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Algemeen

Speciale specificaties
Voor producten ”op aanvraag” , bestelartikelen ”niet uit

Sterlit houtwolcementplaten hebben uitstekende akoes-

voorraad leverbaar”, afwijkende lengtes of diktes: vraag

tische eigenschappen en zijn beschikbaar als combipa-

naar de mogelijkheden en voorwaarden.

neel met verschillende isolatiematerialen, afgestemd op
de specifieke eisen van het project. Zo wordt niet alleen
uitstekende akoestische absorptie, maar ook thermische
isolatie bereikt.

Keurmerken en certificaten

De combipanelen zijn standaard voorzien van een
wisselsponning voor het voorkomen van koudebruggen
en bevorderen van een eenvoudige montage. Sterlit heeft
met zijn geringe aantal bevestigers de beste RC waarde en
snelste verwerkingstijd.

Milieu en gezondheid

PEFC/30-31-211

Sterlit houtwolcement wordt gemaakt van FSC of PEFC
gecertificeerd hout. Sterlit producten kunnen niet rotten
of schimmelen en zijn daarom zeer geschikt als bouwmateriaal voor alle soorten gebouwen.

Vochtbestendig en
ademend
Sterlit houtwolcement kan vocht absorberen en vrijgeven
zonder te beschadigen. De cementgebonden houtwol is
alkalisch wat schimmel en rot voorkomt.

Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing, zie: http://www.isolco.nl/verkoopvoorwaarden-belgie/

Contact

Patrick Vanherck
patrick@isolco.nl
+32 (0) 479 102 776
Regio: Brussel, Henegouwen, Oost-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant (B-H-V), West-Vlaanderen

Serge Philippe
serge@isolco.nl
+32 (0) 476 833 613
Regio: Antwerpen, Limburg, Luik, Luxemburg,
Namen, Vlaams-Brabant (Leuven), Waals-Brabant, G. H. Luxemburg
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Sterlit 2L SW A2
De multifunctionele houtwolcementplaat met
steenwol isolatie

Algemeen

Standaard kleuren

Sterlit 2L SW A2 is een geïsoleerde houtwolcementplaat

Naturel crème5

Naturel grijs3,5

voorzien van een laag hoogwaardige minerale wol. Sterlit
met steenwol blinkt vooral uit op het gebied van brandveiligheid en akoestiek. Alle platen zijn standaard voorzien van
een facet.

Wit gespoten4
Overige gespoten kleuren3,4

Akoestiek

Vezelbreedtes

Sterlit 2L SW A2 heeft een absorptiewaarde (αw) van 0,55
(MH) - 0,85 (L), afhankelijk van de samenstelling en wijze

Ultrafijne vezel (1,0mm)

van montage.
Fijne vezel (2,0mm)

Randafwerkingen
Type 1:

Zonder sponning

Type 2:

Wisselsponning verschoven

Andere vezel-breedtes3

Overig
Hoek- en sluitplaat

verlijmd
Hout keurmerk
PEFC
FSC

Technische informatie

Dikte (mm)2

L1

B

Rd

Gewicht/m2

Brandklasse

50

1200

600

1,15

11,95

A2-s1,d0

75

1200

600

1,95

13,70

100

1200

600

2,70

15,45

125

1200

600

3,45

17,20

150

1200

600

4,20

18,95

175

1200

600

4,95

20,70

200

1200

600

5,75

22,45

225

1200

600

6,50

24,20

1

Andere maten op aanvraag

2

Andere diktes op aanvraag

3

Niet uit voorraad leverbaar

4

Let op: gespoten kleuren worden altijd op naturel grijze
basisplaten gespoten

5

Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan
er bij naturel crème platen sprake zijn van kleurnuances en
bij naturel grijs van kleurverschillen. Deze kleurvariaties
zijn het meest voorkomend in naturel grijze platen, waarin
de kleur voor nagenoeg 100% afkomstig is van het grijze
cement. Factoren die van invloed zijn op de kleur zijn o.a.
cementkleur, water-cement verhouding, watergehalte in het
hout, uithardingssnelheid, verdamping en vocht dat vrijkomt
tijdens het uitharden.

standaard
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Sterlit 2L PIR
De multifunctionele houtwolcementplaat met
PIR isolatie

Algemeen

Standaard kleuren

Sterlit 2L PIR is een geïsoleerde houtwolcementplaat voor-

Naturel crème5

zien van een laag PIR, een isolatiemateriaal dat met een
beperkte dikte een zeer hoge isolatiewaarde (R waarde)
kan bereiken. Daarnaast biedt PIR isolatie een zeer hoge
drukvastheid en vochtresistentie. Dit maakt Sterlit 2L PIR
product uitermate geschikt voor projecten waar de ruimte
beperkt is, maar er toch hoge eisen worden gesteld aan
isolatiewaarden. Alle platen zijn standaard voorzien van
een facet.

