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mit Isoklinker

Schuimgroef zorgt voor stevige verbinding.
Rondom de Thermosteen elementen is standaard een 
schuimgroef aangebracht, die tijdens de montage wordt 
volgespoten met PUR schuim. 
Zo ontstaat de onderlinge verbinding tussen de elementen 
en de fundering.

DE 101 39 261.3-25

Het lichtgewicht op uw fundering  
Productgegevens

Thermosteen wordt reeds lange tijd als gevelisolatie/afwerking toegepast. De buitenwand met metselwerk 
uiterlijk, tegelijk gecombineerd met een hoogwaardig isolatiepakket. De Thermosteen elementen bestaan 
uit rondom gebakken keramische steenstrips van 17 mm dik, die met PUR isolatieschuim samen één 
geheel vormen. De keramische steenstrips worden tijdens het productieproces onderdeel van de totale 
plaat, en dus niet los verlijmd! De randen van de elementen worden voorzien van een groef die tijdens het 
monteren wordt volgeschuimd om een perfecte aansluiting te verkrijgen. De uiteinden hebben een 
uitsparing (vertanding) waarin na de montage een keramische steenstrip wordt aangebracht. Het voegen 
zorgt ervoor dat er een onzichtbare montage heeft plaatsgevonden.
Voegbreedte: ca. 12 mm.
De elementen worden voor min. 40% verlijmd en mechanisch bevestigd met schroeven en/of pluggen.
Gewicht: ca. 25 kg/m2 (zonder voegmortel)

Object bescherming 

Schroefhuls met 
PS-plug

Voor renovatie, nieuwbouw en houtskeletbouw

Met het Thermosteen systeem is het mogelijk om een schone, probleemloze en betaalbare isolatie/afwerking 
te maken bij nieuwbouw, renovatie en houtskeletbouw. Thermosteen is een samensmelting van 
hoogwaardig PU-schuim en hoogwaardige keramische steenstrips. Meestal is het zonder aanpassing van de 
fundering mogelijk om de Thermosteen elementen met schroefpluggen direct op de ondergrond te 
bevestigen. Er is een uitgebreid scala aan mogelijkheden om op individuele basis Thermosteen toe te passen. 
Voor alle hoekstukken, rollagen enzovoorts zijn elementen in vaste en verstekhoeken te leveren.  

Een groot gedeelte van schade's in de bouw onstaat door indringend 
water en vocht. Het dauwpunt bevindt zich in het systeem. Thermosteen 
zorgt voor een duurzame bescherming tegen indringend vocht, is 
slagregendicht en geeft geen problemen met condens vorming.

Bevestiging
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Thermosteen: isolatie en metselwerk in één

Thermosteen is dé lichtgewicht prefab oplossing voor sterk isolerende gevelbekleding met een traditioneel 
stenen uiterlijk, uitermate geschikt voor toepassing in zowel renovatie als nieuwbouwprojecten. Bovendien 
is deze methode een praktische, schone en snelle oplossing voor na-isolatie in bestaande bouw.

Thermosteen is bouwtechnisch verantwoord

Voor een toepassing tot een gebouwhoogte van 22 meter is het Thermosteen systeem in Duitsland getest 
en goedgekeurd (ISOKLINKER GmbH Zulassungnr: Z-33.5-33) door het instituut voor bouwtechniek 
Berlijn. Toepassing op grotere hoogtes is mogelijk, echter dient er dan een windlast berekening gemaakt te 
worden om te bepalen met hoeveel ankers de elementen per m2 bevestigd dienen te worden. 

De U-waarde
De warmteisolatie van bouwdelen wordt uitgedrukt in U-waarde.

Des te beter de warmteisolatie, des te geringer de stookkosten. 
De warmtegeleidingscoëfficiënt geeft aan welke 
warmtehoeveelheid door 1m2 buitenwand oppervlakte 
verloren gaat, bij een temperatuurverschil tussen binnen en 
buiten van 1 graad (kelvin) per tijdeenheid. 

Schuimgroef zorgt voor stevige verbinding.
Rondom de Thermosteen elementen is standaard een 
schuimgroef aangebracht, die tijdens de montage wordt 
volgespoten met PUR schuim. 
Zo ontstaat de onderlinge verbinding tussen de elementen 
en de fundering.

