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Isolatie
De energieprestaties van gebouwen, die in het verleden niet van grote betekenis 

waren, winnen steeds meer aan belang vanwege de beperkingen die worden 

opgelegd in verband met de bescherming van het milieu en de alsmaar 

stijgende energiekosten. Om die reden is de noodzaak toegenomen het 

warmteverlies uit huizen terug te dringen. Dit heeft weer geleid tot het ontstaan 

van een nieuwe, snelgroeiende sector binnen de moderne bouwindustrie, die 

zich richt op de ontwikkeling van passende oplossingen. Het doel van een 

efficiënt isolatiesysteem voor gebouwen is ervoor te zorgen dat niet alleen 

de lucht maar ook de muren, vloeren en plafonds de juiste temperatuur 

bereiken. Koude wordt ervaren wanneer zowel de omgevingstemperatuur als 

de temperatuur van de muren, plafonds en vloeren laag is.

De oorzaak hiervan ligt in straling. Denk bijvoorbeeld aan een open vuur: als 

u zich dichtbij het vuur bevindt, dan voelt u de hitte die door het vuur wordt 

afgegeven, terwijl het deel van uw lichaam dat van het vuur af is gericht, 

kouder is. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer u vlak bij een raam staat. 

Het gemiddelde van de luchttemperatuur en de muurtemperatuur wordt 

de operatieve temperatuur genoemd, ofwel de temperatuur die door het 

menselijk lichaam wordt waargenomen. Teneinde een gevoel van comfort te 

creëren, moeten de muren van een woning ook goed worden opgewarmd, 

maar om te voorkomen dat deze muren afkoelen, is het noodzakelijk dat zij 

als het ware worden bekleed met een warme isolatiedeken.

Een positief effect van gevelisolatie is dat het problemen en aantasting ten 

gevolge van condensatie - zoals schimmelvorming en donkere vlekken - 

voorkomt. Dergelijke problemen kunnen optreden wanneer muren aan de 

binnenzijde te koud zijn, zelfs als dat slechts op enkele punten het geval 

is. Om deze problemen te voorkomen, moet de isolatie op de buitenmuren 

worden aangebracht. Deze oplossing zorgt ervoor dat het gebouw in zijn 

totaliteit op een gelijkmatige temperatuur wordt gehouden, zonder dat tussen 

verschillende delen van het gebouw sprake is van temperatuurgradiënten.

Gevelisolatie zorgt voor een reductie van zowel de stookkosten als de uitstoot 

van broeikasgassen. Is de isolatie op de juiste wijze toegepast, dan zal een 

gebouw daardoor minder energie verbruiken, hetgeen weer een positieve 

uitwerking heeft op het milieu.
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De noodzaak om de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer te 

reduceren, heeft ertoe geleid dat de regeringen die het Kyoto-protocol van 

1997 hebben ondertekend, wetten op het gebied van energie-efficiency 

hebben uitgevaardigd (Richtlijn 2002/91/EG).

1.1 SOORTEN ISOLATIE
A – Binnen isolatie 

Bij dit type isolatie wordt het uiterlijk van een gebouw aan de buitenzijde niet 

veranderd. De kosten liggen lager omdat voor de installatie geen steigerwerk 

hoeft te worden geplaatst. Deze oplossing is veruit de beste voor gebouwen 

die niet continu in gebruik zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een berghut die 

uitsluitend in de weekenden wordt gebruikt. Door dit type isolatie wordt een 

gebouw gerealiseerd dat snel warm is zodra de verwarming wordt aangezet, 

want uitsluitend de lucht wordt opgewarmd en niet de muren. Het nadeel 

hiervan is dat het gebouw in hetzelfde tempo weer afkoelt. Vanwege de 

thermische traagheid moet de verwarming altijd aan blijven om de kamers 

warm te houden en bovendien blijven de muren altijd koud. Het grootste 

minpunt van dit type isolatie is dat het koudebruggen niet wegneemt. 

Daarnaast is het van belang een zorgvuldige analyse van de luchtvochtigheid 

uit te voeren om te voorkomen dat condensatieproblemen in de muren 

worden verergerd. Lastig is ook dat de kamers volledig moeten worden 

leeggehaald om dit type isolatie te kunnen aanbrengen. Tot slot nemen door 

de aan de binnenzijde van de kamer aangebrachte laag het volume en de 

leefruimte af en moeten stopcontacten en radiatoren worden verplaatst.

B – Spouwmuur isolatie

Deze isolatie wordt aangebracht in de ruimte tussen dikke buitenmuren en dunnere 

binnenmuren. Er wordt doorgaans als isolatiemateriaal gebruikgemaakt van harde 

platen, hoewel in sommige gevallen ook gebruik wordt gemaakt van losse korrels. 

Door isolatiemateriaal in de spouw aan te brengen, neemt de thermische traagheid 

van een gebouw in vergelijking met de voorgaande oplossing toe. Het nadeel is 

echter dat evenals bij de toepassing van isolatie op binnenmuren, koudebruggen 

en de daarmee samenhangende problemen niet worden weggenomen.



C – Gevelsiolatie 

Door de buitenmuren van een gebouw te isoleren (warmte-isolatie), worden 

alle koudebruggen weggenomen en neemt de warmteopslagcapaciteit 

van het gebouw toe.

De muren warmen op, nemen de warmte op en geven dit vervolgens weer 

terug aan de kamers. Dit betekent dat de verwarming minder lang hoeft te 

branden, waardoor minder brandstof wordt verbruikt en minder vervuilende 

stoffen worden uitgestoten.

Een groot voordeel van warmte-isolatie is dat koudebruggen volledig worden 

geëlimineerd op de kritieke punten (bijvoorbeeld rond raam- en deurbeslag, 

randen en pilaren in metselwerk) waar schimmelvorming de meeste kans 

maakt. Bovendien kan gevelisolatie worden aangebracht zonder de 

dagelijkse bezigheden van de mensen die in een gebouw wonen en werken 

al te veel te verstoren en de kamers hoeven niet te worden leeggehaald (de 

isolatie wordt van buitenaf op de buitenzijde van het gebouw aangebracht). 

Deze oplossing is ideaal voor renovatiewerk op gevels, omdat met de 

totstandkoming van het thermisch evenwicht van een constructie ook 

overbelasting en de vorming van nieuwe scheuren worden voorkomen.

1.2 WARMTE-ISOLATIE EN ONTWERP
Tijdens het ontwerpen van een gebouw, moet ook een analyse worden 

gemaakt van het kader waarbinnen het zal worden gebouwd. Evenals voor 

de tuinen, de parkeerfaciliteiten en de andere services geldt, moet ook 

rekening worden gehouden met de blootstelling van het gebouw aan de zon 

en aan het lokale microklimaat. Er moet een zorgvuldige beoordeling worden 

gemaakt van welk type isolatie en welke afwerkproducten moeten worden 

gebruikt om condensvorming en microbiologische aantasting, ook op korte 

termijn, te voorkomen. Dit zou namelijk tot een ongezonde leefomgeving 

kunnen leiden (zie het hoofdstuk Biologische aantasting).

Elk isolatiesysteem moet juist zijn bemeten om op een efficiënte wijze te 

kunnen functioneren. Nieuwe gebouwen moeten volgens de meest recente 

bouwvoorschriften en -standaarden worden gebouwd, waarbij rekening 

moet worden gehouden met de geografische omstandigheden. Voor 

oudere gebouwen geldt dat deze pas mogen worden geïsoleerd nadat een 

04

Technisch instructieboek

MAPETHERM – Gevelisolatie systeem

Fig. 1.2

Fig. 1.3

Fig. 1.4



specialist met behulp van software heeft berekend aan welke afmetingen 

de warmte-isolatie moet voldoen. Hij moet daarbij rekening houden met 

de specifieke eisen die de klant stelt (type product, budget, enz.), alsmede 

met de warmtedoorgangscoëfficiënten waaraan op grond van de geldende 

normen en voorschriften moet worden voldaan.

Door deskundigheid van buitenaf in te schakelen, kunnen gebouwen die 

in aanbouw zijn en bestaande gebouwen waarop achteraf gevelisolatie is 

aangebracht, ook van een energiecertificaat worden voorzien. Worden de 

vereiste waarden tijdens de ontwerpfase berekend, dan kan het gebouw 

worden geclassificeerd op grond van zijn energieprestaties en kunnen het 

daadwerkelijke energieverbruik van het verwarmingssysteem in de winter 

en het aircosysteem in de zomer worden gecertificeerd. Dit betekent dat 

sprake is van een meer comfortabele leefomgeving en dat kan worden 

genoten van de voordelen die de aangebrachte gevelisolatie oplevert. Los 

daarvan zal het gebouw hierdoor in waarde stijgen.

Een gevelisolatie- systeem vormt de meest praktische oplossing voor een directe 

verbetering van het energieverbruik van een oud gebouw en de CO2-uitstoot in 

de atmosfeer wordt daarbij onmiddellijk omlaag gebracht. In nieuwe gebouwen 

worden de koudebruggen rondom pilaren en vloerplaten volledig geëlimineerd 

en kunnen de muurdikten worden gereduceerd. Hierdoor zal de leefruimte 

toenemen en zal een comfortabeler leefklimaat ontstaan. Het systeem is behoorlijk 

complex, omdat het uit verschillende materialen en accessoires bestaat, zoals 

lijmen, egalisatiemiddelen, isolatieplaten, verankeringen, wapeningsnetten, 

voorstrijkmiddelen, pleisters en verschillende hulpmiddelen. Elk onderdeel moet op 

de juiste wijze zijn ontworpen en gefabriceerd volgens de juiste kwaliteitsnormen 

om een betrouwbaar en duurzaam systeem te kunnen vormen.

