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Sterlit Prefabwand

Sterlit Prefabelement
Bouw-systeem voor een goed geïsoleerde, homogene wand met een superieure warmte-opslagcapaciteit

Sterlit prefabelement is een uniek bouwsysteem

Het Sterlit prefab element biedt een unieke combinatie van

van cementgebonden houtwol.

hoge thermische isolatie en warmteopslagcapaciteit tegen

Het product is ontwikkeld om aan alle eisen van de moderne

lage totale kosten.

bouw te voldoen; hoge isolatie waarde, hoge bouwsnelheid.
Het prefabelement is een uitbreiding van de traditionele
houtwolcementplaat die in de Benelux al vele tientallen jaren
gebruikt wordt.
Materialen met vele mogelijkheden
Sterlit producten zijn uitvoerig getest, en hebben een grote
weerstand tegen brand, schimmel en rot. De warmteopslagcapaciteit is aanzienlijk beter dan bij andere homogene
constructiemethoden. Sterlit’s hoge pH-waarde voorkomt de
groei van schimmel. Het bindmiddel cement zorgt voor sterkte en brandveiligheid. (Brandweerstandsklasse REI360). De
cementgebonden houtwol is ook een uitstekende onder-

Vergelijking van Rc-waarde en warmteopslagcapacteit

grond voor stucwerk.
Korte bouwtijd

Houtskeletbouw met

Sterlit prefabelementen worden in de fabriek geproduceerd

minerale wol

volgens de eisen van de klant. De wanden van het huis wor-

Spouwmuur met steenwol

den geplaatst en gezekerd in minder dan één dag, hetgeen

(2x100mm steen+180mm steenwol+20 spouw)

bijdraagt aan een zeer korte bouwtijd.

Sterlit Prefab

Dikte

m2K/W OC kJ/m2 OC

400mm

7,14

65

400mm

5,52

52,5

400mm

6,45

250

Ringbalk met tenminste 4
st Ø 12 mm wapening en
gevuld met beton.

Bovenzijde afsmeren
met cementmortel
Anker voor fixatie
van wapening en
spanten

Buitenschil van bijvoorbeeld pleisterwerk, hout, metselwerk, staalplaat, etc.

Tenminste 400 mm wapeningsnetten
op de elementnaden aanbrengen
Zie aanwijzingen leverancier
pleisterwerk

De V-groef in de kopse zijden van de
elementen vormen samen een ruit die
gevuld wordt met beton

Afmetingen & handling
Afmetingen

Handling, opslag en verwerking

Het prefabelement wordt in twee standaardhoogtes geprodu-

De prefabelementen worden staand aangeleverd en zijn

ceerd (zie onder). Het is ook mogelijk prefabelementen in

voorzien van hijsriemen. Een mobiele kraan is nodig om

speciale afmetingen/vormen te bestellen . (Maximum for-

de prefabelementen op het werk te kunnen verplaat-

maat 2600 x 6000 mm).

sen. De elementen dienen te worden beschermd tegen

Hoogte

2400-2600 mm

Dikte

400 mm

Lengte

maximaal 6000 mm

neerslag en beschadigingen. De elementen zijn met
identificatietekens gemarkeerd, exact volgens de elementtekeningen en het montageschema.
Sterlit prefabelementen kunnen eenvoudig worden bewerkt
met een kettingzaag. Openingen voor ramen en installatieleidingen kunnen gemakkelijk in de elementen gezaagd
worden.

Overige producten en toepassingen

Sterlit-N

Sterlit-N Verkeer

Isolerende basis voor stucwerk en akoestiek

Effectieve reductie van verkeerslawaai

Sterlit Dakelement

Sterlit Bouwelement

• Dragende dakelementen met een perfecte akoestische

Ideaal voor het snel en flexibel bouwen van goed

werking.

geisoleerde gebouwen

