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Sterlit Dakelement

Het dak van dragende dakelementen die gezien mogen worden

Sterlit Dak
Het milieuvriendelijke dak in ruimten waar mensen zich prettig voelen

Boven: Zwembad Strömstad Architect: Mats Lundgren, Kustlinje Arkitekter AB
Ontwikkelaar: AB Strömstadslokaler Gebouwd: 2007 Foto: Johann Lang
Omslag: Linköpings Bibliotek Architect: Johan Nyrén, Nyréns arkitektkontor
ab Ontwikkelaar: Linköpings kommunala fastigheter AB, Kent Nyrén
Bouwbedrijf: TEAB Hallbyggen Gebouwd: 1998-2000 Foto: Johann Lang
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Bad met zicht op zee. Kleuren en materialen geven een fantastisch licht en geluid.
”Een verbouwing van een bad met grote condensproblemen naar een zeer verfrissend bad zonder condens” Peter Heje, Strömstads houthandel
”Een enorm verschil in geluid en akoestiek” Britt-Marie Simonsson, badmeester.

Een kostenefficiënt dak
Houtwolcement - de natuurlijke ”airconditioning”
Houtwolcementplaten zijn erg goed in het reguleren van
de relatieve vochtigheid in een ruimte. De vochtregulerende
werking van HWC heeft een grote, positieve invloed op
het klimaat en het welbevinden van personen in de ruimte.
Zeker voor badkamers, klaslokalen, sporthallen, etc. Wanneer
Sterlit Dak wordt toegepast op bijvoorbeeld een kunstijsbaan, is er geen luchtontvochtiger meer nodig. U bespaart
energie en geld, zonder dat het binnenklimaat verslechtert.
Warmteopslagcapaciteit
Er blijven altijd (kleine) fluctuaties in de kamertemperatuur. Warmte (van o.a. mensen en verlichting) wordt
in het plafond van houtwolcement gedurende de dag
opgeslagen in plaats van afgevoerd. ’s Nachts wordt
deze energie aan de ruimte teruggegeven en bespaart zo stookkosten. Zie tabel op pagina 8.
Geen condens
De cementgebonden houtwol van Sterlit kan vocht
absorberen, zonder dat er condens vormt.
Bestand tegen agressieve omgevingen
Houtwolcement wordt niet aangetast door rot of schimmel.
Sterlit Dak is beter dan andere dakconstructies tegen agressieve omgevingen bestand en wordt niet beïnvloed door de
chemicaliën die bijvoorbeeld worden gebruikt in zwembaden.
Absorptie van het hoogste niveau.
Sterlit kan geschilderd worden, zonder dat de geluidsabsorberende eigenschappen aangetast worden.
Deze brochure geeft een introductie in de eigenschappen en
toepassingen van het Sterlit Dak. Meer informatie / gegevens
over Sterlit vindt u op onze website www.Isolco.nl.
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Een Sterlit Dak biedt vele technische voordelen
De Belangrijkste
eigenschappen zijn:
• Geluidsabsorptie
• Thermische isolatie
• Warmteopslagcapaciteit
• Vochtabsorberend
• Vochtbestendigheid
• Brandveilig
• Bestand tegen agressieve
omgevingen
• Lage emissie

Dakbedekking

Isolatie

Dit betekent o.a.:
• Confortabel binnenklimaat
• Bewezen lange levensduur
• Natuurlijk uiterlijk
Draagbalk

Sterlit Dak

Sterlit Dakelement

Sterlit Dak is een constructie met dragende Sterlit dak-

Sterlit Dakelementen worden gemaakt van cementgebon-

platen en extra isolatie. Het is met succes gebruikt over

den houtwol, versterkt met houten wapeningsbalken.

een periode van meer dan 30 jaar, voornamelijk in
zwembaden,scholen, bibliotheken, showrooms, fabrieken,
sporthallen en andere gebouwen met grote ruimtes.
Sterlit dakelementen worden vaak gedragen door gelamineerde balken. Het dakelement wordt blijvend zichbaar
gemonteerd en hoeft niet verder afgewerkt te worden. De
ruimte geeft daardoor een luchtige, en open indruk.

