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DETAILTEKENING 

Bixa b.v. is een distribiteur van gevelsystemen en 

chemische bouwproducten met de focus op bui-

tengevelisolatiesystemen met sierpleister en 

steenstrips. 

Leveren van bouwproducten en gevelsystemen 

met de hoogste kwaliteit op de Europese markt 

CERTIFICATEN 

     CONTACT 

info@bixa.expert 

www.bixa.expert 

www.bixa.expert/architect/ 

www.bixa.expert/bestekteksten/ 

MISSIE 

Als  lid van het garantiefonds gevelsystemen 

kunnen de systemen, indien gewenst, afgesloten 

worden met een 10 jarige verzekering 

           GARANTIE 



   bixa bv - Wim Duisenbergplantsoen 31– 6221 SE Maastricht– www.bixa.expert– info@bixa.expert         3 

DETAILTEKENING 
IN

H
O

U
D

STAB
EL 



  

 INHOUD 

  

 OVERZICHT VAN SYSTEMEN MET SIERPLEISTERS          6-15 

  Systemen op basis van EPS             8-12 

   Classic siliconen-systeem afgewerkt met siliconenhars gebonden sierpleister   8 

   Classic mineraal-systeem afgewerkt met minerale sierpleister      9 

   Classic silicaat-systeem afgewerkt met silicaat sierpleister      10 

   HD-systeem afgewerkt met siliconenhars gebonden sierpleister 70 joules    11 

   HD-systeem afgewerkt met siliconenhars gebonden sierpleister 130 joules    12 

  Systemen op basis van minerale wol           13-15 

   W siliconen-systeem afgewerkt met siliconenhars gebonden sierpleister    13  

   W silicaat-systeem afgewerkt met silicaat sierpleister       14 

   W mineraal-systeem afgewerkt met minerale sierpleister       15 

 

 LIJMEN EN PLUGGEN               16-21 

  Lijmmethodes voor de EPS isolatieplaten          18  

  Plaatsing van de isolatieplaten            19 

  Plugschema               20 

  Soorten pluggen               21 

 

 PLINT                  22-27 

  Plint boven verharding met een sokkelprofiel          24 

  Aansluiting op een plint met een sokkelprofiel          25 

  Plint onder het maaiveld zonder insprong           26 

  Plint onder het maaiveld met insprong           27 

 

 DAK                  28-37 

  Aansluiting dakrand plat dak             30 

  Aansluiting plat dak met opstaande muur          31 

  Start op plat dak  met een PVC sokkelprofiel          32 

  Start op plat dak met een ALU sokkelprofiel          33 

  Aansluiting op een hellend dak met een ALU sokkelprofiel        34 

  Aansluiting op een lessenaarsdak met een ALU sokkelprofiel       35 

  Aansluiting tegen een dakrand            36 

  Aansluiting tegen een dakrand, EPB aanvaarde knoop        37 

                    

    

   

Plint boven verharding - met een sokkelprofiel - verticale snede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 DAKRANDEN/MUURKAPPEN              38-43 

  Aansluiting dakrandprofiel in het gevelvlak met een dakrandprofiel stopprofiel    40 

  Aansluiting dakrandprofiel op de hoek van de gevel met een klassiek dakrandprofiel en  

  een U profiel als opstand              41 

  Aansluiting dakrandprofiel op de hoek van de gevel met een klassiek dakrandprofiel en  

  een isolerende opstand              42 

  Aansluiting van een muurkap op de hoek van de gevel         43 

 

 BALKON/TERRAS                44-49 

  Aansluiting op een terras met vloerafwerking op drager met een ALU sokkelprofiel   46 

  Aansluiting op een terras met vloerafwerking op drager met een PVC sokkelprofiel   47 

  Balkonaansluiting met een U profiel           48 

  Plafondaansluiting met een druiprandprofiel          49 

  

 GEVELOPENINGEN               50-67 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel   52 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel 

  EPB aanvaarde knoop              53 

  Aansluiting met een Alu raam in het vlak van het metselwerk met een stenen dorpel   54 

  Aansluiting met een houten of PVC raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel  55 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een stopprofiel   56 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een aansluitprofiel   57 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een V voeg    58 

  Aansluiting met een houten of PVC raam in het vlak van het metselwerk met een V voeg  59  

  Aansluiting houten of PVC raam buitenschrijnwerk in het vlak van het metselwerk met  

  een aansluitprofiel               60 

  Aansluiting houten of PVC raam buitenschrijnwerk in het vlak van het metselwerk met  

  een stopprofiel               61 

  Aansluiting met een ALU raam buiten het metselwerk met een ALU dorpel      62 

  Aansluiting aluminium schrijnwerk buiten het vlak van het metselwerk met een  V voeg    63 

  Aansluiting aluminium schrijnwerk terug liggend  van het metselwerk met een V voeg    64 

  Aansluiting met een terug liggend houten of PVC raam-voorzien van een ALU dorpel   65 

  Aansluiting met een terug liggend houten of PVC raam-voorzien van een stenen dorpel   66 

  Vezelwapening rond ramen en deuren            67 

   

   

  - Horizontale snede 

 

     

   

 

   



  

  

 BRANDWERING                68-73 

  Uitzettingsvoeg bij het overbruggen van brandwanden         70 

  Bekleding van de brandwand zonder voeg           71 

  Brandscherm aan de bovenkant van het raam-vooraanzicht       72 

  Brandscherm aan de bovenkant van het raam-horizontale snede       73 

 

 ROLLUIKEN                74-77 

  Aansluiting rolluikkast niet geïsoleerde onderkant          76 

  Aansluiting rolluikkast geïsoleerde onderkant           77 

 

 BEVESTIGINGEN VAN VOORWERPEN            78-91 

  Bevestiging van een licht voorwerp (bv een huisnummer) met een PVC spiraalplug    80 