Fig. 1.5

Fig. 1.6

Fig. 1.7

Laag verbruik

Hoog verbruik

≤ 30 kWh/(m2 a)

 ≤ 50 kWh/(m2 a)

       ≤ 70 kWh/(m2 a)

      ≤ 90 kWh/(m2 a)

           ≤ 120 kWh/(m2 a)

    ≤ 160 kWh/(m2 a)

           ≤ 160 kWh/(m2 a)
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MORTEL

LIJM (AR1-FIS13-AR1 GG)

ISOLATIEPLAAT

WAPENINGSNET

EGALISATIEMORTEL
(AR1-FIS13-AR1 GG)

2E LAAG

VOORSTRIJKMIDDEL

PLEISTER

VERANKERING

 
EGALISATIEMORTEL

(AR1-FIS13-AR1 GG) 1E LAAG
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De EU heeft de EOTA (European Organization for Technical Approval) belast 

met de taak richtlijnen op te stellen aan de hand waarvan de technische 

aspecten van gevelisolatie systemen kunnen worden gecontroleerd. Dit 

heeft geleid tot de totstandkoming van de richtlijn ETAG 004 (European 

Technical Approval Guideline), die referentienormen bevat voor het testen 

van de materialen waaruit de verschillende beschikbare systemen zijn 

samengesteld. Belangrijk om te benadrukken is dat het systeemontwerp 

en de vakkundigheid van het installatiebedrijf doorslaggevend zijn voor 

de systeemprestaties. In de praktijk komt het namelijk dikwijls voor dat 

belangrijke aspecten van de installatie die van invloed zijn op de levensduur 

van het systeem, over het hoofd worden gezien.

2. MATERIALEN

2.1 LAAGSGEWIJZE OPBOUW



Eigenschappen en prestaties van elk onderdeel:

Mortel:

De mortel wordt aangebracht om de ondergrond glad te maken en vormt het 

ideale beginpunt voor de montage van isolatiesystemen. Isolatiesystemen 

moeten door middel van een ononderbroken lijmlaag op de ondergrond 

worden vastgelijmd. Als de mortel te dik is, in een slechte toestand verkeert 

of op een verkeerde of onjuiste wijze is aangebracht, dan kan deze laag ook 

het zwakke punt van het systeem vormen. Om die reden raden wij aan de 

mortel zorgvuldig te controleren en zo nodig te repareren om er verzekerd van 

te zijn dat die goed aan het metselwerk hecht.

Lijm/egalisatiemortel:

De lijm moet geschikt zijn om jarenlang een goede hechtkracht in stand 

te houden en moet bestand zijn tegen afschuiving en afpelling. Een 

goede hechtkracht is alleen mogelijk als de eigenschappen van de lijm 

goed zijn gespecificeerd, als de geselecteerde grondstoffen van hoge 

kwaliteit zijn, als de fabrikant een gecertificeerd productieproces met een 

gegarandeerde kwaliteit hanteert en, met name, als de lijm ter plaatse 

op de juiste wijze wordt gebruikt met inachtneming van de aanbevolen 

mengverhoudingen en de juiste aanbrengtechnieken en -methoden.

Isolatieplaat:

De technicus die bepaalt welke afmetingen het systeem geinstalleerd moet 

worden, is ook verantwoordelijk voor de keuze van het meest geschikte 

type isolatieplaat en de dikte ervan. Deze kenmerken worden berekend 

op grond van het type gebouw (nieuw of oud), de lagen waaruit de muren 

zijn opgebouwd, de draagconstructie (beton, baksteen, poroton, steen, 

enz.), het gebied waarin het gebouw zich bevindt en de geldende normen 

en voorschriften. Er zijn vele soorten isolatieplaten van verschillende 

afmetingen en materialen in de handel verkrijgbaar. Het is dan ook 

onmogelijk iets te zeggen over welke plaat het beste is. Isolatieplaten 

moeten worden gekozen aan de hand van de specifieke eisen die aan 

een project worden gesteld. Op dit moment bestaat er geen isolatieplaat 
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die voldoet aan alle vereiste prestatiekenmerken. Voor elk project moeten 

daarom de belangrijkste kenmerken worden vastgesteld aan de hand 

waarvan een plaat kan worden gekozen die optimaal op de vereisten 

aansluit. Maak altijd gebruik van CE-gemarkeerde isolatieplaten die door 

de fabrikant geschikt zijn verklaard voor het beoogde gebruik.

Wapeningsnet:

Om de kans te reduceren dat in gevels scheuren ontstaan door belastingen 

die het gevolg zijn van temperatuurverschil tussen de twee plaatzijden, 

wordt gebruikgemaakt van wapeningsnetten van glasvezel.

Deze wapeningsnetten moeten alkalibestendig zijn, dit ter bescherming 

tegen de basische pH-waarden van het egalisatiemiddel waarin ze worden 

opgenomen. Wapeningsnetten maken het systeem beter bestand tegen 

grote belastingen. Zware wapeningsnetten (300 g/m2) zijn nog sterker en 

om die reden worden deze soms gebruikt in de plinten van gebouwen.

Verankering:

Isolatieplaten moeten mechanisch worden bevestigd met ankers als ze 

worden aangebracht op een zwakke, aangetaste of slecht aan de muur 

hechtende mortellaag In dat geval vervult de lijm zelf nog wel altijd de 

belangrijkste taak om het systeem bij elkaar te houden. De lengte van de 

ankers en het gebruikte aantal ervan zijn afhankelijk van het type muur en 

de toegepaste lijmtechniek. In de handel zijn talloze soorten verankeringen 

verkrijgbaar, maar evenals het geval is bij de wapeningsnetten, wordt bij 

de keuze voor een verankering dikwijls alleen gekeken naar de kostprijs. 

Veel belangrijkere factoren, zoals het type isolatiemateriaal, de lengte van 

de plug en het type muur, worden vaak genegeerd. In sommige Europese 

landen is men begonnen pluggen te classificeren. Er is dan een letter (A, 

B, C, D of E) op de kop van de plug aangebracht om aan te geven voor 

welk type ondergrond die het meest geschikt is (A voor beton – B voor 

volle baksteen – C voor geperforeerde baksteen – D voor lichtgewicht, 

poreus beton – E voor cellenbeton).
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Voorstrijkmiddel:

Een voorstrijkmiddel is onmisbaar omdat hiermee de oppervlakken waarop 

de uiteindelijke laag wordt aangebracht, worden voorbereid. Het voorkomt 

bovendien een ongelijkmatige kleuring, wat veroorzaakt kan worden door 

verschillende reacties tussen materialen en/of verschillende maten van zuiging. 

Wordt een gekleurd voorstrijkmiddel gebruikt, dan wordt een meer egale 

afwerking verkregen die over een groter dekkend vermogen beschikt. Er mogen 

geen oplosmiddelhoudende voorstrijkmiddelen worden toegepast, omdat 

deze kunnen reageren met de isolatieplaten, waardoor de eigenschappen van 

de plaat veranderen en die kan loslaten van de egalisatielaag.

Pleister:

GeveiIsolatie-systemen moeten tegen weersinvloeden worden beschermd 

met een pleister van hoge kwaliteit. Verf alleen is niet voldoende. Er zijn een 

aantal pleisters in de handel verkrijgbaar. Deze zijn ingedeeld op basis van 

het type bindmiddel dat erin is verwerkt (mineraal of organisch) en van het feit 

of zij een van de verschillende typen hars bevatten: siliconenhars, acrylhars, 

vinylhars enzovoorts. Er moet een lichte kleur met een brekingsindex van 

>20% worden gebruikt om het systeem tegen hoge temperaturen door direct 

zonlicht te beschermen. Deze kunnen het systeem namelijk zwaar belasten.

3. MAPEI GEVELISOLATIE SYSTEMEN
MAPETHERM XPS

Het MAPETHERM XPS -systeem maakt gebruik van een isolatieplaat van 

geëxtrudeerd polystyreen zonder buitenlaag. De ruwe oppervlakte verbetert 

de hechting van de lijm en wordt gekenmerkt door een lage waterabsorptie, 

een goede druksterkte en uitstekende isolerende eigenschappen.

Warmtegeleidingsvermogen λ: 0,032 tot 0,036 W/mK

Dampdiffusieweerstand μ: 80-100

Het systeem heeft de Europese technische goedkeuring ETA 04/0061 

behaald, afgegeven door het instituut ITC uit San Giuliano Milanese (Milaan, 

Italië) (zie het hoofdstuk Certificering).



MAPETHERM EPS

Het MAPETHERM EPS -systeem maakt gebruik van een isolatieplaat van 

geëxpandeerd polystyreen. Dit plaattype heeft een zeer concurrerende 

prijs, kan eenvoudig worden aangebracht en beschikt over uitstekende 

isolerende eigenschappen.

Warmtegeleidingsvermogen λ: 0,034 tot 0,040 W/mK

Dampdiffusieweerstand μ: 30-70

Dit product heeft de Europese technische goedkeuring ETA 10/0025 behaald, 

afgegeven door het instituut OIB uit Wenen (zie het hoofdstuk Certificering).