Type

vezelbreedte

Normaal

2,5 mm

Afmetingen
Dikte

150 mm

Breedte

600 mm

Lengte

2390 mm (module 2400 mm)

Wapening

ø 65-70 mm

Gewicht
Naturel crème

78/54 kg per st/m2

Naturel grijs

84/58 kg per st/m2

van de relatieve vochtigheid in een ruimte. Warmte wordt

Naturel crème

Naturel grijs,

opgeslagen tijdens de dag en wordt ’s nachts weer afge-

Normale vezel

Normale vezel

geven en bespaart zo dus stookkosten.

.

Een naturlijke ”airconditioning”
Sterlit is met zijn open structuur erg goed in het reguleren
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Sterlit Sandwich (HWC/Isolatie)

Sterlit Dakelement

Rondhout wapening

Sterlit
Sandwich

Sterlit Sandwich
Sterlit Sandwich is een combinatie van HWC en polystyreen. Het wordt regelmatig gebruikt als aanvulling op de
dakplaten en combineert goede warmteisolatie met een
beloopbare, dukvaste laag.

Sterlit Quadri dakelement
– de slimme manier van werken

Afmetingen en gewicht
Dikte

75 mm (waarvan 50 mm EPS)

4 Sterlit Dakelementen vormen een quadri-element

Breedte

600 mm

voor een eenvoudige en efficiente installatie. Het ele-

Lengte

2000 mm

Gewicht

ment kan gemakkelijk met een kraan op zijn plaats

8 kg/m2

worden getild en verkort zo de bouwtijd aanzienlijk.
Afmetingen
Dikte

150 mm

Breedte

2400 mm

Lengte

2390 mm (module 2400 mm)

Wapening

ø 65-70 mm

Alternatieve isolatie. Als alternatief kan er ook voor
minerale wol, PIR, Resol of XPS gekozen worden.

Gewicht
Naturel crème

312/54 kg per st/m2

Naturel grijs

336/58 kg per st/m2
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Bibliotheek Enköping Architect: Lars Gauffin, Nyréns Arkitektkontor Ontwikkelaar: Enköpings Kommun
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Foto: Åke E:son Lindman

Dakvormen

Warmdak

Ronddak

Kouddak

Sterlit Dakelementen kunnen als plafond worden gebruikt
voor de meeste soorten dakvormen. De dakelementen
kunnen zowel tussen als op de balken worden geplaatst.

Daksoorten
Warmdak
Sterlit Dakelementen worden het meest gebruikt om
warmdaken te maken. Hierbij worden de Sterlit elementen

Warmdak

als dragende constuctie gebruikt.
Kouddak
Een koud dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan
de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht.
De dakbedekking bevindt zich direct bovenop de dragende
constructie. Door het toepassen van Sterlit zullen er geen
condensatieproblemen onstaan.

Kouddak

Dakbedekkingen
Op Sterlit daken kunnen alle gangbare dakbedekkingen
gebruikt worden, zoals dakpannen, bitumen, EPDM,
felsdaken, zelfs vegetatiedaken. Voor meer details, zie
www.isolco.nl.
Bitumen
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Afwatering
Sterlit daken bieden volledige vrijheid bij de keuze van afwateringssystemen. U kunt zowel uitwendige (via dakgoten) als inwendige afwatering kiezen.
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Sterkte
Normale uitvoering; rode stempel - 2,6 kN/m²
Het standaard Sterlit Dakelement heeft een sterkte van 2,6
kN/m², bij gelijkmatig verdeelde belasting, zoals sneeuw.
Alle extra belastingen (zoals installaties en armaturen
moeten met de maximale belasting verrekend worden.
Deze elementen hebben een rode stempel op de houten
wapening. Neem voor meer informatie contact op met
Isolco B.V..
Speciale uitvoering; zwarte stempel - 5,3 kN/m²

Sterlit Dakelement sterktetest in Stockholm (1965) met
Skansen-olifant Gobi (1950 kg).