  Bevestiging van een licht voorwerp (bv een lamp) met een EPS montageblok     81 

  Bevestiging van hemelwaterafvoer met een EPS montageblok        82 

  Bevestiging van vreemde voorwerpen met een EPS montageblok       83 

  Bevestiging van stopcontact of schakelaar met een Eldoline PA inbouwdoos     84 

  Bevestiging van stopcontact of schakelaar met een Eldoline EPS inbouwdoos    85 

  Bevestiging van een zwaar voorwerp - met een ALU TR bevestigingsplaat     86 

  Bevestiging van een balustrade met een tra-wik F bevestigingsplaat       88 

  Bevestiging van een balustrade met een tra-wik T bevestigingsplaat      90 

 

 DOORVOEREN                92-97 

  Aansluiting met een ingebouwde hemelwaterafvoer          94 

  Aansluiting gevelisolatie met een stalen legger          95 

  Aansluiting met een mantelbuis             96 

 

 UITZETTINGSVOEGEN               98-101 

  Uitzettingsvoeg met een dilatatieprofiel type V         100 

  Uitzettingsvoeg met een dilatatieprofiel type E         101 

 

 PROFIELEN EN MONTAGELEMENTEN            102-107 

  ALU sokkelprofiel               104 

  PVC sokkelprofiel               104 

  Hoekprofiel met weefsel             104 

  Druiprandprofiel               104 

  Aansluitprofiel voor gevelopeningen            105 

  Dilatatieprofiel type-E & TYPE-V            105 

  Stopprofielen               106 

  Montagecilinders               106 

  Montageblokken & bevestigingsconsoles           107 

    

 

 



G
EVELS

YSTEM
EN

 M
ET SIER

PLEIS
TER

 



            bixa bv - Wim Duisenbergplantsoen 31– 6221 SE Maastricht– www.bixa.expert– info@bixa.expert             8 

 

DETAILTEKENING 

1 ondergrond - 

2 lijm SA 

WB 

UB-P 

BC-P 

3 Isolatiepaneel EPS 0.032 

EPS 0.035 

EPS 0.040 

4 Kleef en uitvlakkingsmortel WB 

UB-P 

SBC-P 

5 Wapeningsweefsel R 117 A 101/AKE (+/-145 gr/m²) 

ST 2924 - 100/7 KM 

ST 112-100/7 KM (+/-174 gr/m²) 

6 Voorstrijk  SNP 

SNP kleur 

7 Sierpleister siliconen SFC-P 15 

SFC-P 20 

SFC-P 20 WT 

SFC-P+ 15 

   

Gevelisolatiesystemen op basis van polystyreenplaten 

 Voordelen 

 

 Zeer goede thermische eigenschappen 

 Voor nieuwbouw en renovatie 

 Goede scheurvastheid 

 Weersbestendig 

 Goede CO2 en waterdamp doorlaatbaar-

heid 

 Moeilijk ontvlambaar 

 Bestand tegen micro organismen  

(schimmels, algen…) 

OPBOUW 

Systeem: classic siliconen 

Afgewerkt met siliconenhars sierpleister 
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DETAILTEKENING 

Gevelisolatiesystemen op basis van polystyreenplaten 

 Voordelen 

 

 Zeer goede thermische eigenschappen 

 Voor nieuwbouw en renovatie 

 Goede scheurvastheid 

 Weersbestendig 

 Goede CO2 en waterdamp doorlaatbaar-

heid 

 Moeilijk ontvlambaar 

OPBOUW 

1 ondergrond - 

2 lijm SA 

WB 

UB-P 

BC-P 

3 Isolatiepaneel EPS 0.032 

EPS 0.035 

4 Kleef en uitvlakkingsmortel WB 

UB-P 

5 Wapeningsweefsel R 117 A 101/AKE (+/-145 gr/m²) 

ST 2924 - 100/7 KM 

ST 112-100/7 KM (+/-174 gr/m²) 

 

6 Voorstrijk  AP 

AP kleur 

7 Sierpleister mineraal MTC 15 WIT 

MTC 20 WIT 

MTC 30 WIT 

MTC 25 WT WIT 

MTC 15 grijs 

MTC 25 WT grijs 

   

 

Systeem: classic mineraal 

Afgewerkt met minerale sierpleister 
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DETAILTEKENING 

1 ondergrond - 

2 lijm SA 

WB 

UB-P 

BC-P 

3 Isolatiepaneel EPS 0.032 

EPS 0.035 

EPS 0.040 

4 Kleef en uitvlakkingsmortel WB 

UB-P 

SBC-P 

5 Wapeningsweefsel R 117 A 101/AKE (+/-145 gr/m²) 

ST 2924 - 100/7 KM 

ST 112-100/7 KM (+/-174 gr/m²) 

 

6 Voorstrijk  STP 

STP kleur 

7 Sierpleister silicaat STF 10 

STF 15 

STF 20 

STF 25 WT 

   

 Voordelen 

 

 Zeer goede thermische eigenschappen 

 Voor nieuwbouw en renovatie 

 Goede scheurvastheid 

 Weersbestendig 

 Goede CO2 en waterdamp doorlaatbaarheid 

 Moeilijk ontvlambaar 

 Bestand tegen micro organismen  (schimmels, 

algen…) 

 ETA gekeurd 

OPBOUW 

 

Gevelisolatiesystemen op basis van polystyreenplaten 

Systeem: classic silicaat 

Afgewerkt met silicaat sierpleister 
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DETAILTEKENING 

Zeer flexibel 

impactweerstand < 70 joules 

Sterk verminderde wateropname 

Super waterafstotend  en vuilwerend         

(lotus effect) 

Zeer hoge CO2 en waterdamp  door-

laatbaarheid 

zelfreinigend 

1 ondergrond - 

2 lijm WB 

UB-P 

3 Isolatiepaneel EPS 0.032 

EPS 0.035 

4 Kleef en uitvlakkingsmortel DA - P 

5 Wapeningsweefsel  

 