MAPETHERM M.WOOL

Het MAPETHERM M.WOOL -systeem maakt gebruik van een 

isolatieplaat van steenwol die is behandeld met een waterafstotend en 

-hardend voorstrijkmiddel. Het wordt gekenmerkt door een uitstekende 

brandwerendheid, een zeer hoge dampdoorlatendheid en uitstekende 

geluidsisolerende eigenschappen. 

Warmtegeleidingsvermogen λ: 0,032 tot 0,048 W/mK

Dampdiffusieweerstand μ: 1,1-1,4

Dit product heeft de Europese technische goedkeuring ETA 10/0024 behaald, 

afgegeven door het instituut OIB uit Wenen (zie het hoofdstuk Certificering).

MAPETHERM CORK

Het MAPETHERM CORK -systeem maakt gebruik van een isolatieplaat 

van bruine, geëxpandeerde natuurkurk zonder chemische bindmiddelen. 

Het wordt gekenmerkt door een uitstekende dampdoorlatendheid en een 

uitstekende bestandheid tegen veroudering. Dit systeem is vervaardigd 

van recyclebaar, ecologisch verantwoord materiaal.

Warmtegeleidingsvermogen λ: 0,040 tot 0,048 W/mK

Dampdiffusieweerstand μ: 5-30

3.1 ISOLATIEPLATEN
Welke plaat is het beste?

Dankzij het voortdurende onderzoek van fabrikanten van isolatiematerialen 
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zijn in de handel platen verkrijgbaar met een steeds beter 

warmtegeleidingsvermogen. De echte winst voor wat betreft de dikte 

van de isolatieplaat wordt behaald bij een verschil van ongeveer 10 Mw 

(milliwatt). Het warmtegeleidingsvermogen wordt vaak gezien als de enige 

belangrijke waarde voor de bepaling van de prestaties van een plaat, 

zonder daarbij rekening te houden met het feit dat door een aanpassing van 

de dichtheid van het materiaal waarvan de plaat is gemaakt, verschillende 

prestaties kunnen worden behaald. Al te vaak wordt puur uit gewoonte of 

vanuit kostenoverwegingen steeds dezelfde isolatieplaat gebruikt, terwijl 

de omstandigheden ter plaatse steeds anders zijn. De beste manier om 

te bepalen welke plaat het meest geschikt is, is te kijken naar waarvoor de 

plaat geschikt is en welke prestaties die levert:

• Warmte-isolatie

• Geluidsisolatie

• Brandreactie

• Sterkte

• Stabiliteit

• Waterabsorberend vermogen

• Dampdoorlatendheid

• Natuurlijke samenstelling

• Kostprijs

Ook de isolerende eigenschappen van de muur en van architectonische 

elementen moeten in aanmerking worden genomen.

Warmte-isolatie

Belangrijk om te onthouden is dat de beste isolator wordt gevormd door 

stilstaande, droge lucht (bij 300 K, 100 kpa), die bij een lambdawaarde (λ) 

van 0,026 W/mK (zie UNI 7357) alleen kan worden verbeterd door speciale 

platen (zoals aerogel van silica-materiaal onder vacuüm bij een druk van 1,7 

x 10-5 atmosfeer) en door sommige zware gassen. Dit concept moet helder 

zijn, want om hogere waarden te kunnen behalen, moet de lucht worden 

Fig. 2.4 - MApETHERM M.WOOL

Fig. 2.5 - MApETHERM CORK

Fig. 2.6



ingevangen en stil en droog worden gehouden in de vorm van bellen die zo 

waterdicht mogelijk moeten zijn. Het gebruik van materiaal, dat de bron is 

van warmtegeleiding, moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Geluidsisolatie

Het lijdt geen twijfel dat een gebouw dat goed tegen geluid is geïsoleerd, veel 

meer comfort biedt. Een goede geluidsisolatie wordt geboden door platen van 

minerale wol (glaswol en steenwol). Deze platen bestaan uit geweven vezels 

die zijn ontstaan door smelting van de minerale grondstof. De vezelige vorm 

van het eindproduct vormt een uitstekende demper voor geluidsgolven.

Brandreactie

Elk type materiaal reageert op zijn eigen manier op vuur. Deze brandreactie 

wordt bepaald aan de hand van tests die worden uitgevoerd volgens de 

norm EN 13501-01. Deze norm behelst een specifiek classificatiesysteem 

dat begint bij A (niet-ontvlambaar product) en gaat tot F (niet-geclassificeerd 

product). De referentieparameters houden in het bijzonder rekening 

met het brandbaarheidsniveau, de brandvoortplantingssnelheid en de 

warmteontwikkeling per tijdseenheid. Ontvlambare materialen (plantaardige 

en synthetische isolatoren) worden brandwerend gemaakt door speciale 

verf op de oppervlakte aan te brengen of door brandwerende stoffen aan 

het materiaal toe te voegen tijdens de productie.

Mechanische sterkte

De mechanische sterkte van bijna alle isolatieplaten neemt af door de lage 

dichtheid van of de vezels in de plaat zelf. Soms echter worden hogere 

prestatie-eisen aan de isolatieplaten gesteld, die moeilijk haalbaar zijn 

vanwege de aard van de materialen waaruit deze platen zijn vervaardigd. Een 

goed voorbeeld hiervan zijn de plinten langs de onderzijde van muren, die 

soms kunnen worden geraakt door voetgangers of voertuigen (motorfietsen 

en fietsen). Fabrikanten refereren vaak aan een druksterkte van 10% van de 

samendrukking, wat feitelijk duidt op een tijdelijke samendrukking, terwijl 
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zij in uitzonderlijke gevallen melding maken van een druksterkte van 2% 

van de samendrukking, wat duidt op de maximale permanente vervorming 

die een isolatieplaat kan verdragen.

Stabiliteit

Thermische stabiliteit heeft betrekking op de maatvastheid van isolatieplaten. 

De afmetingen van isolatieplaten kunnen variëren als ze een slechte 

nabehandeling hebben ondergaan alvorens ze op de markt worden gebracht 

of doordat ze worden blootgesteld aan veranderingen in de temperatuur en 

de vochtigheidsgraad. Fysisch-chemische stabiliteit heeft betrekking op de 

mogelijke interactie of reactie van het isolatiemateriaal met oplosmiddelen 

of UV-straling, maar ook op de minder waarschijnlijke mogelijkheid van 

een volumeafname van het isolatiemateriaal in spouwmuren. Een bijzonder 

en specifiek probleem van bepaalde materialen wordt gevormd door de 

thermofysische stabiliteit, ofwel het vermogen om in de loop der tijd het 

geleidend vermogen op peil te houden.

Waterabsorberend vermogen

Te allen tijde moet worden voorkomen dat water in het materiaal wordt 

opgenomen en hierin wordt vastgehouden. Elk materiaal waarvan de 

vochtigheid kan variëren, kan in feite een aanzienlijk deel van zijn isolerend 

vermogen verliezen en kapotgaan. Gevoelig hiervoor zijn met name 

vezelproducten, minerale producten en synthetische producten. Materialen 

die als praktisch niet-absorberend (1-1,5 %) worden gezien, zijn hoe dan 

ook beter dan andere materialen, maar zijn ook niet volledig immuun voor 

dit verschijnsel, omdat het absorptiepercentage wordt uitgedrukt op basis 

van het volume en overeenkomt met 10-15 l per m3.

Dampdoorlatendheid

De juiste term hiervoor is dampdiffusieweerstand (μ). Dit is het vermogen 

van een materiaal om damp zo min mogelijk weerstand te bieden. Een 

belangrijkere aanduiding hiervoor is de Sd-waarde, die de aan damp 

geboden weerstand ten aanzien van de materiaaldikte weergeeft. Het is 



goed gebruik om het materiaal met de laagste dampdiffusieweerstand naar 

de buitenzijde van de muurconstructie te plaatsen om te voorkomen dat in de 

spouw condensvorming ontstaat. Bij een goede dampdoorlatendheid wordt 

de luchtvochtigheidsbalans van de muurconstructie in stand gehouden 

(bijvoorbeeld na zware regenval), maar kan de vochtigheid die in de kamers 

ontstaat tijdens de normale dagelijkse bezigheden, niet worden afgevoerd. 

Belangrijk om te onthouden is dat een gezin van 4 personen tijdens de 

normale dagelijkse bezigheden meer dan 10 liter waterdamp produceert. 

Deze waterdamp moet door te ventilatie worden afgevoerd. Ondanks dat 

soms iets anders wordt beweerd, ligt de hoeveelheid damp die door een 

muurconstructie trekt rond 1-3 % (circa 0,1-0,3 g/h/m²) van de hoeveelheid 

die kan worden afgevoerd door de kamers simpelweg te ventileren.

Natuurlijke samenstelling

Aan de vraag naar natuurlijke materialen voor de fabricage van isolatieplaten 

wordt hoofdzakelijk voldaan door gebruik te maken van materialen zoals 

kurk, hout, kenaf en andere plantaardige en dierlijke vezels. Daarnaast 

wordt gebruikgemaakt van mineralen, zoals gehydrateerd calciumsilicaat en 

gerecycled schuimglas.

