
Gegarandeerde kwaliteit
De luchtdichtheid van een gebouw, 
uitgedrukt in qv;10, wordt tegenwoordig 
niet alleen voorgeschreven maar ook 
steeds vaker getest d.m.v. een luchtdich-
theidsmeting. Daarnaast eist de veran-
derende markt dat vooraf wordt aan-
getoond hoe het gewenste resultaat 
wordt bereikt. Beter bekend als kwali-
teitsborging.

10 jaar garantie
tremco illbruck werkt intensief samen 
met geselecteerde applicateurs waar-
door het totale proces is geborgd en 
het mogelijk is geworden om 10 jaar 
garantie te krijgen. 

Voorwaarden Luchtdicht Garantplan
Om voor het Luchtdicht Garantplan 
in aanmerking te komen moeten de 
producten uit het illbruck i3-systeem 
aangebracht zijn door een Luchtdicht 
Garantplan partner. 

Bij opdracht moet het project aange-
meld worden via garantplant@tremco-
illbruck.com, zodat het geregistreerd 
kan worden. 

Let op: systeemgarantie wordt alleen 
gegeven als voldaan is aan alle vast-
gelegde voorwaarden. 
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Luchtdicht Garantplan

Zekerheid
Het borgen van de kwaliteit en de 
prestatie is een vereiste. 

Ontzorgen 
Door intensieve samenwerking tus-
sen geselecteerde applicateurs en 
tremco illbruck worden kennis en 
kunde gegarandeerd. 

Voordelig  
De bouwkundige afdichting is pri-
mair de voordeligste verbetering 
op de te behalen EPC-norm en is  
niet aan onderhoud onderhevig.  

 



Maatregelen om EPC te verlagen
Luchtdicht bouwen is een belangrijke parameter om de gestelde EPC-norm 
te halen. Er zijn twee manieren om de EPC te halen:

1. Bouwkundige voorzieningen
• meest efficiënt
• eenmalig investering
• gezonde bouwfysische basis

 
2. Installatie technische voorzieningen 

• extra investering i.v.m. verscherpte eisen
• onderhoudsgevoelig

 
Door het op de juiste manier afdichten van naden en kieren met illbruck 
producten, kan de EPC met 0,21 verlaagd worden. De investering is niet 
alleen gering, maar ook éénmalig en slechts circa € 400,00.  
 
Hoe werkt het?
Het project moet aangemeld worden via de website. De betreffende 
bouwkundige commercieel adviseur van tremco illbruck neemt contact 
met u op voor een eerste gesprek. Vervolgens wordt er in overleg met u 
een geselecteerde applicateur gekoppeld aan het project. Daarna start 
het stappenplan die het totale proces borgt:
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Voordelen  
Luchtdicht Bouwen

• vermindering  

energieverlies

• verhoging comfort

• voorkoming  

vochtproblemen

• verbetering  

geluidwerendheid  

1. Betrokken bĳ  
                  ontwerpfase

2. Adviesrapport

3. Begeleiding op 
    de bouwplaats

4. Luchtdichtheidsmetingen, 
blowerdoortest en 

thermografi sche scans

5. Garantie