2x R 117 A 101/AKE (+/-145 gr/m²) 

6 Voorstrijk op basis van siliconen SNP 

SNP kleur 

7 Sierpleister op basis van siliconenhars met lotus effect SFC-P+ 15 

SFC-P+ 20 

   

Gevelisolatiesystemen op basis van polystyreenplaten 

OPBOUW 

Systeem: HD  

Afgewerkt met siliconenhars sierpleister met lotus effect 

impactweerstand van < 70  joules 
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DETAILTEKENING 

Zeer flexibel 

Impactweerstand < 130 joules 

Sterk verminderde wateropname 

Super waterafstotend en vuilwe-

rend (lotus effect) 

Zeer hoge CO2 en waterdamp 

doorlaatbaarheid 

zelfreinigend 

1 ondergrond - 

2 lijm WB 

UB-P 

3 Isolatiepaneel EPS 0.032 

EPS 0.035 

4 Kleef en uitvlakkingspasta verkrijgbaar in de kleur van de sierpleister 

Geen voorstrijk! 

DA-P 

5 Wapeningsweefsel 1 HD 335 (+/- 367 gr/m2) 

6 Wapeningsweefsel 2 R 150 (+/-150 gr) 

 

7 Sierpleister op basis van siliconenhars met lotus effect SFC-P+ 15 

SFC-P+ 20 

   

OPBOUW 

Systeem: HD-EXTREEM 

Afgewerkt met siliconenhars sierpleister met lotus effect 

Impactweerstand van < 130 joules 

Gevelisolatiesystemen op basis van polystyreenplaten 
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DETAILTEKENING 

1 ondergrond - 

2 lijm MA 

MB 

3 Isolatiepaneel MW ≤ 0,038  

MW ≤ 0,036 

4 Kleef en uitvlakkingsmortel MB 

5 Wapeningsweefsel R 117 A 101/AKE (+/-145 gr/m²) 

ST 2924 - 100/7 KM 

ST 112-100/7 KM (+/-174 gr/m²) 

 

6 Voorstrijk  SNP 

SNP kleur 

7 Sierpleister siliconen SFC-P 15 

SFC-P 20 

SFC-P 20 WT 

SFC-P+ 15 

   

 Voordelen 

 

 Zeer goede thermische eigenschappen 

 Voor nieuwbouw en renovatie 

 Goede scheurvastheid 

 Weersbestendig 

 CO2 en waterdampdoorlaatbaar 

 onbrandbaar 

 Bestand tegen micro organismen  

(schimmels, algen…) 

OPBOUW 

Systeem: W siliconen 

Afgewerkt met siliconenhars sierpleister 

Gevelisolatiesystemen op basis van minerale wol 
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DETAILTEKENING 

1 ondergrond - 

2 lijm MA 

MB 

3 Isolatiepaneel MW ≤ 0,038  

4 Kleef en uitvlakkingsmortel MB 

5 Wapeningsweefsel R 117 A 101/AKE (+/-145 gr/m²) 

ST 2924 - 100/7 KM 

ST 112-100/7 KM (+/-174 gr/m²) 

 

6 Voorstrijk  STP 

STP kleur 

7 Sierpleister siliconen STF 10 

STF 15 

STF 20 

STF 25 WT 

   

 Voordelen 

 

 Zeer goede thermische eigenschappen 

 Voor nieuwbouw en renovatie 

 Goede scheurvastheid 

 Weersbestendig 

 CO2 en waterdampdoorlaatbaar 

 onbrandbaar 

 Bestand tegen micro organismen  

(schimmels, algen…) 

OPBOUW 

Systeem: W silicaat 

Afgewerkt met silicaat sierpleister 

Gevelisolatiesystemen op basis van minerale wol 
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DETAILTEKENING 

1 ondergrond - 

2 lijm MA 

MB 

3 Isolatiepaneel MW ≤ 0,038  

4 Kleef en uitvlakkingsmortel MB 

5 Wapeningsweefsel R 117 A 101/AKE (+/-145 gr/m²) 

ST 2924 - 100/7 KM 

ST 112-100/7 KM (+/-174 gr/m²) 

 

6 Voorstrijk  AP 

AP kleur 

7 Sierpleister siliconen MTC 15 WIT 

MTC 20 WIT 

MTC 30 WIT 

MTC 25 WT WIT 

MTC 15 grijs 

MTC 25 WT grijs 

   

 Voordelen 

 

 Zeer goede thermische eigenschappen 

 Voor nieuwbouw en renovatie 

 Goede scheurvastheid 

 Weersbestendig 

 CO2 en waterdampdoorlaatbaar 

 onbrandbaar 

 Bestand tegen micro organismen  

(schimmels, algen…) 

OPBOUW 

Systeem: W mineraal 

Afgewerkt met minerale sierpleister 

Gevelisolatiesystemen op basis van minerale wol 



 DETAILLETEKENINGEN LIJMEN & PLUGGEN 

  

  Lijmmethodes voor de EPS isolatieplaten          18  

  Plaatsing van de isolatieplaten            19 

  Plugschema               20 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
 

1. rand & noppen methode 

2. volle methode met lijmkam (10-15 mm) 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 1 

 

Lijmmethodes voor de EPS isolatieplaten 
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DETAILTEKENING 

 Volledig isolatiepaneel 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 2 

 

Plaatsing van de EPS isolatieplaten 
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DETAILTEKENING 

4/ m² 10/m² 

6/m² 12/m² 

8/m² 16/m² 

Berekening van de pluggen: als het nodig is de verlijmde platen ook te bevestigen met pluggen dient het aantal 

pluggen dat nodig is berekend te worden volgens de norm NBN EN 1991-1-4.  

