk ondersteunen bij het luchtdicht bouwen. Klanten die zelf de tapes of vloeibare 

dichtingssystemen willen aanbrengen, kunnen bij Vilton het gereedschap en de primers hiervoor bestellen. Zo biedt 
Vilton een compleet assortiment voor luchtdicht bouwen. 
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1. Op de eerste plaats onze complete aanpak. Het Vilton V5-systeem garandeert luchtdichtheid op alle belangrijke 

plekken in een woning. Bovendien ontzorgt het u bij het aanbrengen van isolatiemateriaal. 

2. Daarnaast is Vilton uniek vanwege zijn bijzonder brede productaanbod. Door de diverse productpakketten krijgen 

klanten een aanpak die gunstig is qua soliditeit, innovatie, efficiëntie en kosten. 

3. Ten derde onderscheidt Vilton zich van anderen, doordat het met eigen technisch adviseurs, engineers en monteurs 

in iedere fase van een bouwproject kan ondersteunen. We helpen u van tekentafel tot montage.

4. Ter controle testen we voor u onze afdichtingen met een prescan en, op aanvraag, met een blowerdoortest. 

5. U krijgt 10 jaar garantie op ons werk.

VIJF REDENEN OM VOOR VILTON TE KIEZEN
Wat maakt het luchtdicht bouwen van Vilton uniek?
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Van advies tot montage: een gegarandeerd luchtdicht gebouw met Vilton
Vilton zorgt dat regen, wind en geluid buiten blijven en de warmte binnenblijft. We ondersteunen u met advies 

door experts, een bijzonder breed productaanbod, tijdige levering en montage door ervaren monteurs. We 
houden daarbij rekening met uw wensen en verwachtingen. We werken kosten-efficiënt, monteren vakkundig, 

gaan voor innovatieve oplossingen en creëren vertrouwen met 10 jaar garantie op het eindresultaat. 


