BOUWBESLUIT 2012
®

Bouwbesluit artikelen met betrekking tot de DTS laag-reliëfdorpels
Onderdorpels welke gemonteerd worden onder houten gevelelementen overeenkomstig BRL 0801
moeten voldoen aan de Bouwbesluitcriteria zoals hieronder aangegeven:
Algemene sterkte van de bouwconstructie; BB-afd. 2.1
Een te bouwen bouwwerk is voldoende bestand tegen de daarop werkende krachten, voor zover de
gebruiksfunctie is aangewezen in tabel 2.1.
Beperking van ontwikkeling van brand en rook; BB-afd. 2.9
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. In tabel
2.66 zijn voor de verschillende gebruiksfuncties voorschriften aangewezen.
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke
ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69 een eis geldt, is die eis niet van toepassing.
Inbraakwerendheid; BB-afd. 2.15
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
aangegeven weerstandsklasse 2.
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 5096, juist zijn.
Wering van vocht; BB-afd 3.5
De waterdichtheid van een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen
zoals aangewezen in tabel 3.20.
Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig NEN 2778, juist zijn.
Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling; BB-afd. 3.9
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit
van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen en ioniserende
straling beperkt is, voor zover in tabel 3.62 voorschriften zijn aangewezen.
Gecontroleerd wordt of de opgegeven materialen voldoen aan de voorschriften.
Bereikbaarheid en toegankelijkheid; BB-afd 4.4
De drempelhoogte ter plaatse van de toegang van een woonfunctie of toegankelijkheidssector ten
opzichte van de vloer van een aangrenzende ruimte of het aansluitend terrein moet voldoen aan de
prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 4.21.
Gecontroleerd wordt of de opgegeven drempelhoogte, inclusief een eventuele slijtstrip, juist is.
Hoogteverschil niet groter dan 0,02 m.
Energiezuinigheid; BB-afd. 5.1
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 1068 bepaalde
warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarden.
Gecontroleerd wordt of de ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
2
een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt hebben van ten hoogste 1,65 W/m .K.
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