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 3 

 

Plugschema 
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DETAILTEKENING 

Plug verzonken en 

met EPS afdekkap 

Standaard plug 

Plug met thermische 

onderbreking 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 4 

 

Soorten pluggen 



 AANSLUITINGEN PLINT 

  

  Plint boven verharding met een sokkelprofiel          24 

  Aansluiting op een plint met een sokkelprofiel          25 

  Plint onder het maaiveld zonder insprong           26 

  Plint onder het maaiveld met insprong           27 



PLIN
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DETAILTEKENING 

Sierpleister 

Voegdichtingsband 

Mozaïek sierpleister 

2– componenten  

Waterdichting 

Sokkelplaat 

Wapeningsnet 

Wapeningsmortel 

Isolatieplaat 

Kleefmortel 

Ondergrond 

Sokkelprofiel 

Weefsel 

Wapeningsmortel 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 5 

 

Plint boven verharding - met een sokkelprofiel - verticale snede 
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DETAILTEKENING 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Sokkelprofiel 

voegdichtingsband 

Plint 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 6 

 

Aansluiting op een plint - met een sokkelprofiel - verticale snede 

>
 2

0
 c

m
 



            bixa bv - Wim Duisenbergplantsoen 31– 6221 SE Maastricht– www.bixa.expert– info@bixa.expert             26 

 

DETAILTEKENING 

2-componenten waterdich-

ting (Soltherm B-2Sm PROF) 

Afdichting volgens DIN 18195 door 

derden 

2-componenten waterdich-

ting (Soltherm B-2Sm PROF) 

Isolatieplaat 

Kleefmortel 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister* 

Sokkelplaat 

2 componenten waterdich-

ting  

2 componenten waterdich-

ting  

noppenfolie 

Grind & drainage 

C
a
. 

3
0

 c
m

 

Afdichting door derden (volgens 

DIN 18195) 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 7 

 

Plint onder het maaiveld - zonder insprong - verticale snede 

* Bij het gebruik van minerale sierpleisters dient deze geschilderd te worden met 

een waterdichte verf 
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DETAILTEKENING 

L3 

Sierpleister 

Weefsel 

Wapeningsmortel 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Nagelplug 

Sokkelprofiel 

Voegdichtingsband 

V-voeg 

Sokkelplaat 

2– compo-

nenten wa-

terdichting 

Mozaïek sier-

pleister 

lijmmortel 

weefsel 

Afdichting volgens DIN 18195 

door derden 

Noppenfolie 

EPB - aanvaarde bouwknoop: (L1 + L2 + L3) ≥ 1m 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Sierpleister 

Weefsel 

Wapeningsmortel 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Sokkelprofiel 

Voegdichtingsband 

V voeg 

Weefsel 

wapeningsmortel 

2 compo-

nenten wa-

terdichting 

sokkelplaat 

Voorstrijk & Moza-

ïek sierpleister 

Noppenfolie 

Afdichting door derden volgens 

DIN 18195 

Nagelplug 

L3 

Detailtekening nr. 8 

 

Plint onder het maaiveld - met insprong - PVC sokkelprofiel - verticale snede 

 



 AANSLUITINGEN DAK 

  

  Aansluiting dakrand plat dak             30 

  Aansluiting plat dak met opstaande muur          31 

  Start op plat dak  met een PVC sokkelprofiel          32 

  Start op plat dak met een ALU sokkelprofiel          33 

  Aansluiting op een hellend dak met een ALU sokkelprofiel        34 

  Aansluiting op een lessenaarsdak met een ALU sokkelprofiel       35 

  Aansluiting tegen een dakrand            36 

  Aansluiting tegen een dakrand, EPB aanvaarde knoop        37  

                    



 D
AK  
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DETAILTEKENING 

d
2
 

d
1

 

d
c
 

EPB aanvaarde knoop: 

- isolerende metselwerk λ ≤ 0.2W/mk 

               R ≥ 2 m² K/W 

Kleinste isolatiedikte (d1 of d2) 

- dc ≥ 

(dc = contactlengte) 

 

Multiplex plaat of gelijkwaardig 

Zwelband 

kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

sierpleister 

> 4 cm 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 9 

 

Aansluiting met dakrand plat dak - verticale snede 

 

> 4 cm 
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DETAILTEKENING 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Wapeningsweefsel 

sierpleister 

Sokkelprofiel 

Voegdichtingsband 

Dakdichting 

Hoogte gebouw Afstand A Afstand B 

< 8 meter 5 cm ≥ 4 cm 

8-20 meter 8 cm ≥ 4 cm 

> 20 meter 10 cm ≥ 5 cm 

voegdichtingsband 

Afdekplaat (ALU) 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 10 

 

Aansluiting plat dak met opstaande muur - verticale snede 

B 

A 

≥ 50 mm 

Min 15 cm 
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DETAILTEKENING 

M
in

.1
5
 c

m
 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

sierpleister 

PVC Sokkelprofiel 

Voegdichtingsband 

EPDM 

Harde isolatie 

Dakbedekking 

d1 

dc 

d2 

EPB aanvaarde knoop: 

 

dc ≥  kleinste isolatiedikte (d1 of d2) 

                                 2 

dc = contactlengte 

dc 

d2 

90° 

Min  15 cm 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 11 

 

Start op plat dak met PVC sokkelprofiel - verticale snede 
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DETAILTEKENING 

Detailtekening nr. 12 

 

Start op plat dak met ALU sokkelprofiel - verticale snede 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Wapeningsmortel 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Weefsel 

ALU sokkelprofiel 

sierpleister 

Voegdichtingsband 

Harde isolatie 

EPDM 

Dakbedekking 

Min. 15 cm 
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DETAILTEKENING 

Ondergrond 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

sierpleister 

Weefsel 

ALU Sokkelprofiel 

Voegdichtingsband 

Harde isolatie 

Lood 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. 
Het detail dient hierop afgestemd te worden 

 

Detailtekening nr. 13 

 