Kostprijs

Vanzelfsprekend moet rekening worden gehouden met de kostprijs 

van isolatiemateriaal, zeker omdat in sommige gevallen de kosten van 

de isolatieplaten meer dan 50% van de totale kosten van een warmte-

isolatiesysteem vormen. Het goedkoopste materiaal dat verkrijgbaar is, 

is geëxpandeerd polystyreen (EpS), dat in 90% van de isolatiesystemen 

wordt toegepast. Natuurlijke en minerale materialen zijn tot wel vier of vijf 

keer duurder, maar bieden vaak betere prestaties.
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4. MAPEI-ONDERZOEK

4.1 MAPETHERM-SYSTEEM 
Voordat Mapei het MAPETHEM SYSTEM in de markt introduceerde, 

heeft men een grondige analyse uitgevoerd van wat er gebeurt met een 

gevelisolatie-systeem dat wordt blootgesteld aan de typische krachten 

die op een gevel werken. Daarbij werd meegenomen dat dergelijke 

systemen zijn samengesteld uit volledig verschillende materialen die op 

een synergetische wijze met elkaar moeten samenwerken om optimale 

prestaties kunnen leveren.

Uit deze analyse kon worden afgeleid dat een gevelisolatie-systeem zeer 

complex is en dat de lijm het belangrijkste onderdeel van het systeem vormt. 

Het vermogen van het systeem om weerstand te bieden tegen afschuiving 

en afpelling ligt volledig in de handen van de lijm. Waardoor worden deze 

vormen van belasting veroorzaakt?

Het gewicht van het systeem en de invloed van de wind zorgen normaal voor 

een lage belasting, die eenvoudig kan worden vastgesteld door een simpele 

analyse van de kracht en het evenwicht te maken. Veruit de hoogste belastingen 

worden gecreëerd door de contrasterende vervormingen ten gevolge van de 

hoge temperatuurverschillen tussen de twee zijden van de isolatieplaten. In de 

volgende grafieken is te zien welke hoofdrol de lijm speelt.

In de grafieken 1 en 2 en de daaropvolgende grafieken is te zien wat er in de 

winter en vervolgens in de zomer met een gevel gebeurt. De berekeningen 

laten zien dat in de winter, als de buitentemperatuur -5° C is en de 

kamertemperatuur 20° C, het temperatuurverschil tussen de twee zijden van 

de isolatieplaat meer dan 18° C bedraagt. Onder dergelijke omstandigheden 

worden krachten gegenereerd van bijna 800 μ krimpvervorming en meer dan 

3 mm buigvervorming. Deze krachten moeten volledig worden opgevangen 

door de lijm.

Hetzelfde kan worden gezegd voor de zomerse omstandigheden, waar zelfs 

nog grotere waarden kunnen worden gevonden, zoals te zien is in grafiek 4. 

Alleen lijmen van hoge kwaliteit die speciaal voor dergelijke omstandigheden 



zijn ontwikkeld en geproduceerd, kunnen voldoende prestaties leveren. Op 

grond van de belastingsanalyse kan de volgende regel worden geformuleerd, 

aan de hand waarvan een isolatiesysteem op de juiste wijze kan worden 

aangebracht: ernstige problemen zoals die naar voren komen in grafiek 2 en 

4, kunnen uitsluitend worden voorkomen door een ononderbroken lijmlaag 

aan te brengen, waarbij rekening moet worden gehouden met de vlakheid. 

Het wijdverspreide gebruik waarbij de lijm wordt aangebracht in strepen en/

of dotten, vormt niet vanzelfsprekend het antwoord op de afpelbelasting die 

op de gehele lijmlaag wordt uitgeoefend. Deze aanbrengmethode veroorzaakt 

hoge belastingen op de punten waar de lijm is aangebracht, waardoor 

de hechtingslimieten van de oppervlakken onvermijdelijk zullen worden 

overschreden en de plaat zal losraken, zoals te zien is in grafiek 4. De vlakheid van 

de ondergrond is belangrijk omdat grote afwijkingen op het moment van buigen 

de ideale omstandigheden creëren voor een hogere excentriciteit, waardoor 

de belasting op de lijm toeneemt en de hechtingslimiet tussen de lijm en de 

isolatieplaat wordt overschreden. Bij toepassingen waar geen ononderbroken 

lijmlaag wordt gebruikt, die op de bouwplaats steeds vaker voorkomen, zijn om 

die reden lijmen met veel betere prestatiekenmerken vereist om een efficiënt en 

duurzaam warmte-isolatiesysteem te monteren. Voorbeelden van zulke lijmen 

uit het aanbod van MApEI zijn MAPETHERM AR1 en MAPETHERM AR1 GG, 

eencomponentlijmen die al enige tijd worden toegepast, en ADESILEX FIS 13, 

een tweecomponentenlijm die al meer dan 20 jaar op de markt is.

MApEI heeft op het gebied van lijmen altijd een voortrekkersrol gespeeld 

dankzij een niet aflatende inspanning op het gebied van onderzoek naar 

en ontwikkeling van nieuwe, innovatieve systemen. Een resultaat hiervan is 

MAPETHERM SYSTEM, dat zowel in de winter als in de zomer een reductie 

van het energieverbruik garandeert (geschat op 30-35%), dat het leefcomfort 

vergroot doordat het een perfecte balans creëert tussen de kamertemperatuur 

en de temperatuur van de muren en dat de condensatie van waterdamp in 

spouwmuren elimineert. Als fabrikant van lijmen is MApEI de onbetwiste 

leider. En dat biedt altijd nog de beste waarborg voor betrouwbare systemen.
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5. MAPETHERM-SYSTEEM
Voor een goed werkend gevelisolatie-systeem is het niet alleen van 

belang de juiste isolatielaag te kiezen, maar vooral de juiste materialen 

die gebruikt worden voor de voorbereiding van de ondergrond, de 

verlijming van de isolatieplaten, het egaliseren van de oppervlakken 

en de gewenste gevelafwerking. Daarnaast is het van belang dat ter 

plaatse op problematische plaatsen constructie-elementen op de juiste 

wijze worden ontworpen en aangebracht om een goed leefcomfort te 

creëren en de verwachte reductie van het energieverbruik te realiseren.

De volgende paragrafen bevatten volledige informatie over het gebruik van 

materialen en de montage van een compleet MAPETHERM SYSTEM.

5.1 VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR DE   
 VERLIJMING VAN PLATEN
Oppervlakken waarop een isolatiesysteem moet worden aangebracht, 

moeten over mechanische weerstand beschikken en mogen geen 

loslatende stukken hebben. Ze moeten bovendien perfect schoon zijn en 

vrij zijn van stof, vuil, vet, afbijtmiddel en ander stoffen die de hechting 

tussen de isolatieplaten en de ondergrond nadelig kunnen beïnvloeden.

5.2 GEBOUWEN IN STEEN OF BAKSTEEN
Op gebouwen uit baksteen of steen (niet bepleisterd) moet de consistentie 

van de steen en de conditie van het oppervlak van de baksteen worden 

gecontroleerd. Alle loszittende stukken moeten worden verwijderd. Bij 

poreuze steen met een poederig of stoffig oppervlak kan met een kwast of 

spuit op het oppervlak van het metselwerk een voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld 

PRIMER 3296, een voorstrijkmiddel op basis van acrylpolymeren in waterige 

dispersie, of MALECH, een voorstrijkmiddel op basis van gemicroniseerde 

acrylharsen in waterige dispersie, voor de voorbereiding van algemeen 

metselwerk) worden aangebracht. Indien de voegen tussen de stenen of 

bakstenen door regenwater zijn uitgespoeld, dan moeten deze worden 

afgevoegd met een mortel die over de juiste elastische en mechanische 

eigenschappen beschikt (bijvoorbeeld MAPE-ANTIQUE, een voorgemengde 
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ontvochtigingsmortel voor het herstellen van vochtige steen, baksteen en 

tufsteen, of POROMAP INTONACO, een voorgemengde, zoutbestendige, 

grijze ontvochtigingsmortel met isolerende eigenschappen). Deze mortel 

moet met de hand of met een pleisterspuitmachine worden aangebracht om 

de steen, baksteen en tufsteen te herstellen. Staat de muur ernstig uit het 

lood of is die ongelijk door het gebruikte type bouwmateriaal (bijvoorbeeld 

ruw gesneden of afgeronde steenblokken), dan zal het oppervlak moeten 

worden geëgaliseerd en/of recht moeten worden gemaakt door het 

te bepleisteren met een mortel met een kleine elasticiteitsmodulus en 

een grote trek- en buigvastheid, die bijzonder goed aan de ondergrond 

hecht (bijvoorbeeld NIVOPLAN, een egalisatiemortel voor muren, + 

PLANICRETE, latex van synthetische rubber voor cementmortels, gebruikt 

om de hechtkracht en de sterkte van de mortel te verbeteren).

Bij muren die kampen met optrekkend vocht, MAG NOOIT een warmte-

isolatiesysteem WORDEN AANGEBRACHT (Fig.5.3). Wordt een dergelijk 

systeem wel aangebracht, dan zal de vochtigheid in de muur toenemen, 

omdat er minder verdamping plaatsvindt via de muren. De verdamping 

wordt dan namelijk door de verlijmde isolatieplaten gehinderd.

In de winter zou door de invloed van het verwarmingssysteem in het 

gebouw het toegenomen vochtigheidsgehalte kritieke vormen aannemen, 

waarbij aan de oppervlakte uitslag zou ontstaan en de verf in het gebouw 

zou afbladeren. In de zomer daarentegen zou het zout zich naar de 

buitenzijde van de muur verplaatsen om daar vervolgens te kristalliseren. 