Naturel grijs3,5

Wit gespoten4
Overige gespoten kleuren3,4
Vezelbreedtes

Akoestiek

Ultrafijne vezel (1,0mm)

Sterlit 2L PIR heeft een absorptiewaarde (αw) vanaf 0,25 (H),

Fijne vezel (2,0mm)

afhankelijk van de samenstelling en wijze van montage.

Randafwerkingen

Andere vezel-breedtes3

Type 1: Zonder sponning

Overig

Type 2: Wisselsponning
verschoven verlijmd
(standaard)

Hoek- en sluitplaat

Hout keurmerk
FSC

standaard

Technische informatie

Dikte (mm)2

L1

B

Rd

Gewicht/m2

Brandklasse

45

1200

600

1,55

9,40

B-s1,d0

76

1200

600

2,95

10,35

105

1200

600

4,30

11,20

125

1200

600

5,20

11,80

145

1200

600

6,10

12,40

175

1200

600

7,45

13,30

1

Andere maten op aanvraag

2

Andere diktes op aanvraag

3

Niet uit voorraad leverbaar

4

Let op: gespoten kleuren worden altijd op naturel grijze
basisplaten gespoten

5

Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan
er bij naturel crème platen sprake zijn van kleurnuances en
bij naturel grijs van kleurverschillen. Deze kleurvariaties
zijn het meest voorkomend in naturel grijze platen, waarin
de kleur voor nagenoeg 100% afkomstig is van het grijze
cement. Factoren die van invloed zijn op de kleur zijn o.a.
cementkleur, water-cement verhouding, watergehalte in het
hout, uithardingssnelheid, verdamping en vocht dat vrijkomt
tijdens het uitharden.
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Sterlit 2L HS-X
De multifunctionele houtwolcementplaat met
hoogwaardige isolatie

Algemeen

Standaard kleuren

Sterlit 2L HS (X) is een geïsoleerde houtwolcementplaat vo-

Naturel crème5

Naturel grijs3,5

orzien van een laag hoogwaardige hardschuim. Alle platen
zijn standaard voorzien van een facet.
Wit gespoten4

Akoestiek

Overige gespoten kleuren3,4

Sterlit 2L HS (X) heeft een absorptiewaarde (αw) vanaf

Vezelbreedtes

0,30 (MH), afhankelijk van de samenstelling en wijze van
montage.

Ultrafijne vezel (1,0mm)

Randafwerkingen

Fijne vezel (2,0mm)

Type 1: Zonder sponning

Andere vezel-breedtes3

Type 2: Wisselsponning verschoven
verlijmd (standaard)

Overig

Type 3: Wisselsponning in isolatie

Hoek- en sluitplaat

(alleen op aanvraag)

Hout keurmerk
PEFC

Technische informatie

FSC

Dikte (mm)2

L1

B

Rd

Gewicht/m2

Brandklasse

51

1200

600

1,40

9,15

B-s1,d0

75

1200

600

2,20

9,60

96

1200

600

3,00

10,05

120

1200

600

3,80

10,50

145

1200

600

4,45

11,85

170

1200

600

5,30

12,30

195

1200

600

6,15

12,75

1

Andere maten op aanvraag

2

Andere diktes op aanvraag

3

Niet uit voorraad leverbaar

4

Let op: gespoten kleuren worden altijd op naturel grijze
basisplaten gespoten

5

Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan
er bij naturel crème platen sprake zijn van kleurnuances en
bij naturel grijs van kleurverschillen. Deze kleurvariaties
zijn het meest voorkomend in naturel grijze platen, waarin
de kleur voor nagenoeg 100% afkomstig is van het grijze
cement. Factoren die van invloed zijn op de kleur zijn o.a.
cementkleur, water-cement verhouding, watergehalte in het
hout, uithardingssnelheid, verdamping en vocht dat vrijkomt
tijdens het uitharden.

standaard
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Standaard kleuren

Sterlit-R

Naturel crème

Naturel grijs3

Gewapende houtwolcementplaat
Wit gespoten4
Overige gespoten kleuren3,4
Vezelbreedtes
Fijne vezel (2,0mm)
Normale vezelbreedte (3,0mm)3
Sterlit-R is een gewapende dakplaat die onder andere
geschikt is als ondergrond voor dakbedekking, en vaak
gebruikt wordt voor daken van stallen, zwembaden en
carports.