Aansluiting op een hellend dak - met een ALU sokkelprofiel– verticale snede 
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DETAILTEKENING 

Kleefmortel 
Isolatie 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

sierpleister 

PVC sokkelprofiel 

Voegdichtingsband 

Profiel 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. 
Het detail dient hierop afgestemd te worden 

 

Detailtekening nr. 14 

 

Aansluiting op een lessenaars dak - met een ALU sokkelprofiel– verticale snede 

 

 

Waterdichting door derden 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

V voeg 

Voegdichtings-

band 

Lijmmortel 

Ondergrond 

isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

sierpleister 

Detailtekening nr. 15 

 

Aansluiting  tegen een dakrand - verticale snede 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. 
Het detail dient hierop afgestemd te worden 

 

Detailtekening nr. 16 

 

Aansluiting  tegen een dakrand - verticale snede 

d1 

dc 

d2 

EPB aanvaarde knoop: 

 

dc ≥  kleinste isolatiedikte (d1 of d2) 

                                 2 

dc = contactlengte 

Ondergrond 

Voegdichtings-

band 

V voeg 

Lijmmortel 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

sierpleister 



 AANSLUITINGEN MET DAKRAND & MUURKAP 

  

  Aansluiting dakrandprofiel in het gevelvlak met een dakrandprofiel stopprofiel    40 

  Aansluiting dakrandprofiel op de hoek van de gevel met een klassiek dakrandprofiel en  

  een U profiel als opstand              41 

  Aansluiting dakrandprofiel op de hoek van de gevel met een klassiek dakrandprofiel en  

  een isolerende opstand              42 

  Aansluiting van een muurkap op de hoek van de gevel         43 



D
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DETAILTEKENING 

Isolatieplaat Dakrandprofiel 

Voegdichtingsband 

Voegdichtingsband 

Detailtekening nr. 17 

 

Aansluiting dakrandprofiel in het gevelvlak - met een dakrand stopprofiel- 3D 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Voegdichtingsband 

Dakdichting 

door derden 

Voegdichtingsband 

ALU sokkelprofiel Waterdichting door derden 

Isolatieplaat 

Stopprofiel voor 

dakrand 
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DETAILTEKENING 

Detailtekening nr. 18 

 

Aansluiting dakrandprofiel op de hoek van de gevel met een klassiek dakrandprofiel en een 

U profiel als opstand - 3D 

 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Voegdichtingsband Isolatieplaat 

Dakdichting 

door derden 

ALU sokkelprofiel 
Dakrandprofiel U profiel 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Isolatieplaat Voegdichtingsband Muurkap 

Isolerende opstand 

Isolatieplaat 

Sokkelprofiel 

Detailtekening nr. 19 

 

Aansluiting dakrandprofiel op de hoek van de gevel met een klassiek dakrandprofiel en een 

isolerende opstand - 3D 
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DETAILTEKENING 

Detailtekening nr. 20 

 

Aansluiting van een muurkap op de hoek van de gevel - 3D 

 

 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Muurkap Voegdichtingsband 

Isolatieplaat 

Isolatieplaat 

voegdichtingsband 



 AANSLUITINGEN BALKON & TERRAS 

  

  Aansluiting op een terras met vloerafwerking op drager met een ALU sokkelprofiel   46 

  Aansluiting op een terras met vloerafwerking op drager met een PVC sokkelprofiel   47 

  Balkonaansluiting met een U profiel           48 

  Plafondaansluiting met een druiprandprofiel          49 
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DETAILTEKENING 

M
in

.1
5
 c

m
 

Min.3 cm 

Ondergrond 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

sierpleister 

Weefsel 

ALU Sokkelprofiel 

EPDM 

Dakbedekking 

Vloerafwerking op drager 

Harde dakisolatie 

Voegdichtingsband 

90° 

Detailtekening nr. 21 

 

Aansluiting op een terras met vloerafwerking op drager met een ALU sokkelprofiel - verticale sne-

de 

 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
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DETAILTEKENING 

M
in

.1
5
 c

m
 

Min.3 cm 

Ondergrond 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

sierpleister 

Weefsel 

PVC Sokkelprofiel 

EPDM 

Dakbedekking 

Vloerafwerking op drager 

Harde dakisolatie 

Voegdichtingsband 

90° 

d1 

dc 

d2 

EPB aanvaarde knoop: 

 

dc ≥  kleinste isolatiedikte (d1 of d2) 

                                 2 

dc = contactlengte 

Detailtekening nr. 22 

 

Aansluiting  op een terras met vloerafwerking op drager met een PVC sokkelprofiel - verticale 

snede 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 23 

 

Balkonaansluiting met een U profiel - verticale snede 

Ondergrond 

Isolatieplaat 

Lijmmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Wapeningsmortel 

Betonnen element 

U profiel 

Voegdichtingsband 
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DETAILTEKENING 

Detailtekening nr. 24 

 

Plafond met een druiprandprofiel -  verticale snede 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Ondergrond 

Lijmmortel 

Plug 

Isolatieplaat 

wapeningsmortel 

Sierpleister 

     Druiprandprofiel 



 AANSLUITINGEN GEVELOPENINGEN 

  

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel   52 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel 

  EPB aanvaarde knoop              53 

  Aansluiting met een Alu raam in het vlak van het metselwerk met een stenen dorpel   54 

  Aansluiting met een houten of PVC raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel  55 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een stopprofiel   56 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een aansluitprofiel   57 

  Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een V voeg    58 

  Aansluiting met een houten of PVC raam in het vlak van het metselwerk met een V voeg  59  

  Aansluiting houten of PVC raam buitenschrijnwerk in het vlak van het metselwerk met  

  een aansluitprofiel               60 

  Aansluiting houten of PVC raam buitenschrijnwerk in het vlak van het metselwerk met  

  een stopprofiel               61 

  Aansluiting met een ALU raam buiten het metselwerk met een ALU dorpel      62 

  Aansluiting aluminium schrijnwerk buiten het vlak van het metselwerk met een  V voeg    63 