DE 101 39 261.3-25

Polyurethaan schuim + 17 mm. keramische steen

Systeemdikte (mm) isolatiedikte (mm) Rc (m2K/W)
Gevel

40 23 1,02
50 33 1,30
60 43 1,59
70 53 1,87
80 63 2,16
90 73 2,45
100 83 2,73
110 93 3,02
120 103 3,30
130 113 3,59
140 123 3,87
150 133 4,16
160 143 4,45
170 153 4,73
180 163 5,02

Overzicht van de verschillende isolatiediktes:
Systeem   40 mm.  = 23 mm. PUR schuim + 17 mm. steen  
Systeem   60 mm. = 43 mm. PUR schuim + 17 mm. steen
Systeem   80 mm.  = 63 mm. PUR schuim + 17 mm. steen 
Systeem   90 mm.  =  73 mm. PUR schuim + 17 mm. steen 
Systeem 100 mm.  =  83 mm. PUR schuim + 17 mm. steen

Systeem uit te breiden tot 180 mm. 

Bron ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Codering 20130581 GKBKUW
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Afsluitelement Buitenhoek Raamhoek

Wildverband Tegelverband 

Rollaag halfsteens Hoekelement in speciaal 
verstek

Rollaag strek

Halfsteensverband 

De elementen waaruit Thermosteen is opgebouwd, bestaan uit dunne rondom gebakken keramische 
stenen van 17 mm. dik, die met PUR isolatieschuim samen één geheel vormen. De keramische stenen 
worden tijdens het productieproces een vast onderdeel van de totale plaat, zonder dat deze worden 
verlijmd. De praktische prefab elementen kunnen snel, eenvoudig en schoon, het gehele jaar door 
gemonteerd worden. De Thermosteen elementen zijn verkrijgbaar in isolatiediktes van 40 tot maar liefst 
180 mm., afhankelijk van de gewenste RC-waarde. 

Handzame elementen 
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Halfsteensverband 1386 x 699 mm.

Wildverband 1135 x 699 mm.

Tegelverband 1262 x 699 mm.

Buitenhoek 246 x 246 x 699 mm.

Raamhoek 246 x 246 x 699 mm.

Afsluitelement 246 x systeemdikte x 699 mm.

Rollaag strek 246 x 246 x 699 mm.

Hoekelement in speciaal verstek variërend 

Rollaag halfsteens 246 x 246 x 699 mm.

Koppenmaat 126 mm.

Strekkenmaat 252 mm.

Lagenmaat 63,7 mm.

Maten zijn indicatief, aan afwijkingen kunnen geen rechten verleend worden.
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Kleurenoverzicht 



THERMOSTEEN ® 7

DF formaat    240 x 52 x 17 mm

Dit formaat steen is het meest verwant aan 
het Nederlandse model Waalformaat. 

DF 240 

DF 436 

DF 688 689

DF 216 

555

DF 435 

Het aanbod van keramische steenkleuren vindt plaats door met zorg gekozen 
gebakken natuurproducten uit ovens. Al het noodzakelijke wordt gedaan om 
een zo constant mogelijke kwaliteit te leveren. Kleine afwijkingen in kleur en 
maatvoering zijn mogelijk. Afbeeldingen en monsters gelden alleen als 
indicatie.

De formaten NF, RF, WF en WDF zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

694 697

680

De elementen kunnen geheel naar wens voorzien worden van de gewenste 
kleuren, waardoor u verschillende kleuren in de elementen kunt combineren. 

De grondstoffen van de keramische stenen 
worden gewonnen uit keramische kleiputten 
waarna deze in een tunneloven als strips rondom 
gebakken worden. Doordat de strips niet als 
plakjes gesneden worden van een volle 
traditionele baksteen, maar als steen in een dikte 
van ca. 17 mm geproduceerd worden, behoudt 
de strip de eigenschappen van een volle 
keramische steen (Verblendklinker). Dit 
garandeert een zeer lage vochtopname, hoge 
kleurstabiliteit en een absolute vorstbestendigheid. 
Door de diverse vormen en maten zijn de strips 
visueel niet te onderscheiden van traditioneel 
metselwerk. 
Overige eigenschappen zijn: 

• Extreme hardheid doordat de steen gebakken wordt op   
   ongeveer 1100 ° C.    

