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Luchtdichtheid: door het plaatsen van PVtube wordt een luchtdichte dakdoorvoer gemaakt.
Schilisolatie: PVtube voorkomt een koudebrug door dubbele isolatie.

BENG 1: ENERGIEBEHOEFTE-INDICATOR
De eerste BENG-indicator heeft betrekking op de hoeveelheid energie die een woning vraagt voor
verwarming en koeling, onafhankelijk van de aanwezige installaties. Naast thermische isolatie hebben
zaken als zon-oriëntatie en kierdichtheid daar invloed op. Er wordt ook rekening gehouden met een vaste
hoeveelheid ventilatielucht. 

Bijdrage aan BENG 1-norm door PVtube:

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als
utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). 

PVtube draagt bij om te voldoen aan de volgende BENG-norm:

Door PVtube toe te passen, ontstaat er een dubbel geisoleerde en luchtdichte dakdoorvoer. Luchtdicht
bouwen, oftewel het minimaliseren van ongewenste luchtstromen door de gebouwschil, is om een aantal
redenen belangrijk:

ENERGIEVERLIES
Omdat er geen luchtlekken meer aanwezig zijn in de gebouwschil, worden ongewenste luchtstromen
voorkomen. De lucht die binnenkomt hoeft dus niet steeds opnieuw opgewarmd (winter) en afgekoeld
(zomer) te worden, iets wat veel energie kost.

COMFORT
Grote luchtlekken in de gevel kunnen comfortproblemen veroorzaken. Dit betekent concreet dat in het
gebouw tocht ontstaat. Door deze luchtlekken te dichten, wordt tocht in het gebouw geminimaliseerd.

WATERDICHT
Om aan de buitenzijde een waterdichte scheidingsconstructie te krijgen, zijn correct uitgevoerde
afdichtingen nodig. Door een zuigende werking van buiten naar binnen, kan vocht diep in de constructie
doordringen met lekkageverschijnselen tot gevolg.

VOCHTPROBLEMEN
Wanneer de constructie niet luchtdicht is, stroomt vochtige binnenlucht de  scheidingsconstructie aan
de buitenzijde in. Op een koude ondergrond kan deze warme binnenlucht gaan condenseren. Dit kan
leiden tot vochtschade en vermindert de levensduur van veel bouwelementen.

GELUIDWERING
Een gebrek aan luchtdichtheid kan leiden tot tegenvallende geluidwerende prestaties. Luchtlekken
zorgen namelijk voor een verminderde geluidsisolatie, vooral in de hogere tonen.
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