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Datum uitgave: 17/05/2021

Type aansluitprofi elen

Aandachtspunt : Gebruik de juiste aansluitprofi elen
Aansluitprofi elen zijn onmisbaar bij het plaatsen van een gevelisolatiesysteem. Doorgaans worden de profi elen aange-
bracht net vóór de plaatsing van de isolatie. Ze zorgen niet alleen voor een correcte aansluiting van het isolatiesysteem 
met bijvoorbeeld het schrijnwerk, maar voorzien ook meteen een goede afdichting én de nodige bewegingsvrijheid voor het 
schrijnwerk. Waterinfi ltratie of scheuren ter hoogte van de aansluiting met het schrijnwerk worden door het gebruik van de 
juiste aansluitprofi elen vermeden! 

Basis : TV 257 van WTCB
Leidraad en de enige correcte basis voor correcte detailleringen is de Technische Voorlichtingsnota 257 van het WTCB. 
Vaak gebruiken aannemers echter voor de aansluiting van een isolatiesysteem met het schrijnwerk een eenvoudig stoppro-
fi el, met een soepele kitvoeg en achterliggend een voegdichtband. Deze werkmethode is vaak foutief. Een stopprofi el met 
soepele voeg kan meestal niet de nodige bewegingen opvangen van het schrijnwerk. Besteed hier de nodige aandacht aan! 

Willco detailtekening 4.6
Aansluiting aluminium schrijnwerk in het vlak van 
het metselwerk met variante aansluiting stopprofi el 
+ kit (horizontale snede). 

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voor-
gesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur 
rekening houdend met de concrete situatie.
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Aansluiting aluminium schrijnwerk 
in het vlak van het metselwerk met

variante aansluiting stopprofiel + kit

Detail: 4.6 Horizontale snede

Datum: 03.2015 Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem

Detail 4.6: Aansluiting aluminium schrijnwerk in het vlak van  het
metselwerk met  variant aansluiting Stopprofiel + kit- horizontale snede

d

WILLCO Voegdichtband

EPB - aanvaarde knoop:
Isolatie: R≥ 1.5m² K/W
(R=d/λ)
d= dikte isolatie

WILLCO Isolatie

WILLCO Uitvlakkingsmortel

WILLCO Glasvezel

WILLCO Sierpleister

WILLCO Hoekbeschermer met glasvezel

WILLCO Stopprofiel

Kitvoeg

Wanneer gebruik je welk type aansluitprofi el?
Het juiste profi el wordt gekozen op basis van de bewegingsvrijheid die ze toelaten.
Zowel het WTCB, met TV 257 - Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS) én de handleiding van EAE (European Association 
for External Thermal Composite Systems), vermelden het type aansluitprofi el dat aangewezen is in functie van de afmetin-
gen van het schrijnwerk en de positie van het schrijnwerk ten opzichte van de draagmuur, alsook in functie van de dikte van 
het isolatiemateriaal (zie tabel).

Aandacht! Dit detail is toegestaan, enkel als de afmeting van het schrijnwerk ≤ 2 m² is 
én wanneer de dikte van de isolatieplaat ≤ 100 mm is. (zie tabel)
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Bron: WTCB, TV 257 - Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS), 2016, p. 30 

Soort 
schrijnwerk

Schrijnwerk in het vlak van de muur, 
verzonken in de ondergrond

Schrijnwerk in het vlak van de muur, 
gelijkliggend met de ondergrond

Uitkragend schrijnwerk, excentrisch 
(plaatsing in opbouw)

Voorstelling

Dikte van 
de isolatie-
plaat (1)

Afmetingen van het schrijnwerk (2)

≤ 2m² 2 tot 10m² ≤ 2m² 2 tot 10m² ≤ 2m² 2 tot 10m²

≤ 100 mm Type 1
A&B-pro-
fiel met 

glasvezel
Type 2 Profiel 

5438 Type 2 Profiel 
5438 Type 2 Profiel 

5438 Type 2 Profiel 
5438 Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

≤ 160 mm Type 2 Profiel 
5438 Type 2 Profiel 

5438 Type 2 Profiel 
5438 Type 2 Profiel 

5438 Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

≤ 300 mm Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

Type 3

A&B 
Maxi Plus 
of Profiel 

5490

Legende:
(1) Voor isolatiedikten van meer dan 300 mm of openingen groter dan 10 m², moet men zich informeren bij de fabrikant van het ETICS.
(2) Indien de hoogte of de breedte van het schrijnwerk meer dan 2,5 m bedraagt: type 3.

Voorgeschreven volgens WTCB:
Type 1: zonder specifiek gedefinieerde beweginscompensatie (1D)
Type 2: met tweedimensionale bewegingscompensatie (2D)
Type 3: met driedimensionale bewegingscompensatie (3D)

Type aansluitprofielen in het Willco Products-gamma
     Meest voorkomende situaties

Type aansluitprofielen in het Willco Products-gamma:

A&B Profiel met glasvezel
Type 1 (1D)

Profiel 5438
Type 2 (2D)

Profiel 5490
Type 3 (3D)

A&B Maxi Plus
Type 3 (3D)
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Plaatsing aansluitprofielen
De toepassing van het WILLCO A&B-profiel met glasvezel (type 1) of het WILLCO Profiel 5438 (type 2) moet telkens in 
combinatie met een achterliggende voegdichtband (zie Willco Detailtekening 4.6.1 en 4.6.2). Het WILLCO A&B-profiel met 
glasvezel (type 1) kan ook na de isolatie aangebracht worden. Wanneer men de type 3 aansluitprofielen plaatst, zoals het 
WILLCO Profiel 5490 en het WILLCO A&B Maxi Plus profiel, is een achterliggende voegdichtband niet nodig (zie Willco 
Detailtekening 4.5 en 4.6.3). 

Conclusie
Een eenvoudig stopprofiel, met een soepele kitvoeg en achterliggend een voegdichtband (type 1: WILLCO A&B-profiel met 
glasvezel), kan enkel en alleen nog gebruikt worden als de afmeting van het schrijnwerk ≤ 2 m² is én wanneer de dikte van 
de isolatieplaat ≤ 100 mm is. Naargelang de situatie, dient men WILLCO Profiel 5438 (type 2D), WILLCO A&B Maxi Plus 
(type 3D) of WILLCO Profiel 5490 (type 3D) te gebruiken volgens de tabel hierboven.

Surf naar willcoproducts.be voor meer informatie en technische fiches of contacteer de vertegenwoordiger uit uw regio.



Willco Products behoudt zich het recht voor om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische voor-
uitgang of verbetering der producten, toe te passen. Deze technische informatie dient als leidraad, maar is niet bindend.

Willco Nieuwerkerken
Kwalestraat 74
9320 Nieuwerkerken
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Meer info op willcoproducts.be.

Willco Hofstade
Hekkestraat 34-36
9308 Hofstade
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Ciney
Rue du Polissou 38/1
5590 Ciney
083 65 63 32
ciney@willcoproducts.be
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