• Een vochtopname van slechts 2 tot 5 procent in plaats van  
   20 procent bij een gesneden baksteenstrip

• Vuil en schadelijke milieu-invloeden hebben geen kans.

• Het oppervlak behoudt zijn unieke uitstraling en kleur.

• Hoge duurzaamheid en weersbestendigheid.

• Door de geringe vochtopname en het zelfreinigende   
  oppervlakte, kunnen vuildeeltjes niet doordringen in het  
  materiaal en worden deze weggespoeld door de regen.

• Een verscheidenheid aan kleuren en 
oppervlaktestructuren.
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Referenties Kantoorpand te Doetichem

Nieuwbouw Belastingkantoor te Doetinchem
Uitvoering: 2010
Aannemer: Breijer Bouw - Huizen
Systeem: 40 mm. 
Kleur: DF 700
Ondergrond: HSB
Totaal: ca. 4.800 m² 
Bijzonderheden: de elementen zijn afwisselend horizontaal 
en verticaal gemonteerd
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Referenties ROC Schoolgebouw te Utrecht

Nieuwbouw ROC te Utrecht
Uitvoering: 2013
Aannemer: Jurriens Bouw - Utrecht
Systeem: 40 mm. 
Kleur: DF 684 / DF 686 / DF 687
Ondergrond: HSB
Totaal: ca. 2.500 m² 
Bijzonderheden: het object is uitgezet op onze koppenmaat, 
waardoor wij kant-en-klare elementen met fabrieksmatig 
aangelijmde verstekhoeken hebben geleverd. Hierdoor is een 
bouwsnelheid behaald van 60-80 m² per drie man per dag.
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Zorgcentrum te Boskoop

Renovatie zorgcentrum te Boskoop
Uitvoering: 2009
Systeem: 100 mm. Tegelverband
Kleur: WDF 200
Ondergrond: steenachtig
Totaal: ca. 2.000 m² 
Bijzonderheden: het aanwezige stucwerksysteem is verwijderd, 
waarna het Thermosteen systeem geplaatst is. Hierdoor kon 
de post groot gevelonderhoud van de begroting gehaald 
worden.



THERMOSTEEN ® 11

Vrijstaande woning te Boskoop

Renovatie vrijstaande woning te Boskoop
Uitvoering: 2012
Aannemer: Van den Brink - Harderwijk
Systeem: 60 mm. 
Kleur: DF 685
Ondergrond: steenachtig
Totaal: ca. 225 m² 
Bijzonderheden: De ongeisoleerde woning (1910) was voorzien 
van onderhoudsgevoelig stucwerk en had veel last van 
vochtproblematiek. Door toepassing van Thermosteen behoort 
deze vochtdoorslag en het gevelonderhoud tot het verleden. 
Om het traditionele uiterlijk van de gevel te behouden is de 
gevel op twee hoogtes voorzien van een rollaagstrook.
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Woningen te Wateringen

Renovatie 60 woningen te Wateringen
Uitvoering: 2009
Aannemer: Van Mierlo Bouwmaatschappij - Maassluis
Systeem: 90 en 70 mm. 
Kleur: DF 440 / DF 487 / DF 740
Ondergrond: steenachtig
Totaal: ca. 4.000 m² 
Bijzonderheden: op verzoek van de architect is de ruwe
achterzijde van de steen in de elementen verwerkt.
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Woningen te Leiden  

Renovatie 178 woningen te Leiden
Uitvoering: 2009
Aannemer: Leermans & Van Houdt - Amersfoort
Systeem: 80 mm. 
Kleur: DF 335 / DF 555
Ondergrond: steenachtig
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Torenflats aan de Jekerstraat/Waalstraat te Enschede

Renovatie appartementencomplex aan de Jekerstraat en 
Waalstraat te Enschede
Uitvoering: 2006
Aannemer: Koopmans Bouwgroep - Enschede
Systeem: 80 mm. 
Kleur: DF 343
Ondergrond: steenachtig
Bijzonderheden: gebouwhoogte ca. 45m.
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Chalets te Leiden

Nieuwbouw 43 Chalets te Leiden
Uitvoering: 2013-2016
Systeem: 40 mm. 
Kleur: DF 690 / DF 697
Ondergrond: HSB
Totaal: ca. 3.500 m² 
Bijzonderheden: de chalets zijn uitgezet op onze koppenmaat, waardoor er 
zeer snelle montage plaats vond van één chalet per twee dagen met twee 
man.
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Goed (na-) geïsoleerd = gezonder wonen