In combinatie met een toegenomen dampspanning kunnen delen van de 

lijm dan losraken, waardoor de warmte-isolatie wordt aangetast.

Hebben de muren te maken met optrekkend vocht, dan mag pas een 

warmte-isolatiesysteem worden aangebracht nadat op de muren een 

mechanische vochtwering is aangebracht (door waterdichtingen te 

plaatsen in insnijdingen die ter hoogte van de constructievoegen in de 

muur zijn aangebracht met een diamantsnijder), of een vochtwering op 

basis van chemische producten (bijvoorbeeld door injectie in de muur van 

waterdichtende of waterafstotende producten, zoals MAPESTOP, een 

Fig. 5.4 - Loszittend pleisterwerk moet worden 
verwijderd alvorens isolatieplaten mogen 

worden vastgelijmd



injectiemiddel van een geconcentreerde siliconenmicro-emulsie die een 

chemische barrière tegen optrekkend vocht in metselwerk vormt).

Het is niet mogelijk een van de voornoemde systemen te gebruiken als het 

gebouw bijvoorbeeld in een aardbevingsgebied gelegen is of als de aard 

van de muren dat niet toestaat. Als alternatief kan de buitenzijde van de 

muur tot aan de eerste vloerplaat worden behandeld met een macroporeus 

ontvochtigingspleister (bijvoorbeeld MAPE-ANTIQUE of POROMAP), 

waarna het gevelisolatie-systeem vanaf dat niveau naar boven toe kan 

worden aangebracht. Kamers op de begane grond kunnen daarentegen 

vanaf de binnenzijde worden geïsoleerd.

5.3 GEBOUWEN IN GEWAPEND BETON OF BEPLEISTERD   
 METSELWERK
Bij oude gebouwen die zijn opgetrokken uit bepleisterde muren van metselwerk 

of gewapend beton, moet worden gecontroleerd of het pleisterwerk goed aan 

de ondergrond hecht, alvorens de isolatieplaten mogen worden vastgelijmd. 

Alle loszittende delen moeten worden verwijderd (Fig. 5.4).

Delen waar het pleisterwerk is verwijderd, kunnen vervolgens worden 

hersteld met een cementmortel waaraan latex is toegevoegd (bijvoorbeeld 

NIVOPLAN + PLANICRETE) (Fig. 5.5).

Verder is het noodzakelijk om voordat de platen worden vastgelijmd het 

pleisteroppervlak te controleren, bijvoorbeeld door middel van een aantal 

uittrekproeven. Zijn de gemeten waarden bijzonder laag, dan is het over 

het algemeen raadzaam de slecht hechtende delen te verwijderen met 

een harde borstel en deze delen te behandelen met een voorstrijkmiddel 

(bijvoorbeeld MALECH). Bij geschilderd pleisterwerk (of pleisterwerk met 

een kunststofafwerking) moet worden gecontroleerd of de afwerklaag goed 

aan de ondergrond hecht. Delen die bloot komen te liggen nadat losse of 

afbladeren delen zijn verwijderd, moeten goed worden schoongeborsteld 

en gereinigd met een hogedrukreiniger.

Ook bij gevels met een afwerking van keramiek, glasmozaïek of klinkertegels 

moet worden gecontroleerd of deze goed op de ondergrond vastzitten. 

Loslatende stukken moeten worden verwijderd en worden hersteld met 

NIVOPLAN + PLANICRETE.
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5.4 BETONMUREN EN/OF GESCHEURDE CONSTRUCTIES
De eerste stap bij gescheurde muren is onderzoeken waardoor de scheuren 

worden veroorzaakt. Er moet worden gekeken of de scheuren stabiel zijn of dat 

zij worden veroorzaakt door bewegingen in het gebouw die nog steeds gaande 

zijn. In het laatste geval moet, alvorens een gevelisolatie-systeem mag worden 

aangebracht, het gebouw worden aangepakt om te voorkomen dat verdere 

bewegingen plaatsvinden. Gebeurt dat namelijk niet, dan zullen de scheuren de 

platen, de egalisatielaag en de afwerklaag van de isolatie beschadigen.

Zijn de scheuren stabiel en worden bewegingen uitsluitend veroorzaakt 

door de onvermijdelijke verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid, 

dan kunnen de zichtmuren van gebouwen van steen of baksteen worden 

hersteld door deze te hechten.

Is er slechts sprake van lichte scheuren, dan kunnen deze worden 

hersteld door ze op te vullen met de lijm die wordt gebruikt voor de 

verlijming van de platen (ADESILEX FIS13, een dispersielijm vermengd 

met cement CEM II/A-LL 42.5R conform de norm UNI EN 197/1 in een 

dosering van 1 : 0,7 voor warmte-isolatiesystemen of MAPETHERM 

AR1, een eencomponent-cementlijm en –egalisatiemortel voor warmte-

isolatiesystemen; als alternatief kan MAPETHERM AR1 GG worden 

gebruikt, een grofkorrelige eencomponent-cementlijm en –egalisatiemortel 

voor warmte-isolatiesystemen).

Dezelfde techniek kan worden gebruikt voor het opvullen van scheuren in 

pleisterwerk die zijn veroorzaakt door hygrometrische krimp en/of een hoge 

wateropname door de ondergrond op het moment dat het pleisterwerk 

werd aangebracht. Opvullen met een mortel is ook mogelijk voor het 

dichten van plaatselijke scheuren in gebouwen met een versterkte betonnen 

draagconstructie, in muurbalkverbindingen en muurpijlerverbindingen. In 

nieuwe gebouwen waar het isolatiesysteem wordt gemonteerd zodra de 

constructie klaar is, bestaat een verhoogd risico dat scheuren ontstaan 

in de verbinding tussen de betonnen draagconstructie en de muur na 

montage van de beplating, waardoor scheuren ontstaan in de egalisatie- 

en afwerklagen en deze plaatselijk loslaten. Om dit te voorkomen moet 

Fig. 5.6 – plaatsing van de startprofielen: gebruik een 
waterpas om de profielen goed horizontaal aan 

te brengen

Fig. 5.7 – Bevestig de startprofielen met pluggen



tijdens het aanbrengen van het pleisterwerk in de pleisterlaag een wapening 

worden opgenomen om het pleisterwerk op deze plaatsen bij elkaar te 

houden en te beschermen.

5.5 BETONCONSTRUCTIES EN -ELEMENTEN
Nieuwe betonmuren moeten worden gereinigd met water onder hoge druk 

(120 atm.). Hieraan kunnen speciale additieven worden toegevoegd om 

resten van de ontkistingsolie van het oppervlak te verwijderen.

Het oppervlak van oude betonconstructies moet grondig worden gereinigd 

om alle losse stukken, cementresten en alle sporen van stof, olie, vet en 

vuil te verwijderen.

Is het beton aangetast en zijn er delen met roestend wapeningsijzer en 

loslatend beton, herstel deze delen dan als volgt:

• verwijder het aangetaste beton;

• reinig het wapeningsijzer met een harde borstel, een hogedrukreiniger 

of door te zandstralen;

• bescherm het wapeningsijzer door een passiverende cementmortel 

aan te brengen (bijvoorbeeld de corrosiewerende eencomponent-

cementmortel MAPEFER 1K voor wapeningsijzer);

• Herstel het gedeelte met een mortel met gecompenseerde krimp 

(bijvoorbeeld MAPEGROUT T40, een vezelversterkte, thixotrope mortel 

van gemiddelde sterkte voor het herstellen van beton, MAPEGROUT 

BM, een thixotrope tweecomponenten-mortel met een kleine 

elasticiteitsmodulus, of PLANITOP 400, een thixotrope, snelbindende, 

krimpvrije mortel voor het herstellen van toplagen en het afwerken 

van gewapend beton). Nadat dit gedeelte is hersteld, moet worden 

gewacht tot de ondergrond volledig is uitgehard, alvorens het warmte-

isolatiesysteem kan worden aangebracht.

5.6 MONTEREN VAN ISOLATIEPLATEN
Alvorens de isolatieplaten worden gemonteerd, moeten startprofielen worden 

bevestigd met behulp van expansiepluggen (Fig. 5.6 en 5.7).
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Lijm de isolatieplaten op de ondergrond met een speciale dispersielijm (ADESILEX 

FIS 13) die gemengd is met cement (CEM II/A-LL 42.5R conform de norm UNI EN 

197/1 in een dosering van 1 : 0,7) of met een voorgemengd product (bijvoorbeeld 

MAPETHERM AR1 of MAPETHERM AR1 GG) gemengd met water.

Ongeacht het gebruikte lijmtype mogen de oppervlakken van de platen niet te 

zacht zijn op het moment dat ze worden vastgelijmd, anders is een goede hechting 

niet mogelijk. Is de ondergrond vlak, breng dan een gelijkmatige lijmlaag op de 

gehele rug van de isolatieplaat aan (Fig. 5.8). Is de ondergrond niet vlak, breng dan 

een reeks lijmdotten of -strepen aan, zodat minimaal 40% van het oppervlak met 

lijm bedekt is. pas er tijdens het aanbrengen van de platen voor op dat de lijm niet 

in de voegen tussen aangrenzende platen terechtkomt: de lijm geleidt sterker en 

zal dan een koudebrug vormen (Fig. 5.9).