  Aansluiting aluminium schrijnwerk terug liggend  van het metselwerk met een V voeg    64 

  Aansluiting met een terug liggend houten of PVC raam-voorzien van een ALU dorpel   65 

  Aansluiting met een terug liggend houten of PVC raam-voorzien van een stenen dorpel   66 

  Vezelwapening rond ramen en deuren            67 
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DETAILTEKENING 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

 

Min 30 mm 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 25 

 

Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel - verti-

cale snede 
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DETAILTEKENING 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

Min 30 mm 

Toegevoegde isolatie: R>1.5 K/W 

R=d/λ 

d=dikte isolatie 

Detailtekening nr. 26 

 

Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een ALU dorpel EPB 

aanvaarde knoop - verticale snede  

 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
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DETAILTEKENING 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

 

Ondersteuningsplaat 

voegdichtingsband 

Ondergrond 

V-voeg 

Isolatieplaat 

si

Wapeningsmortel  

weefsel 

Kleefmortel 

Min 30 mm 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 27 

 

Aansluiting met een ALU raam in het vlak van het metselwerk met een stenen dorpel - 

verticale snede  
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DETAILTEKENING 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

 

Min 30 mm 

Ondergrond 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Plug 

weefsel 

voorstrijk 

sierpleister 

Stopprofiel 

V-voeg 

voegdichtingsband 

voegdichtingsband 

Detailtekening nr. 28 

 

Aansluiting met een houten of PVC  raam in het vlak van het metselwerk met een ALU 

dorpel - verticale snede  

 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
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DETAILTEKENING 

Siliconenvoeg 

d 

Siliconenvoeg 

Stopprofiel 

Voegdichtingsband 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Hoekprofiel met weefsel 

EPB - aanvaarde knoop: 

Isolatie: R≥ 1.5m² K/W 

(R=d/λ)  

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 29 

 

Aansluiting aluminium schrijnwerk in het vlak van het metselwerk met een  stopprofiel & 

siliconenvoeg - horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

Siliconenvoeg 

d 

Aansluitprofiel met weefsel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Hoekprofiel met weefsel 

EPB - aanvaarde knoop: 

Isolatie: R≥ 1.5m² K/W 

(R=d/λ)  

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 30 

 

Aansluiting aluminium schrijnwerk in het vlak van het metselwerk met een  aansluitprofiel 

voorzien van weefsel- horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

Siliconenvoeg 

d 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Hoekprofiel met weefsel 

EPB - aanvaarde knoop: 

Isolatie: R≥ 1.5m² K/W 

(R=d/λ)  

Voegdichtingsband 

V-voeg 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 31 

 

Aansluiting aluminium schrijnwerk in het vlak van het metselwerk met een V voeg - hori-

zontale snede 
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DETAILTEKENING 

 

Voegdichtingsband 

 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 32 

 

Aansluiting houten of PVC raam buitenschrijnwerk –in het vlak van het metselwerk met 

een V-voeg - Horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

Aansluitprofiel met weefsel 

 

Geïntegreerde voegband  

Wapeningsmortel 

Weefsel 

 

Sierpleister 

 

Isolatieplaat 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 33 

 

Aansluiting houten of PVC raam buitenschrijnwerk in het vlak van het metselwerk met een 

aansluitprofiel - Horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

 

Siliconenvoeg 

Voegdichtingsband 

 

Isolatieplaat 

weefsel 

Wapeningsmortel 

 

Sierpleister 

 

Stopprofiel 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 34 

 

Aansluiting houten of PVC raam buitenschrijnwerk in het vlak van het metselwerk met een 

stopprofiel- Horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

De thermische onderbreking van het buitenschrijnwerk dient volledig met isolatie  overbrugd 

te worden 

Min 30 mm 

Ondergrond 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel  

sierpleister 

Weefsel 

Alu dorpel 

Voegdichtingsband 

V-voeg 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 35 

 

Aansluiting met een ALU raam buiten het metselwerk met een ALU dorpel - verticale snede 
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DETAILTEKENING 

Siliconenvoeg 

d 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

De thermische onderbreking van het buitenschrijnwerk dient volledig met isolatie  overbrugd 

V-voeg 

Isolatieplaat 

Voegdichtingsband 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Hoekprofiel met weefsel 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 36 

 

Aansluiting aluminium schrijnwerk buiten het vlak van het metselwerk met een  V voeg - 

horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

Siliconenvoeg 

d 

V-voeg 

Voegdichtingsband 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Isolatieplaat 

Sierpleister 

Hoekprofiel met  

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

De thermische onderbreking van het buitenschrijnwerk dient volledig met isolatie  overbrugd 

te worden 

Ondergrond 

Kleefmortel 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 37 

 

Aansluiting aluminium schrijnwerk terug liggend  van het metselwerk met een V voeg - ver-

ticale snede 
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DETAILTEKENING 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

Voegdichtingsband 

of aansluitprofiel 

voor ramen 

kopschot 

Voegdichtingsband 

of aansluitprofiel 

voor dorpels 

Isolatieplaat 

Horizontale snede 

Verticale snede 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningslaag 

Wapeningsweefsel 

Sierpleister 

Vensterbank 

Voegdichtingsband 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 38 

 

Aansluiting met een terug liggend houten of PVC raam-voorzien van een ALU dorpel-3D, 

verticale en horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

Ramen stabiel en windicht monteren ! 