De speciale uitvoering wordt voorzien van een sterkere
wapening met een hoger draagvermogen. Deze platen zijn

Isolatiewaarden voor Sterlit Dak (met 2 lagen Isola dakbedekking)
Rp-waarde (m2K)W

Up-waarde W/m2K

Sterlit Dakelement
(goedgekeurde waarde)

1,80

0,555

Sterlit Dakelement
+ Sterlit Sandwich

3,51
75 mm

0,300

Sterlit Dakelement
+ EPS 100 - 70mm
+ EPS 100 - 100mm
+ EPS 100 - 150mm
+ EPS 100 - 180mm

3,74
4,57
5,96
6,80

0,267
0,218
0,167
0,147

voorzien van een zwarte stempel en hebben een maximale
belasting van 5,3 kN/m².

Stormstabilisering
De volgende methoden worden aanbevolen:
- Ingeklemde pijlers;
- Trussen met verticale windverbanden of stabiliserende
wanden.
Veel parameters bepalen de beste optie en elke constructie
dient door een professional beoordeeld te worden. Let
op! De dakelementen hebben geen stormstabiliserende
werking.

Thermische isolatie
Sterlit Dakelementen hebben een Rd 1,80 m²K/W mits ze
niet worden blootgesteld aan convectie.

Warmteopslagcapaciteit
Sterlit Dakelementen combineren lage thermische geleiding met een relatief hoge dichtheid. Dit geeft een zeer
goede warmteopslagcapaciteit. In de zomer dringt de
middaghitte niet zo gemakkelijk binnen. Het wordt opgeslagen in het dak en doorgegeven aan het pand tijdens
de nacht. De vertraging is vastgesteld tot wel 13 uur*. In
de lente en herfst, wanneer er grote verschillen zijn tussen
dag en nacht, kunnen zo de temperatuursverschillen opgevangen worden waardoor veel energie bespaard wordt.
Warmteopslagcapaciteit heeft dus een positieve invloed op
het binnenmilieu.
*Warmteflowberekening, Tepro, Blomberg Consulting, Lund, 92.09.27. Zie het diagram.
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Stalen dak met 15 cm minerale wol
Buitentempiratuur

In het diagram wordt een vergelijking gemaakt
tussen de warmtestromen van Sterlit Dak en een
dak met minerale wol. De vertraging voor Sterlit Dak
is c.a. een halve dag en voor minerale wol c.a. 2 uur.
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Geluidsabsorptie
Sterlit Dakelementen zijn zeer geluidsabsorberend en
zorgen dus voor een goede akoestische omgeving zonder

ap Praktisch
absorptievermogen
ap Praktisch
absortievermogen
1,2
1,0

extra akoestische toevoegingen. De open oppervlakte-

0,8

structuur is overschilderbaar zonder dat het de absorptie

0,6

verslechterd.

0,4
0,2

Absorptieklasse: A, gewogen absorptiecoëfficient a=0,9.
(Sterlit Dakelement + 120 mm Rockwool 337)

Frequentie 0,0
125
Hz

250

500

1k

2k

4k

a=0,8

Absorptieklasse: B, gewogen absorptiecoëfficient a=0,8.
(Sterlit Dakelement + Sterlit Sandwich)

a=0,9

”Geluidsabsorptiemetingen”, SP, Borås, rapport
9532214-1 en -2 versie 95.03.31 resp-30.

Geluidsisolatie
Een Sterlit dak heeft volgens metingen een isolatiecapaciteit van 32 dBA. (bij een standaard verkeerslawaaispectrum 50-5000 Hz).
Sterlit Dak (dwarsdoorsnede van buiten naar binnen)
Dakbedekking

-470K24
(bijv. Polygum Prevent Turbo 180AR/AD)
-460P14
(bijv. Polygum Turborock APP)

Isolatie

-150 mm Sterlit Sandwich

Onderlaag

-15 mm multiplex

Sterlit Dakelement

-geplaatst tussen de draagbalken

Sterlit Dak, meting van de geluidsabsorptie door Akustikverkstan, Skövde.