De lijmlaag moet voldoende dik zijn om het oppervlak van de isolatieplaat 

gelijkmatig te bedekken en/of oneffenheden tot 4 mm in de ondergrond weg te 

werken. Om de vereiste dikte te verkrijgen, raden wij het gebruik aan van lijmkam 

nummer 10. Begin de platen vanaf de onderkant van de muur aan te brengen 

en werkte vervolgens naar boven toe. De langste zijden van de platen moeten 

horizontaal worden geplaatst. Zorg ervoor dat de verticale voegen verspringend 

worden geplaatst ter hoogte van de hoeken en randen (Fig. 5.10). Teneinde een 

maximale hechtkracht te verkrijgen, moet de plaat direct worden aangebracht 

nadat de lijm op de achterzijde van de plaat is aangebracht, met name als het 

warm en/of winderig is.

Om een maximaal contactvlak te creëren tussen de ondergrond, de lijm en de 

plaat, moet de plaat direct na de montage met een strijkbord worden aangedrukt 

(Fig. 5.11). Controleer vervolgens de vlakheid met behulp van een waterpas. Als na 

de montage van de platen de verticale voegen tussen de platen breder blijken te 

zijn dan 2 mm, vul deze voegen dan op met isolatiemateriaal. In aanvulling op de 

lijm (dus niet in plaats van de lijm) kunnen de platen mechanisch worden bevestigd 

met pluggen van polypropyleen (Fig. 5.12 en 5.13) op de punten waar zich de 

uitgeharde lijm bevindt. Als stelregel kunnen per plaat twee pluggen worden 

gebruikt als de ondergrond uitstekend hecht, perfect vlak is en lijm is aangebracht 

op de gehele rugzijde van de plaat.

Mocht de ondergrond echter over een slechte cohesie beschikken en/of oneffen 

Fig. 5.11 – Druk de plaat aan met een strijkbord

Fig. 5.12 – Boor gaten voor de pluggen

Fig. 5.13 – Breng de pluggen aan



zijn, of als de lijm is aangebracht in strepen en dotten, gebruik dan 6 tot 8 

pluggen per vierkante meter en breng deze aan de bovenzijde van de platen 

aan tot het deel van de ondergrond is bereikt dat meer cohesie vertoont (Fig. 

5.14). plaats onmiddellijk na de montage van de platen verstevigingselementen 

(MAPETHERM PROFIL) op de randen. Deze elementen mogen niet met 

pluggen of nagels worden bevestigd, maar moeten op de isolatieplaten worden 

vastgelijmd door ze op de rand te drukken, zodat de overtollige lijm door de 

gaten in de profielen naar buiten stroomt.

5.7 EGALISATIE EN AFWERKING
Breng de egalisatiemortel pas aan zodra de lijm hard genoeg is (de 

hardingsduur is afhankelijk van de weersomstandigheden en bedraagt 

doorgaans minimaal 24 uur). Strijk de egalisatiemortel met een stalen 

spaan in een gelijkmatige laag uit (4 mm in twee lagen). 

Breng de eerste laag van 2 mm dik aan (Fig. 5.15). plaats hierin, terwijl de mortel 

nog nat is, MAPETHERM NET, een alkalibestendig wapeningsnet van glasvezel 

(Fig. 5.16). Daarbij moeten de randen elkaar ten minste 10 cm overlappen (Fig. 

5.17). Breng na 24 uur de tweede laag egalisatiemortel aan (opnieuw 2 mm dik). 

Dit moet een gelijkmatige laag zijn die het wapeningsnet volledig bedekt. Tijdens 

het aanbrengen van deze laag mag geen egalisatiemortel worden verwijderd; strijk 

het gewoon gelijkmatig uit over de oppervlakte.

Voorkom dat luchtbellen of vouwen ontstaan. Mochten deze toch ontstaan, 

verwijder ze dan niet door het net in te snijden. Ter hoogte van de randen (van 

gebouwen, openingen, enz.) moet het wapeningsnet dat van de randafscherming 

overlappen. Ter hoogte van deuropeningen, raamopeningen enzovoorts moet een 

aanvullende versteviging worden aangebracht door diagonaal op de openingen 

stukjes wapeningsnet aan te brengen om te voorkomen dat scheuren ontstaan 

ter hoogte van de randen. Dit zijn namelijk de punten waar het systeem het meest 

wordt belast.

Zodra de egalisatielaag volkomen droog is (na minimaal 14 dagen bij goed weer), 

moet een laag voorstrijkmiddel worden aangebracht om de zuiging van de 

ondergrond te uniformeren. Wacht ten minste 12 uur alvorens de afwerklaag aan 

te brengen. Gebruik voor het aanbrengen van het pleisterwerk een roestvrijstalen 

spaan of een kunststof spaan en werk het oppervlak af met een sponsstrijkbord of 
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Fig. 5.15 – Aanbrengen van de eerste laag 
egalisatiemortel

Fig. 5.16 – Aanbrengen van MApETHERM NET
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een kunststofstrijkbord, afhankelijk van welk type product is gebruikt (Fig. 5.18 en 

5.19). Bij het kiezen van het pleistersysteem moet rekening worden gehouden met 

het type isolatieplaat, de architectonische details van het gebouw, de gedachte 

achter het gebouw, het lokale klimaat en de instructies van de ontwerper en het 

hoofd van de bouwplaats. Houd er rekening mee dat de kleur van de afwerklaag 

een lichtreflectie-index van minimaal 20% moet hebben. Dit is van belang omdat 

de gevels van gebouwen worden blootgesteld aan zonlicht, waardoor in de zomer 

temperaturen van wel meer dan 50° C kunnen ontstaan. Het gebruik van donkere 

kleuren wordt afgeraden, omdat deze situatie hierdoor wordt verergerd.

Om te voorkomen dat water, lucht of stof in de voegen van het isolatiesysteem 

en in andere delen of elementen van het gebouw terechtkomen, moeten metalen 

beschermprofielen worden aangebracht. Gebruik daarvoor MAPEFOAM, 

een polyethyleen rondschuim, en MAPEFLEX AC4, een eencomponent-

acrylaatdispersiekit, en houdt daarbij rekening met de navolgende details van de 

constructie.

6. CONSTRUCTIEDETAILS
Mochten in de muur specifieke details of elementen aanwezig zijn, dan 

moet het systeem worden gemonteerd op de wijze die in de tekeningen op 

de volgende pagina's wordt uiteengezet.

Als stelregel moeten altijd de volgende richtlijnen worden gevolgd:

- de isolatielaag moet ononderbroken zijn om het ontstaan van 

koudebruggen te voorkomen;

- telkens als de isolatie moet worden onderbroken vanwege de 

aanwezigheid van openingen of uitstekende delen (vensterbanken, 

ramen, enz.), moet de isolatie goed worden afgedicht om te voorkomen 

dat water onder de isolatielaag terechtkomt;

- wanneer elementen door de muur of isolatielaag lopen (buizen, fittings, 

enz.), dan moet de gehele opening worden afgedekt met een speciaal 

omhulsel van rubber of kunststof.

Positie van details of elementen

Op de volgende pagina's staan gedetailleerde tekeningen van verschillende 

details en elementen die in constructies kunnen voorkomen. 

Fig. 5.17 – 10 cm overlap van de randen van 
het wapeningsnet

Fig. 5.18 – Aanbrengen van het pleisterwerk

Fig. 5.19 – Afwerken van het pleisteroppervlak met
een sponsstrijkbord
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p. 1 – Horizontale doorsnede van
een overhangende rand

p. 2 – Verticale doorsnede van een 
uitspringend element

p. 3 – Voet van de muur 
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p. 6 – Verticale doorsnede van
een luchtinlaatpijp

p. 5 – Verticale doorsnede van
een ventilatiekanaal

p. 4 – Verticale doorsnede van
een buitenkraan

plastic buis

afsluitrooster 
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p. 7 – Verticale doorsnede van
een aanslag van een rolluik

p. 8 – Ondergronds steunprofiel

p. 9 – plaat onder een afdak met goot
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P. 12 – Verticale doorsnede van een 
vensterbank, niet verlengd

P. 11 – Verticale doorsnede van een 
vensterbank, niet verlengd

P. 10 – Verticale doorsnede van
een raam met rolluikkast

Mapetherm compriband



30

p. 13 – Balkonplint

p. 14 – Horizontale doorsnede van een 
raam met een ingetrokken rolluikgeleider

p. 15 – Horizontale doorsnede van een 
raam zonder rolluikgeleider
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p. 18 – Bovenkant van borstwering op 
omtrekmuren rond een plat dak

p. 17 – Verticale doorsnede van een 
pilotis-constructie

p. 16 – Horizontale doorsnede van een 
raam met een uitstekende rolluikgeleider

Mapetherm Net



7. ETA-CERTIFICERING
Een ETA-certificering wordt uitsluitend afgegeven nadat een aantal specifieke 

laboratoriumtests volgens de richtlijn ETAG 004 is uitgevoerd. Deze richtlijn 

is ontwikkeld door de EOTA (European Organization for Technical Approval). 

Uit deze certificering blijkt dat de Mapetherm-systemen succesvol een aantal 

strenge tests hebben doorstaan, die hebben aangetoond dat de systemen 

geschikt zijn voor de toepassingen waarvoor zij zijn ontwikkeld. Met het 

behalen van de ETA-certificering is de fabrikant bovendien bevoegd de CE-

markering op zijn producten aan te brengen. Dit symbool houdt in dat een 

bepaald product voldoet aan de gespecificeerde normen en standaarden 

voor wat betreft de mechanische stabiliteit, de brandveiligheid, de veiligheid 

voor de gebruiker, de hygiëne, de geluidsprestaties en het energieverbruik.