 

Voegdich-

tingsband of 

aansluitpro-

fiel voor ra-

men 

ko

Voegdich-

tingsband of 

aansluitpro-

fiel voor dor-

pels 

Isolatieplaat 

Kleefmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningslaag 

Wapeningsweefsel 

Sierpleister 

Vensterbank 

Voegdichtingsband 

Horizontale snede 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 39 

 

Aansluiting met een terug liggend houten of PVC raam-voorzien van een stenen dorpel-3D 

- verticale en horizontale snede 
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DETAILTEKENING 

Siliconenvoeg 

d 

V-voeg 

Voegdichtingsband 

Ondergrond 

Plug 

Sierpleister 

Weefsel 

Wapeningsmortel 

Isolatieplaat 

Kleefmortel 

Hoekprofiel met  

weefsel 

Stopprofiel 

Pleisterplaat 

R
O

LLU
IKEN

 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 40 

 

Vezelwapening rond ramen en deuren - vooraanzicht 

 

 

 

Diagonaal weefsel 

+/- 20x30 cm 

Hoekbeschermer 

met weefsel 

Weefsel over de volledige 

oppervlakte 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
 

Detailtekening nr. 37 

 

Aansluiting met een terug liggend houten of PVC raam-voorzien 

van een stenen dorpel-3D - verticale en horizontale snede 

 

 

  

 BRANDWERING 

  

  Uitzettingsvoeg bij het overbruggen van brandwanden         70 

  Bekleding van de brandwand zonder voeg           71 

  Brandscherm aan de bovenkant van het raam-vooraanzicht       72 

  Brandscherm aan de bovenkant van het raam-horizontale snede       73 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 
 

Detailtekening nr. 38 

 

Vezelwapening rond ramen en deuren - vooraanzicht 

 

 

 

B
R

AN
D

W
ER

IN
G
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 41 

 

Uitzettingsvoeg bij het overbruggen van brandwanden -  horizontale snede 

≥ 10 cm ≥ 10 cm 

Ondergrond 

Wapeningsmortel 

EPS 

Minerale wol 

Uitzettingsvoeg 

Dilatatie-

profiel 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 42 

 

Bekleding van de brandwand zonder voeg - horizontale snede 

 

 

 

20 cm 

Ondergrond 

Wapeningsmortel 

EPS 

Minerale wol 

Uitzettingsvoeg 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

sierpleister 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 43 

 

Brandscherm aan de bovenkant van het raam - vooraanzicht 

≥ 30 cm ≥ 30 cm > 5 cm 

≥ 20 cm MINERALE WOL 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 44 

 

Brandscherm aan de bovenkant van het raam - horizontale    snede 

 

 

 

 

≥ 20 cm 
Ondergrond 

Lijmmortel 

EPS 

Lijmmortel 

Weefsel 

Minerale wol 

Sierpleister 

Aansluitprofiel 

met weefsel 

Hoekprofiel 

met weefsel 



 AANSLUITINGEN ROLLUIKEN 

  

  Aansluiting rolluikkast niet geïsoleerde onderkant          76 

  Aansluiting rolluikkast geïsoleerde onderkant           77 



R
O

LLU
IKEN
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DETAILTEKENING 

Siliconenvoeg 

d 

V-voeg 

Voegdichtingsband 

Sierpleister 

Weefsel 

Wapeningsmortel 

Isolatieplaat 

Kleefmortel 

Pleisterplaat 

Sierpleister 

Ondergrond 

PVC sokkelprofiel met  

afsluitprofiel 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 45 

 

Aansluiting rolluikkast niet geïsoleerde onderkant - verticale snede 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 46 

 

Aansluiting rolluikkast geïsoleerde onderkant - verticale snede 

 

 

 



 BEVESTIGINGEN VAN VOORWERPEN 

  

  Bevestiging van een licht voorwerp (bv een huisnummer) met een PVC spiraalplug    80 

  Bevestiging van een licht voorwerp (bv een lamp) met een EPS montageblok     81 

  Bevestiging van hemelwaterafvoer met een EPS montageblok        82 

  Bevestiging van vreemde voorwerpen met een EPS montageblok       83 

  Bevestiging van stopcontact of schakelaar met een Eldoline PA inbouwdoos     84 

  Bevestiging van stopcontact of schakelaar met een Eldoline EPS inbouwdoos    85 

  Bevestiging van een zwaar voorwerp - met een ALU TR bevestigingsplaat     86 

  Bevestiging van een balustrade met een tra-wik F bevestigingsplaat       88 

  Bevestiging van een balustrade met een tra-wik T bevestigingsplaat       



B
EVESTIG
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G
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O

R
W
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 47 

 

Bevestiging van een licht voorwerp (bv een huisnummer) met een PVC spiraalplug-   hori-

zontale snede 

 

Ondergrond 

Lijmmortel 

Dichtingsring 

PVC spiraalplug 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Isolatieplaat 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

Detailtekening nr. 48 

 

Bevestiging van een licht voorwerp (bv een lamp) met een EPS montageblok -         hori-

zontale snede 

 

  

 

MAX. 5KG 

BEALNGRIJK!  

Kitvoegen volgens de richtlijnen van de fabrikant uit te voeren 

Kitvoegen moeten periodiek gecontroleerd worden. Indien nodig dienen ze vervangen te worden. 

Bedrading 

MAX. 5 KG 

Montagecilinder 

kitvoeg 

Voegdichtingsband 

kitvoeg 

Voegdichtingsband 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 49 

 

Bevestiging van hemelwaterafvoer met een EPS montageblok - horizontale snede 

 

  

Ondergrond 

Montagecilinder 

Isolatieplaat 

Montagering 

hemelwaterafvoer 

hemelwaterafvoer 

lijmmortel Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 50 

 

Bevestiging van vreemde voorwerpen met een EPS montageblok - horizontale snede 

 

  

Ondergrond 

Montagecilinder 

Isolatieplaat 
Voorwerp 

lijmmortel 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 51 

 

Bevestiging van stopcontact of schakelaar met een Eldoline PA inbouwdoos - horizontale 

snede 

Lijmmortel 

Ondergrond 

Isolatieplaat 

Stopcontact of 

schakelaar 

Wapeningmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 

Detailtekening nr. 52 

 