Hout keurmerk
PEFC

Akoestiek

FSC

Sterlit-R heeft een absorptiewaarde vanaf 0,40 (αw),
afhankelijk van de samenstelling en wijze van montage.

Technische informatie

Dikte (mm)2

L1

B

Rd

Gewicht/m2

Brandklasse

50

2000

600

0,714

25

B-s1,d0

753

2000

600

1,071

36

1

Andere maten op aanvraag

2

Andere diktes op aanvraag

3

Niet uit voorraad leverbaar

4

Let op: gespoten kleuren worden altijd op
naturel grijze basisplaten gespoten

5

Door de natuurlijke eigenschappen van
het materiaal kan er bij naturel crème
platen sprake zijn van kleurnuances en bij
naturel grijs van kleurverschillen. Deze
kleurvariaties zijn het meest voorkomend
in naturel grijze platen, waarin de kleur
voor nagenoeg 100% afkomstig is van het
grijze cement. Factoren die van invloed
zijn op de kleur zijn o.a. cementkleur,
water-cement verhouding, watergehalte in
het hout, uithardingssnelheid, verdamping en vocht dat vrijkomt tijdens het
uitharden.

standaard

Standaard kleuren

Sterlit-N
De veelzijdige standaard
houtwolcementplaat

Naturel crème3,4

Naturel grijs4

Vezelbreedtes
Fijne vezel (2,0mm)

Normale vezelbreedte (3,0mm)

Hout keurmerk
PEFC
Sterlit-N Is een niet gedroogde standaard houtwolcementplaat gemaakt van twee van de oudste bouwmaterialen:
hout en cement. Cement is het bindmiddel voor de houtvezels van sparren die in een mal tot een plaat geperst
worden. Deze eenvoudige combinatie maakt een plaat
met veel toepassingen en goede eigenschappen.

FSC

Sterlit-N is uitermate geschikt als ondergrond voor
stucwerk. De grove structuur biedt een ideaal hechtingsoppervlak voor stucwerk. U kunt het als ondergrond
gebruiken voor zowel binnen- als buitenmuren.

Technische informatie

Dikte (mm)2

L1

B

Rd

Gewicht/m2

Brandklasse

153

2000

600

0,20

8,00

B-s1,d0

20

2000

600

0,30

10,00

25

2000

600

0,35

11,50

353

2000

600

0,50

14,00

50

2000

600

0,75

18,00

1

Andere maten op aanvraag

2

Andere diktes op aanvraag

3

Niet uit voorraad leverbaar

4

Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan
er bij naturel crème platen sprake zijn van kleurnuances en
bij naturel grijs van kleurverschillen. Deze kleurvariaties
zijn het meest voorkomend in naturel grijze platen, waarin
de kleur voor nagenoeg 100% afkomstig is van het grijze
cement. Factoren die van invloed zijn op de kleur zijn o.a.
cementkleur, water-cement verhouding, watergehalte in het
hout, uithardingssnelheid, verdamping en vocht dat vrijkomt
tijdens het uitharden.

standaard

Standaard kleuren

Sterlit-A

Naturel crème5

De decoratieve afwerkingsplaat

Naturel grijs3,5

Wit gespoten4
Overige gespoten kleuren3,4
Vezelbreedtes
Ultrafijne vezel (1,0mm)

Fijne vezel (2,0mm)

Sterlit-A is een gedroogde houtwolcementplaat gemaakt
van twee van de oudste bouwmaterialen: hout en cement.
Cement is het bindmiddel voor de houtvezels van sparren
die in een mal tot een plaat geperst worden. Deze eenvoudige combinatie maakt een plaat met veel
toepassingen en goede eigenschappen.