Tussenwanden met
geluidsisolatie
Met verschillende toevoegingen kunnen tussenwanden
gemaakt worden met een geluidsisolatie van 35, 44, 48
en 52 dB aangesloten op Sterlit Dak met behoud van de
geluidsisolerende werking.
Metingen van flankerende transmissie». Ingemansson
Akustik, Göteborg, rapport 780377-2, dat 80.08.14.

Voorbeeld van een aansluiting van 44 db.
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Nagalmtijden

vocht en condens

Als voorbeeld van Sterlit Daks uitstekende akoestische

Vochtbuffer

eigenschappen zijn hieronder de gemeten nagalmtijden

Sterlit Dak kan vocht absorberen en het vrijgeven zonder

van twee ijsbanen en twee klaslokalen weergegeven. Bij de

te beschadigen en zonder dat de functionaliteit minder

ijsbaan werd ook HWC op de muren gemonteerd. Beide

wordt. De cementgebonden houtwol is alkalisch wat

lokalen zijn ongeveer gelijk van volume (240 m3) en vorm.

schimmel en rot voorkomt.
Dampscherm

Nagalmtijd
(s) in twee
ijsbanen*
nagalmtijden
(s) in twee
ijsbanen*

Met betrekking tot vocht wordt een dampscherm aan de

ap Praktisch absorptievermogen

bovenzijde van Sterlit Dakelementen aanbevolen. Bijvoor-

3,0

beeld 0,2 mm verouderingsbestendig PE membraan. Sterlit
Dak voorzien van cellulair glas isolatie behoeft geen los

2,5

dampscherm.

2,0

Zwembaden

1,5

In zwembaden wordt altijd een kwalitatieve diffusiebarrière aanbevolen, bijvoorbeeld, 0,2 mm PE-folie, zie

1,0

Frequentie
Hz

”dampscherm” hierboven. Echter, met cellulair glas iso-

0,5
125

250

500

1k

2k

latie op het Sterlit Dak is zelfs in zwembaden geen aparte

4k

IJsbaan B
IJsbaan A

vochtbarrière nodig. In zwembaden (+28 ° C - relatieve
vochtigheid 55% ) is geen condensatieprobleem bij een

*Nagalmtijdsmeting in ijsbanen. 3K Akustikbyrån, Stockholm, 87.08.03

minimale opbouw met 75 mm Sterlit Sandwich + 30 mm

Percentage van oppervlak (HWC) van dak en wand **(%)

polystyreen.

Ijsbaan

A

B

Dak

100

100

Lange zijde a

70

25

Lange zijde b

0

50

Korte zijde a

40

40

Korte zijde b

70

60

Beide gebouwen hadden een betonnen vloer
** rest van de wanden hout en steen

Nagalmtijden (s) in twee klaslokalen*
ap Praktisch absorptievermogen
1,2
1,0

ing.”

”Sterlit Dak voorkomt druppelvorm

0,8
0,6
1a
1b
2

0,4

Vochtbalansberekening Sterlit Dak in zwemhallen K-konsult, 21/05/92

0,2
Frequentie
Hz

0,0

125

250

500

1k

2k

4k

Lokaal 1, gesloten vouwwand
Lokaal 1, open vouwwand
Lokaal 2, gesloten vouwwand
*Nagalmstijdsmeting in klaslokalen
Sterner Akustik, Malmö, rapport 491-001, dat 95.04.23.
Lokaal 1

Lokaal 2

Volume 235 m³.
Sterlit Dakelement + Sterlit Sandwich.
Collegezaal hoogte 2,70 - 5,10 m.
Wanden van hout

Volume 245 m³.
Sterlit Dakelement + Sterlit Sandwich.
Collegezaal hoogte 2,87 - 5,45 m.
Wanden van steen en gips.
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Ventilatie
In zwembaden wordt er onderdruk geadviseerd als gevolg
van het extreme binnenmilieu. Rekening houdend met
het feit dat het vrijwel onmogelijk is om een perfecte
afdichting te maken, raden we aan dat de ventilatie zo is
geregeld is, dat overdruk in de kamer niet kan ontstaan.
LET OP! Nieuwe gebouwen bevatten altijd bouwvocht.
Daarom bevelen we aan om de eerste twee jaar altijd 24
uur per dag een vaste, normale temperatuur en fundamentele ventilatie aan te houden.

