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Training nieuwbouw

Vandaag
bouwen met
het oog op
morgen
Regelmatig wordt u tijdens
uw werkzaamheden
geconfronteerd met termen
als luchtdicht bouwen en
koudebruggen. Wilt u weten
waarom dit zo belangrijk is
en hoe u daadwerkelijk in de
praktijk luchtdicht bouwt en
koudebruggen voorkomt?
En wilt u weten hoe u een
voudig en snel geïsoleerde
dakelementen verwerkt op
de bouwplaats? Volg dan de
training ‘Vandaag bouwen
met het oog op morgen’.

Onderwerpen
die behandeld worden
Theorie (ochtend):
- wetgeving Bouwbesluit
- luchtdicht bouwen
- koudebruggen
Praktijk (middag):
- werking hijsklem
- verwerken Unidek Aero
dakelement
- verwerken Unidek Aero Verjonging
- verwerken Unidek Aero
Dakraamkozijn

Training renovatie

Dakisolatie
bij renovatie
Tijdens uw dagelijkse
werkzaamheden
heeft u te maken met
renovatiewerken.
Omdat dakisolatie de
meest slimme manier is
om energie te besparen,
is een goed geïsoleerd
dak van groot belang
bij de renovatie van een
woning. In de training
‘Dakisolatie bij renovatie’
leert u waarom dakisolatie
nou zo belangrijk is, welke
verschillende manieren van
renoveren er zijn en hoe u
geïsoleerde dakelementen
snel, eenvoudig en op
de juiste manier op de
bouwplaats verwerkt.

Onderwerpen die
behandeld worden
Theorie (ochtend):
- wetgeving Bouwbesluit
- verbeteren naar Label B of Passief
- ingrijpend en niet-ingrijpend
renoveren
- van buiten en van binnen isoleren
Praktijk (middag):
- werking hijsklem
- verwerken dakelementen op
gordingen
- verwerken dakelementen op
bestaand dakbeschot
- verwerken dakelementen in plaats
van bestaand dakbeschot
- verwerken dakelementen op sporen
- verwerken dakelementen van
binnenuit

Aanmelden
- via de Area Sales Manager of
Accountmanager Internal Sales
in uw rayon
- academy@kingspanunidek.com
- www.unidekacademy.nl

Waarom deelnemen?
Nieuwbouw
Na deze training kent u de huidige wetgeving en weet u waarom
isolatie, luchtdicht bouwen en het voorkomen van onnodige
koudebruggen zo belangrijk zijn. Door het specifieke praktijkdeel
kent u de voordelen van onze hijsklem, weet u hoe eenvoudig
de Unidek Aero dakelementen te verwerken zijn en hoe een
gootverjonging en dakraamkozijn op een correcte manier
gemonteerd worden.
Renovatie
Na deze training kent u de huidige wetgeving en de verschillende
manieren van renoveren en (na-)isoleren. Door het specifieke
praktijkdeel kent u de voordelen van onze hijsklem, weet u hoe
eenvoudig de Unidek dakelementen voor renovatiewerken te
monteren zijn en leert u hoe luchtdichte toebehoren aangebracht
moeten worden.
Snellere verwerking, correcte toepassing, minder fouten;
samen verder bouwen!

Voor wie is de training bestemd?
- werkvoorbereiders en projectleiders
- uitvoerders en verwerkers van bouwkundige aannemers
- uitvoerders en verwerkers van dakdekkers
- uitvoerders en verwerkers van montagebedrijven
- ZZP’ers
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