Zonder isolatie 

U-waarde: 0,70 W/m2 · K
Hoge stookkosten

Met

90 mm.
U-waarde: 0,25 W/m2 · K
Geringe stookkosten

Verbeterde isolatie
Thermosteen 90 mm. systeem verbetert bijvoorbeeld de isolatiewaarde van een kalkzandsteen wand van 
240 mm. met een U-waarde van 1.43 naar 0.30 W/m2·K. Hierdoor ontstaat, bij een vrijstaande woning, 
een stookkosten besparing tot 50%! Thermosteen is een compleet warmteisolatiesysteem waarop u kunt 
vertrouwen. Met behulp van dit energiebesparende materiaal draagt u bij aan een belangrijke vermindering 
van het energieverbruik!

Gezonder wonen
Naast de besparing op energiekosten en de lange levensduur is er nog een belangrijk argument om 
Thermosteen toe te passen. Dit is niet in geld uit te drukken en daardoor des te belangrijker: er ontstaat 
een gezond en evenwichtig leefklimaat. De oppervlakte temperatuur aan de binnenzijde van de wand 
geldt als maatstaf voor de behaaglijkheid in de woonkamer. Een binnenwandtemperatuur van minder 
dan 15℃ bij een kamertemperatuur van 20 ℃ zorgt voor een te koud en onbehagelijk leefklimaat. Het 
meest ideale principe is het temperatuurverschil tussen de kamertemperatuur en de wand minder dan 
3℃ te laten bedragen.

–10°
+13°

+20°

THERMOSTEEN ®

Thermosteen is een systeem dat het wooncomfort verbetert en warmteverliezen van de woning 
vermindert. Het polyurethaan isolatiemateriaal behoort tot het bouwfysisch ideale materiaal voor de 
buitengevel. De warmteisolatie heeft als functie in de winter de warmte binnen te houden terwijl in de 
zomer de warmte buiten gehouden wordt. Thermosteen verhelpt ook een ander groot probleem, 
kenmerkend voor onregelmatig verwarmde huizen: condensatie. In een ongeïsoleerd huis treedt 
condensatie vaak op aan de binnenkant van de buitenmuren en beglazing. De aanwezigheid van vocht op 
de muren bevordert de ontwikkeling van verschillende soorten schimmels, waarna deze na opdroging 
worden ingeademd. Aanbrengen van buitengevelisolatie verhoogt de wandtemperatuur en bij een normale 
luchtvochtigheid in het huis vermindert of stopt de condensatie.
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Goed (na-) geïsoleerd = gezonder wonen Montage 
Snel, efficiënt en schoon monteren

De Thermosteen elementen worden in handzame onderdelen geleverd. Daardoor is de montage snel, 
efficiënt en schoon uit te voeren. Voor de toepassing van Thermosteen hoeft de fundering niet te worden 
aangepast. Na het plaatsen van het startprofiel (optioneel), worden de platen en buitenhoeken met de 
gepatenteerde schroefhulzen vastgezet op de volgende wijze:

Rondom de Thermosteen elementen is standaard een schuimgroef aangebracht die tijdens de montage 
wordt volgespoten met PUR schuim. Zo ontstaat de onderlinge verbinding tussen de elementen en de 
fundering.