Brandklasse

Gebruik

Sterlit Dak voldoet aan brandklasse REI 30 (EN 13501-

maat omdat ze een groot aantal technische problemen

2) voor de dragende en scheidende functie, maar ook

in een keer oplossen. Daarom wordt het gebruikt in een

als brandwerend met een oppervlak van klasse 1 (TG

groot aantal verschillende omgevingen met hoge prestatie-

3173/79).

eisen.

Sterlit Dak gemonteerd tussen de balken, aangevuld met

Sterlit Dakelementen kunnen helaas niet overal gebruikt

15 mm multiplex is goedgekeurd in brandklasse REI 60.

worden. Voor- beelden zijn ruimtes waar voedsel verwerkt

Sterlit dakelementen dragen bij aan een goed binnenkli-

Milieu en gezondheid
Uit metingen van SP blijkt dat de emissie van houtwol-

wordt (keukens) en operatieruimtes. Hier zal het plafond
extra afgewerkt moeten worden. Neem bij twijfel contact
op met Isolco B.V..

cement die gebruikt wordt voor Sterlit extreem laag is.

Hergebruik

Gemeten emissie <30 μg/m3 TVOC concentratie die

Sterlit Dakelementen zijn cementgebonden. Het zorgen

overeenkomt emissiefactor TVOC <11 mg / m² h.

voor sterkte en een lange levensduur, waardoor gedemon-

Sterlit is zeer goed bestand tegen schimmel en rot en is
daarmee erg veilig voor de gezondheid.

teerde elementen hergebruikt kunnen worden (afhankelijk
van de installatiemethode).

Milieu en kwaliteitscertificering

Lichtreflectie

Gegevens van milieuanalyse (levenscyclusanalyses) van

Sterlit weerkaatst een aangenaam licht, zonder te verblin-

Sterlit Dakelementen en de fabriek kunnen worden besteld
(in het Zweeds). Externe controle wordt uitgevoerd door
SP.

den. Er zijn goede ervaringen met indirecte verlichting op
Sterlit.
De tabel geeft de gemiddelde waarden van drie metingen

Stof
Onder auspiciën van het Zweeds Nationaal Test- en Onderzoeksinstituut is een 10 jaar oude school getest op de
aanwezigheid van stof en houtwol. Het deeltjesaantal in
de lucht werd gemeten in drie klaslokalen (één zonder en
twee met Sterlit daken), voor en na een sterke kunstmatige luchtstroom langs het plafond. De metingen toonden
aan dat het deeltjesaantal in de lucht niet was verhoogd.
Alle stof die tijdens het bouwproces vrijkomt is niet
gevaarlijk en kan gemakkelijk worden verwijderd door
het oppervlak te stofzuigen. Talrijke voorbeelden van
toepassingen in restaurants, scholen en andere gevoelige
omgevingen laat zien dat Sterlit niet zelf stof of deeltjes
produceert.

van de spectrofotometer methode volgens Zweedse norm
SS 019100 met een lichtbron die op het oppervlak gericht
is. Dit geeft een schaduweffect in kleine holtes. De methode is daarom niet exact in het geval van gestructureerde
oppervlakken zoals Sterlit. De praktische lichtreflectie is
groter in een normale ruimte. Verlichting uit een groter
aantal verschillende bronnen vermindert het schaduweffect.
Lichtreflectie, Sterlit Normale vezel, ca %
Naturel grijs
Wit op grijs gespoten
Naturel crème
Wit op crème gespoten