Bevestiging van stopcontact of schakelaar met een Eldoline EPS inbouwdoos- horizontale 

snede 

 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Lijmmortel 

Ondergrond 

Isolatieplaat 

Stopcontact of 

schakelaar 

Wapeningmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 53 

 

Bevestiging van een zwaar voorwerp - met een ALU TR bevestigingsplaat  - horizontale 

snede 

 

Ondergrond 

Lijmmortel 

Isolatieplaat 

Bevestigingsplaat  Zwaar voorwerp 

Wapeningmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 
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DETAILTEKENING 

RAMEN STABIEL EN WINDDICHT MONTEREN 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 54 

 

Bevestiging van een balustrade - met een tra-wik F bevestigingsplaat – horizontale snede 

 

Ondergrond 

Lijmmortel 

Tra-wik F 
Wapeningmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 55 

 

Bevestiging van een balustrade met een tra-wik T – horizontale snede 

Wapeningmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

Lijmmortel 

Ondergrond 

Tra-wik T 
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DETAILTEKENING 



 AANSLUITINGEN MET DOORVOEREN 

  

  Aansluiting met een ingebouwde hemelwaterafvoer          94 

  Aansluiting gevelisolatie met een stalen legger          95 

  Aansluiting met een mantelbuis             96 



D
O

O
R
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ER

EN
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 56 

 

Aansluiting met een ingebouwde hemelwaterafvoer -Horizontale snede 

 

Lijmmortel 

Ondergrond 

Isolatieplaat 

ALU profiel 

(door derden) 

Beugel  

hemelwaterafvoer 

Isolatie 

door derden 

V voeg 

Voegdichtings-

band 

Wapeningmortel 

Weefsel 

Sierpleister 
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DETAILTEKENING 

Detailtekening nr. 57 

 

Aansluiting gevelisolatie met een stalen legger - verticale snede 

 

  

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Sokkelprofiel  

Lijmmortel 

Ondergrond 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

V voeg 

isolatieplaat 

Stalen legger 

Voegdichtings-

band 

U profiel 



            bixa bv - Wim Duisenbergplantsoen 31– 6221 SE Maastricht– www.bixa.expert– info@bixa.expert             96 

 

DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 58 

 

Aansluiting met een mantelbuis - horizontale  snede 

 

  

ondergrond Lijmmortel 

Isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleister 

voegdichtingsband 
V voeg 

Mantelbuis– lengte in functie 

van dikte gevelisolatiesysteem 
Dakdoorvoer 



            bixa bv - Wim Duisenbergplantsoen 31– 6221 SE Maastricht– www.bixa.expert– info@bixa.expert             97 

 

DETAILTEKENING 



 AANSLUITINGEN UITZETTINGSVOEGEN 

  

  Uitzettingsvoeg met een dilatatieprofiel type V         100 

  Uitzettingsvoeg met een dilatatieprofiel type E         101 

   



U
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G
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DETAILTEKENING 

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Detailtekening nr. 59 

 

Uitzettingsvoeg met een dilatatieprofiel type V 

 

Ondergrond 

Lijmmortel 

isolatieplaat 

Wapeningsmortel 

Weefsel 

Sierpleisters 

Dilatatieprofiel type V 
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DETAILTEKENING 

Detailtekening nr. 60 

 

Uitzettingsvoeg met een dilatatieprofiel type E 

 

  

 Toepassing en volledigheid dient steeds door de uitvoerder gecontroleerd te worden 

 Steeds de technische fiches van elk  aan te brengen product te raadplegen 

 Bixa is niet verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Het detail is een schematische weergave, werkelijke situatie kan afwijken en dit naargelang ontwerp en/of uitvoering. Het detail dient hierop afgestemd te worden 

Dilatatieprofiel type V 

Ondergrond 

Wapeningsmortel 

isolatieplaat 

Weefsel 

Wapeningsmortel 

Sierpleisters 



 PROFIELEN & BEVESTIGINGSELEMENTEN 

  

  ALU sokkelprofiel               104 

  PVC sokkelprofiel               104 

  Hoekprofiel met weefsel             104 

  Druiprandprofiel               104 

  Aansluitprofiel voor gevelopeningen            105 

  Dilatatieprofiel type-E & TYPE-V            105 

  Stopprofielen               106 

  Montagecilinders               106 

  Montageblokken & bevestigingsconsoles           107 



PR
O
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DETAILTEKENING PROFIELEN 

ALU SOKKELPROFIEL      AFSLUITPROFIEL VOOR ALU SOKKELPROFIEL    

  

 

   

 

 

 

 

 

PVC SOKKELPROFIEL 

      

      

 

 

 

 

 

 

HOEKPROFIELEN MET WEEFSEL 

 

 

 

 

 

 

 

DRUIPRANDPROFIEL 
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DETAILTEKENING PROFIELEN 

AANSLUITPROFIELEN  VOOR GEVELOPENINGEN   

TYPE 1 

 

 

 

 

 

 

  

TYPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

DILATATIEPROFIEL E-TYPE 

 

 

 

 

 

 

DILATATIEPROFIEL V-TYPE 
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DETAILTEKENING 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGECILINDER 

 

 

 

 

 

PROFIELEN 

  

 

 

STOPPROFIELEN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGERONDELL 

Voor bevestiging bv huisnummers 

 

 

 

 

           

               Voor bevestiging van bv hemelwaterafvoer 

 

 

 

 

 

 

MONTAGEBLOK PU OF EPS              Voor bevestiging van vreemde voorwerpen 
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DETAILTEKENING PROFIELEN 

BEVESTIGINGSPLATEN  Voor bevestiging van bv leuningen 

BEVESTIGINGSCONSOLE Voor bevestiging van zware voorwerpen bv zonnetenten 

BEVESTIGINGSCONSOLE TRA-WIK  Voor bevestiging van valbeveiliging en balustrades 
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