Schuimgroef zorgt voor stevige verbinding

voegwerk

schuimgroef

PUR schuimplaat 

ondergrond  
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Bouwfysisch

Buitenwanden hebben een belangrijke functie: het beschermen tegen weersinvloeden en 
omgevingsfactoren. Wind, regen, kou en lawaai mogen daar geen invloed op uitoefenen. Kostbare warmte 
mag in de winter niet verloren gaan en ‘s zomers moet het koel blijven. Bij dit alles moet de buitenwand 
kunnen ademen: dampdoorlatend zijn. Een wezenlijk deel van deze opgave wordt door isolatie geregeld. 
Bouwfysisch gezien wordt de isolatie als best beoordeeld als deze op de buitenwand wordt aangebracht. 
Dit heeft als groot voordeel dat de buitenwand tegen grote temperatuurschommelingen beschermd 
wordt en de warmte daar blijft waar het ook hoort: BINNEN. Bovendien zorgt een goede isolatie voor 
een oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de wand die zeer aangenaam is. Het verschil 
tussen de kamertemperatuur en de temperatuur van de binnenwand zou niet meer mogen bedragen dan 
3°C. Pas dan ontstaat er een gezond binnenklimaat waar het behaaglijk is en er geen risico van vocht en 
schimmelvorming meer ontstaat. Aan dit verwachtingspatroon komt het Thermosteen systeem tegemoet. 
Het hoge warmteisolerend vermogen van Thermosteen zorgt voor een aanzienlijke stookkostenbesparing 
en spaart daarmee ook kostbare energie. Het vermindert de uitstoot van schadelijk gassen, hetgeen het 
milieu weer ten goede komt.

Isolatie 

Isoklinker PUR hardschuim,
Volumieke massa: ca. 42 kg/m3,
Warmtegeleidingscoëfficiënt L: 0,025 W/(m·K),
Brandbaarheid:  B (moeilijk ontvlambaar) volgens EN 13501-1, B-s1,d0.
Zulassung Z-33.5-33.

Met behulp van dit energiebesparingsysteem wordt aan alle eisen, gesteld volgens DIN 4108, betreffende 
warmte en energiebesparing ruimschoots tegemoet gekomen. Polyurethaan is op dit moment een van de 
beste isolatie materialen in de bouw.

Overige eigenschappen

Polyurethaan hardschuim verrot en vervuild niet, heeft een hoge vormvastheid, is biologisch neutraal, 
elektrostatisch niet oplaadbaar en heeft een goed ademend vermogen.  
Diffusieweerstandsgetal is volgens DIN 4108 voor PUR  M = 64.
Dit betekent dat het systeem in zijn geheel vochtigheid naar buiten laat, terwijl de buitenste schil van 
keramische steenstrips voor de benodigde dichtheid tegen slagregen zorgt. Op grond van deze 
eigenschappen kan Thermosteen zonder ventilatie direct op de buitenwand gemonteerd worden.

Technische gegevens 
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Getest op kwaliteit. Uw garantie 

Thermosteen is als productgroep, geproduceerd door Isoklinker GmbH, succesvol in zijn toepassingen. 
Zowel de lange productie-ervaring als de met zorg toegepaste hoogwaardige grondstoffen staan aan de 
basis van de kwaliteit. Aan de alsmaar toenemende eisen, gesteld aan de besparing op ons energieverbruik 
en de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen, kan met Thermosteen tegemoet worden 
gekomen. Dankzij het (staats)toezicht en controle van de materialen kunnen wij de kwaliteit en 
toepasbaarheid garanderen. 

Garantie

Op het Thermosteen systeem wordt een productgarantie afgegeven van 10 jaar, mits het systeem volgens 
de richtlijnen is aangebracht. Het is echter ook mogelijk om uw project onder te brengen bij het 
Gevel Garantieplan. Op het object wordt dan een verzekerde garantie van 5 of 10 jaar afgesloten, waardoor 
u ten allen tijde schadeloos wordt gesteld.

Montage

Thermosteen kan op bijna iedere ondergrond direct gemonteerd worden, zonder noemenswaardige 
voorbehandeling. Verzwaring van de fundering is in de regel niet nodig omdat het Thermosteen systeem 
door zijn mechanische montage zelfdragend is. Alle gebruikelijke buitenwanden zijn ervoor geschikt: 
baksteen, betonsoorten, kalkzandsteen of systeemwanden. Kleine oneffenheden kunnen moeiteloos 
overbrugd worden.

Voegen

Na de montage wordt de Thermosteen wand handmatig of machinaal afgevoegd, gelijk aan traditioneel 
voegwerk. Hiervoor adviseren wij  kant en-klare voegmortel te gebruiken. De verwerkingsrichtlijnen van CUR61 
zijn hierop van toepassing. 

De samenstelling van deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van ontwikkeling van onze producten. 
Technische adviezen en montagerichtlijnen berusten op uittesten en ervaring: zij dienen slechts tot de 
algemene richtlijnen, opdat wij geen invloed op bouwplaatsomstandigheden en uitvoering kunnen uitoefenen. 
Technische veranderingen voorbehouden.  

Technische gegevens 
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