31
58
47
72

”Sterlit produceert geen stof.”
SP/RNK metingen, 05/10/95
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Scania-Trucks West, Tvååker Architect: Sten Ericsson Arkitektkontor, Göteborg
Ontwikkelaar: Scania Sverige Oppervlakte: 1370 m2 Gebouwd: 2006 Foto: Johann Lang

”Het werk wat wij verrichten gaat gepaard met lawaai. Vergeleken met
andere gebouwen is er vrijwel geen galm.”
Lars Ola Bylander och Per Johansson, Scania-Trucks West.

Linksonder: Ritorps ishall Architect: Peter Wisme Bouwbedrijf: Skanska AB
Gebouwd: 1998 Foto: Jakob Lang
Midden: Enskede Ridhus Architect: Hagman & Hagman
Ontwikkelaar: Stockholms stad, Idrottsförvaltningen Gebouwd: 2001

Foto: Johann Lang

Rechtsonder: Cementa, Slite Architect: BJ-Konsult AB Ontwikkelaar: Cementa
Oppervlakte: 390 m2 Gebouwd: 2007 Foto: Oskar Johansson
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IKSU Sportcenter, Umeå Architect: Arne Wistedt, Sveco AB Opdrachtgever: Akademiska
hus Bouwbedrijf: NCC Construction Sverige AB Gebouwd: 2007 Foto: Johan Gunséus

”IKSU sportcenter, Europa’s grootste wellness faciliteit”
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Toebehoren
Toebehoren Sterlit Dakelement
Schroef WT-T
Voor de montage van de elementen op de draagbalken

Dimensies mm

Verpakking st

130x6,5

100

Lengte mm
Bits T 30 (torx) voor schroef WT-T
Zelfde, voor montage op overstekbalk
Balkschoen, thermisch verzinkt voor montage van
balken voor dakranden, etc.
Strook vezelcement min 10 kg/m2 voor geluidsisolatie
in de voegen van de elementen (alternatief: kartondensitet ca 14 kg/m3).

90
110
Hoogte mm
115
Lengte

Breedte mm

Verpakking st

Anghankelijk van de situatie

150 (+-3 mm)

Bundels van ca 20 st

Verbruik st/m2
Felsdak HOH 600

Verbruik st/m2
Bij dakpannen HOH 1200

0,70

0,35

Overige toebehoren
Montagerail Bjarne systeem
Thermisch verzinkt staal 100x2400mm

Verbruik

Lengte mm

Telescoopshuls voor Bjarne systeem PP, met sluitkap
Ø 42 mm

8 st/montagerail =
5,6 resp 2,8 st/m2

Beschikbaar in verschillende
lengtes afhankelijk van isolatie

Dakschroef IT2-C-90 voor Bjarne systeem Roestbestendigheidsklasse A, Ø 4,8 mm

8 st/montagerail =
5,6 resp 2,8 st/m2

90

Verpakking st

500

Bit, PH2, voor schroef in telescoophuls
Bitverlengere, 500 mm

Overige producten en toepassingen
Sterlit-N
Eenvoudig te verwerken en stucbare termische isolatie.
Sterlit bouwelementen
Het veelzijdige en multi-inzetbare element om snel en
eenvoudig perfect geïsoleerde wanden te maken.
Sterlit wandelementen
Prefab wandelementen van houtwolcement.
De wandelementen worden aangepast aan de
eisen en gewenste afmeting van de

Sterlit-N Verkeer

Sterlit-G

Effectieve reductie van verkeerslawaai.

Gewapende houtwolcementplaten voor daken.

Fabriksgatan 2 • Box 20 • 570 60 Österbymo • Tel 0381-601 14 • www.traullit.se
Träullit började tillverka träullsplattor redan 1946 och är i dag marknadsledande i Sverige.
Företaget är familjeägt och tillverkningen sker i Österbymo, södra Östergötland.

Art & Copy Produktion

klant en gegoten in de fabriek.