Andere vezel-breedtes3

Overig

Akoestiek

Hoek- en sluitplaat

Sterlit-A heeft een absorptiewaarde van 0,30 - 1,00 (αw),

Hout keurmerk

afhankelijk van de samenstelling en wijze van montage.

PEFC

Technische informatie

FSC

Dikte (mm)2

L1

B

Rd

Gewicht/m2

Brandklasse

15

1200

600

0,214

8,50

B-s1,d0*

25

1200

600

0,357

12,00

35

1200

600

0,500

16,30

50

1200

600

0,714

20,00

1

Andere maten op aanvraag

2

Andere diktes op aanvraag

3

Niet uit voorraad leverbaar

4

Let op: gespoten kleuren worden altijd op
naturel grijze basisplaten gespoten

5

Door de natuurlijke eigenschappen van
het materiaal kan er bij naturel crème
platen sprake zijn van kleurnuances en bij
naturel grijs van kleurverschillen. Deze
kleurvariaties zijn het meest voorkomend
in naturel grijze platen, waarin de kleur
voor nagenoeg 100% afkomstig is van het
grijze cement. Factoren die van invloed
zijn op de kleur zijn o.a. cementkleur,
water-cement verhouding, watergehalte in
het hout, uithardingssnelheid, verdamping en vocht dat vrijkomt tijdens het
uitharden.

*

Brandklasse A2 op aanvraag

standaard

STSP slagpluggen voor montage op
beton

Inclusief kleurkap
met houtwolstructuur
boordiameter 8 mm
Minimale plaatsingsdiepte: 30 mm

Verbruik

Toepassingsgebied

FORMAAT

KOP

KLEURKAP

PER DOOS

STANDAARD
VOORRAAD

8 × 50 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 × 80 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 ×110 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 × 120 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 × 140 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 × 170 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8x200 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 × 250 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

200 stuks

Ja

8x300 mm

38 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing,
dient u de montagehandleiding te raadplegen.

Onze bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als
buiten gebruikt worden. In aggressieve omstandigheden
adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te
gebruiken. (Vraag naar de mogelijkheden)

SLSP slagpluggen voor montage op
beton

Inclusief kleurkap
met houtwolstructuur
boordiameter 8 mm
Minimale plaatsingsdiepte: 30 mm

Verbruik

Toepassingsgebied

FORMAAT

KOP

KLEURKAP

PER DOOS

STANDAARD
VOORRAAD

8 × 80 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 × 100 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 ×110 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 × 120 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 × 140 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 × 150 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8x160 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 × 170 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8x180 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 × 200 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 × 220 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8 × 230 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Ja

8x240 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8 × 250 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8x270 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8x300 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

8x350 mm

43 mm

grijs, beige, wit en lichtgrijs

250 stuks

Nee

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing,
dient u de montagehandleiding te raadplegen.

Onze bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als
buiten gebruikt worden. In aggressieve omstandigheden
adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te
gebruiken. (Vraag naar de mogelijkheden)

STXB & STSB schroef voor montage op
beton

STXB
Zelftappend
boordiameter 6,5 mm.
(afhankelijk van betonkwaliteit)
Standaard plaatsingsdiepte: 25 mm

STSB
Zelftappend
boordiameter 6,5 mm.
(afhankelijk van betonkwaliteit)
Standaard plaatsingsdiepte: 25 mm

Verbruik

FORMAAT

KOP

KLEUR

AANTAL/
DOOS

7,5 × 50 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 × 75 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 × 100 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5x 110 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 × 125 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 × 135 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 × 150 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 × 175 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 x 200mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5x 225 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

7,5 x 250mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit 101

100 stuks

FORMAAT

KOP

KLEUR

AANTAL/
DOOS

7,5 × 50 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

7,5 × 75 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

7,5 × 100 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

7,5 × 125 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

7,5 × 135 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

7,5 × 150 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

7,5 × 175 mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

7,5 x 200mm

Torx 30, Ø18

naturel grijs en crème, wit

100 stuks

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de
montagehandleiding te raadplegen.

Eigenschappen

Toepassingsgebied

Oppervlak
Galvanisering

electrolytisch

Coating

kleur

Onze bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve
omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 van Sterlit Combipanelen zijn gedaan met Isolco’s
schroeven. Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode. Op
verzoek kunnen wij u voorzien van een garantiecertificaat.