7.1 MAPETHERM XPS
ETA 04/0061, afgegeven door het instituut ITC-CNR, San Giuliano 

Milanese (Milaan, Italië).

INFORMATIE OVER HET SYSTEEM

Lijm en egalisatiemiddel als pasta

ADESILEX FIS13: dispersielijm voor warmte-isolatiesystemen, 

gemengd met cement CEM II/A-LL 42.5R conform de norm UNI EN 

197/1 (dosering: 1: 0,7).

Lijm en egalisatiemiddel als poeder

MAPETHERM AR1: eencomponent-cementmortel in poedervorm voor 

het verlijmen en egaliseren van isolatieplaten.

Isolatieplaat

MAPETHERM XPS: isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreen; 

leverbaar in een dikte van 40, 50, 60 of 80 mm.

Wapening

MAPETHERM NET: alkalibestendig, voorgestreken wapeningsnet van 

glasvezel (conform de testmethode van ETAG004, testrapport van I.T.C. nr. 

3500/Rp/02).
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Voorstrijkmiddel

SILEXCOLOR PRIMER: voorstrijkmiddel op basis van gemodificeerd 

kaliumsilicaat in een waterige oplossing.

Afwerking

SILEXCOLOR TONACHINO: mineraal pleister op basis van 

gemodificeerd kaliumsilicaat. Aan te brengen met een spaan.

Kit

MAPEFLEX AC4: eencomponent-acrylaatdispersiekit.

Aanvullende onderdelen

MAPETHERM Ba: aluminium startprofielen met druipgroeven.

MAPETHERM FIX B: nylon pluggen voor startprofielen.

MAPETHERM PROFIL: aluminium hoekprofiel ter bescherming van randen 

en hoeken.

MAPETHERM FIX 9, 60, 80 en 100: bevestigingselementen voor 

isolatieplaten.

MAPEFOAM: geëxtrudeerd polyethyleen rondschuim voor flexibele voegen.

7.2 MAPETHERM EPS
ETA 10/0025, afgegeven door het instituut OIB uit Wenen.

INFORMATIE OVER HET SYSTEEM

Lijm en egalisatiemiddel als poeder

MAPETHERM AR1: eencomponent-cementmortel in poedervorm 

voor het verlijmen en egaliseren van isolatieplaten.

MAPETHERM AR1 GG: grofkorrelige eencomponent-cementmortel 

als poeder in de kleuren grijs en wit, voor het verlijmen en egaliseren 

van isolatieplaten.

Isolatieplaat

MAPETHERM EPS: isolatieplaat van polystyreen EpS 100, leverbaar in 

verschillende dikten (40 tot 300 mm).

Fig. 7.1 – Europese technische goedkeuring ETA 04/0061 Fig. 7.3 – Europese technische goedkeuring ETA 10/0025

Fig. 7.4



Wapening

MAPETHERM NET: alkalibestendig, voorgestreken wapeningsnet van 

glasvezel (conform de testmethode van ETAG004, testrapport van I.T.C. 

nr. 3500/Rp/02).

Voorstrijkmiddel

SILEXCOLOR BASE COAT: gepigmenteerd en egaliserend 

grondeermiddel op silicaatbasis met een groot vullend vermogen; 

conform de norm DIN 18363.

SILANCOLOR BASE COAT: gepigmenteerd en egaliserend 

grondeermiddel op siloxaanbasis met een groot vullend vermogen.

QUARZOLITE BASE COAT: gepigmenteerd, vullend en egaliserend 

grondeermiddel op acrylaatbasis.

Afwerking

SILEXCOLOR TONACHINO: mineraal pleister op basis van 

gemodificeerd kaliumsilicaat. Aan te brengen met een spaan.

SILANCOLOR TONACHINO: pleister op basis van siloxaanhars, aan te 

brengen met de spaan.

QUARZOLITE TONACHINO: pleister op basis van acrylhars, aan te 

brengen met de spaan.

MAPEFLEX AC4: eencomponent-acrylaatdispersiekit.

Aanvullende onderdelen

MAPETHERM Ba: aluminium startprofielen met druipgroeven.

MAPETHERM FIX B: nylon pluggen voor startprofielen.

MAPETHERM PROFIL: aluminium hoekprofiel ter bescherming van randen 

en hoeken.

MAPETHERM FIX 9, 60, 80 en 100: bevestigingselementen voor 

isolatieplaten.

MAPEFOAM: geëxtrudeerd polyethyleen rondschuim voor flexibele voegen.
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7.3 MAPETHERM M. WOOL
ETA 10/0024, afgegeven door het instituut OIB uit Wenen.

INFORMATIE OVER HET SYSTEEM

Lijm en egalisatiemiddel als poeder

MAPETHERM AR1: eencomponent-cementmortel in poedervorm voor 

het verlijmen en egaliseren van isolatieplaten.

MAPETHERM AR1 GG: grofkorrelige eencomponent-cementmortel als 

poeder in de kleuren grijs en wit, voor het verlijmen en egaliseren van 

isolatieplaten.

Isolatieplaat

MAPETHERM M. WOOL: isolatieplaat van steenwol; in dikten van 40 

tot 240 mm.

Wapening

MAPETHERM NET: alkalibestendig, voorgestreken wapeningsnet van 

glasvezel (conform de testmethode van ETAG004, testrapport van I.T.C. nr. 

3500/Rp/02).

Voorstrijkmiddel

SILANCOLOR BASE COAT: gepigmenteerd en egaliserend 

grondeermiddel op siloxaanbasis met een groot vullend vermogen.

QUARZOLITE BASE COAT: gepigmenteerd, vullend en egaliserend 

grondeermiddel op acrylaatbasis.

Afwerking

SILANCOLOR TONACHINO: pleister op basis van siloxaanhars, aan te 

brengen met de spaan.

QUARZOLITE TONACHINO: pleister op basis van acrylhars, aan te 

brengen met de spaan.

Fig. 7.5 - Europese technische goedkeuring ETA 10/0024

Fig. 7.6



Kit

MAPEFLEX AC4: eencomponent-acrylaatdispersiekit.

Aanvullende onderdelen

MAPETHERM Ba: aluminium startprofielen met druipgroeven.

MAPETHERM FIX B: nylon pluggen voor startprofielen.

MAPETHERM PROFIL: aluminium hoekprofiel ter bescherming van randen 

en hoeken.

MAPETHERM FIX 9, 60, 80 en 100: bevestigingselementen voor 

isolatieplaten.

MAPEFOAM: geëxtrudeerd polyethyleen rondschuim voor flexibele voegen.

8. SPECIFICATIES

8.1 LIJMEN EN EGALISATIEMIDDELEN

ADESILEX FIS 13 (LIJM EN EGALISATIEMIDDEL)

Het verlijmen en egaliseren van isolatieplaten moet plaatsvinden met 

behulp van een kunsthars als pasta in waterige dispersie met geselecteerde 

toeslagmaterialen (bijvoorbeeld ADESILEX FIS 13 van MApEI S.p.A) die 

moet worden gemengd met cement CEM II/ALL 42.5 R conform de norm 

UNI EN 197/1 (dosering: 1 : 0,7) op het moment van gebruik. Wordt dit 

product als lijm gebruikt, dan moet het direct met een lijmkam van 10 mm 

in een gelijkmatige laag op de rug van de platen worden aangebracht als 

de ondergrond vlak is. Breng de lijm in een aantal strepen of dotten aan als 

de ondergrond oneffen is. Toegepast als egalisatiemiddel moet het product 

met een vlakspaan direct op de isolatieplaat worden aangebracht. In de 

mortel moet een alkalibestendig wapeningsnet van glasvezel (bijvoorbeeld 

MAPETHERM NET van MApEI S.p.A.) worden aangebracht. Het product 

moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Mengverhouding op gewicht tussen product/cement: 1 : 0,8 tot 1 : 0,6

- Dichtheid van het mengsel (g/cm³): 1,5 g/cm³
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- Vorm: dikke pasta

- Verwerkingstijd: 4 uur

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE LIJM

Verbruik voor het verlijmen van isolatieplaten bij een gelijkmatige laag op 

de rug van de plaat:

met lijmkam nr. 10: 2 tot 4 kg/m²

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET EGALISATIEMIDDEL

Verbruik:

1 tot 1,2 kg/m² per mm laagdikte

Aanbevolen dikte bij twee lagen: 4mm

MAPETHERM AR 1 GG (LIJM EN EGALISATIEMIDDEL)

Het verlijmen en egaliseren van isolatieplaten moet plaatsvinden met 

behulp van een eencomponent-cementmortel met geselecteerd zand, 

kunsthars en speciale additieven met een fijne korrel van 0,6 mm 

(bijvoorbeeld MAPETHERM AR1 GG van MApEI S.p.A.). Wordt dit product 

als lijm gebruikt, dan moet het direct met een lijmkam van 10 mm in een 

gelijkmatige laag op de rug van de platen worden aangebracht als de 

ondergrond vlak is. Breng de lijm in een aantal strepen of dotten aan als de 

ondergrond oneffen is. Toegepast als egalisatiemiddel moet het product 

met een vlakspaan direct op de isolatieplaat worden aangebracht. In de 

mortel moet een alkalibestendig wapeningsnet van glasvezel (bijvoorbeeld 

MAPETHERM NET van MApEI S.p.A.) worden aangebracht. Het product 

moet over de volgende kenmerken beschikken:

Mengverhouding: 100 delen MAPETHERM AR1 GG op 20 tot 24 delen water

Dichtheid van het mengsel (g/cm³): 1,40

pH van het mengsel: 13

Verwerkingstijd: 3 uur

Droge-stofgehalte: 100%

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE LIJM

Verbruik voor het verlijmen van isolatieplaten bij een gelijkmatige laag op 

de rug van de plaat:

met lijmkam nr. 10: 4 tot 6 kg/m²
Fig. 8.4 - MApETHERM AR1 GG

Fig. 8.3



TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET EGALISATIEMIDDEL

Verbruik: 1,3 tot 1,5 kg/m² per mm laagdikte

Aanbevolen dikte bij twee lagen: 4mm

MAPETHERM AR 1 (LIJM EN EGALISATIEMIDDEL)

Het verlijmen en egaliseren van isolatieplaten moet plaatsvinden met 

behulp van een eencomponent-cementmortel met geselecteerd zand, 

kunsthars en speciale additieven met een fijne korrel van 0,6 mm 

(bijvoorbeeld MAPETHERM AR1 GG van MApEI S.p.A.). Wordt dit product 

als lijm gebruikt, dan moet het direct met een lijmkam van 10 mm in een 

gelijkmatige laag op de rug van de platen worden aangebracht als de 

ondergrond vlak is. Breng de lijm in een aantal strepen of dotten aan als de 

ondergrond oneffen is. Toegepast als egalisatiemiddel moet het product 

met een vlakspaan direct op de isolatieplaat worden aangebracht. In de 

mortel moet een alkalibestendig wapeningsnet van glasvezel (bijvoorbeeld 

MAPETHERM NET van MApEI S.p.A.) worden aangebracht. Het product 

moet over de volgende kenmerken beschikken:

Mengverhouding: 100 delen MAPETHERM AR1 op 21 tot 23 delen water

Dichtheid van het mengsel (g/cm³): 1,45

pH van het mengsel: 13

Verwerkingstijd: na 3 uur

Droge-stofgehalte: 100%

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE LIJM

Verbruik voor het verlijmen van isolatieplaten bij een gelijkmatige laag op 

de rug van de plaat:

met lijmkam nr. 10: 4 tot 6 kg/m²

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET EGALISATIEMIDDEL

Verbruik: 1,3 tot 1,5 kg/m² per mm laagdikte

Aanbevolen dikte bij twee lagen: 4mm
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8.2 ISOLATIEPLATEN
MAPETHERM XPS

Levering en toepassing van isolatieplaten van geëxtrudeerd 

polystyreen met een ruw oppervlak voor een betere grip op de 

ondergrond. De platen worden onder een rechte hoek zonder frame 

afgesneden en hebben een afmeting van 1200 x 600 mm. Ze voldoen 

aan de norm UNI EN 13164 en hebben als brandklasse Euroclass 

E. Daarnaast hebben ze een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 

0,032-0,036 (bijvoorbeeld MAPETHERM XPS, door MApEI S.p.A 

in de handel gebracht). Afhankelijk van het ontwerp hebben ze 

verschillende diktes.

MAPETHERM M. WOOL

Levering en toepassing van isolatieplaten van glaswol met een 

afmeting van 1200 x 600 mm. Ze voldoen aan de norm UNI EN 13162 

en hebben als brandklasse Euroclass A2 s1 d0. Daarnaast hebben 

ze een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 0,032-0,048 (bijvoorbeeld 

MAPETHERM M. WOOL, door MApEI S.p.A in de handel gebracht). 

Afhankelijk van het ontwerp hebben ze een dikte van 240 mm.

MAPETHERM EPS

Levering en toepassing van isolatieplaten van brandwerend, geëxpandeerd 

polystyreen EpS 100 RF. De platen worden onder een rechte hoek zonder 

frame afgesneden en hebben een afmeting van 1000 x 500 mm. Ze voldoen 

aan de norm UNI EN 13163 en hebben als brandklasse Euroclass E. Daarnaast 

hebben ze een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 0,034-0,040 (bijvoorbeeld 

MAPETHERM EPS, door MApEI S.p.A in de handel gebracht). Afhankelijk 

van het ontwerp hebben ze een dikte van 300 mm.

MAPETHERM CORK

Levering en toepassing van isolatieplaten van geëxpandeerde, bruine 

natuurkurk zonder chemische bindmiddelen, met een afmeting van 1000 x 

Fig. 8.7 - MApETHERM XpS

Fig. 8.8 - MApETHERM M. WOOL



500 mm. Ze voldoen aan de norm UNI EN 13170 en hebben als brandklasse 

Euroclass E. Daarnaast hebben ze een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 

0,040-0,048 (bijvoorbeeld MAPETHERM CORK, door MApEI S.p.A in de 

handel gebracht). Afhankelijk van het ontwerp hebben ze verschillende diktes.

N.B. de technische gegevens van de verschillende producten zijn ontleend 

aan de door de fabrikanten verklaarde specificaties.

MAPETHERM NET (WAPENINGSNET VAN GLASVEZEL)

De versterkte egalisatielaag wordt gevormd met een wapeningsnet van 

glasvezel dat is voorbehandeld met een speciaal alkalibestendige coating, 

dat ook de hechting en de bestandheid tegen temperatuurwisselingen en 

slijtage verbetert. Dit wapeningsnet is getest volgens de methode van ETAG 

004, zoals wordt beschreven in het testrapport van I.T.C. nr. 3500/Rp/02 

(bijvoorbeeld MAPETHERM NET van MApEI S.p.A). Het product moet over 

de volgende kenmerken beschikken:

Samenstelling: 82% geweven glasvezel, 18% alkalibestendig voorstrijkmiddel

- Kleur: wit

- Gewicht: 150 g/m² ± 5%

- Glasgewicht per m² (asgehalte): 126 g/m² ± 5%

- Trekvastheid in de dwarsrichting: 35 N/mm

- Trekvastheid in de lengterichting: 35 N/mm

- Breukrek in de dwarsrichting: 5% ± 1%

- Breukrek in de lengterichting: 5% ± 1%

N.B. de technische gegevens van de verschillende producten zijn 

ontleend aan de door de fabrikanten verklaarde specificaties. 
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8.3 VOORSTRIJKMIDDELEN VOOR      
 OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

SILEXCOLOR PRIMER

De ondergrond wordt voorbereid door een grondlaag van een dispersieverf 

van gemodificeerd kaliumsilicaat (bijvoorbeeld SILEXCOLOR PRIMER van 

MApEI S.p.A) aan te brengen, die bedoeld is om de ondergrond gelijkmatig 

absorberend te maken, alvorens de afwerking aan te brengen.

Het product moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Vorm: dunne vloeistof

- Kleur: transparant, kleurloos

- Dichtheid (g/cm³): 0,9

- Viscositeit (Ford-cup, diameter 4 mm): 30 seconden

- Droge-stofgehalte: 14%

- Verdunning: gebruiksklaar

- Droogtijd: 5 tot 6 uur bij 20° C

- Wachttijd voor het aanbrengen van de volgende laag: 12 uur bij 20° C

- Verbruik: 50 tot 100 g/m²

SILANCOLOR PRIMER

De ondergrond moet worden voorbereid met behulp van een diep 

doordringend voorstrijkmiddel op basis van siliconenhars in waterige 

dispersie bij nieuwe, goed uitgeharde ondergronden en oude ondergronden, 

mits deze niet bijzonder zuigend zijn (bijvoorbeeld SILANCOLOR PRIMER 

van MApEI S.p.A).

Het product moet worden aangebracht met een kwast, rol of spuit.

Het product moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Droge-stofgehalte (%): 12

- Dichtheid (g/cm³): circa 1,01

- Theoretisch gemiddeld verbruik (g/m²): 100-150

- Droogtijd: 24 uur bij 20° C

- Wachttijd voor het aanbrengen van de volgende laag: 24 uur bij 20° C

Fig. 8.13 - SILEXCOLOR pRIMER

Fig. 8.14 - SILANCOLOR pRIMER

Fig. 8.12



MALECH

De ondergrond moet worden voorbereid met behulp van een voorstrijkmiddel 

op basis van gemicroniseerde acrylharsen in waterige dispersie bij nieuwe, 

perfect droge ondergronden en oude ondergronden, mits deze niet 

bijzonder zuigend zijn (bijvoorbeeld MALECH van MApEI S.p.A).

Het product moet worden aangebracht met een kwast, rol of spuit.

Het product moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Droge-stofgehalte (%): 15

- Dichtheid (g/cm³): circa 1,01

- Theoretisch gemiddeld verbruik (g/m²): 100-150

- Droogtijd: 24 uur bij 20° C

- Wachttijd voor het aanbrengen van de volgende laag: 24 uur bij 20° C

QUARZOLITE BASE COAT

Nieuw, goed uitgehard pleisterwerk, oud pleisterwerk dat in goede staat 

verkeert, oud schilderwerk, ook als dat licht afbladert, en gevelisolatie-

systemen moeten worden voorbereid met een gekleurde grondlaag 

op acrylaatbasis met goede dekkende en vullende eigenschappen 

(bijvoorbeeld QUARZOLITE BASE COAT van MApEI S.p.A.). Er moet ten 

minste een productlaag worden aangebracht met een kwast, rol of spuit. 

De grondlaag moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Voorkomen: dikke vloeistof

- Viscositeit ( ): 17000 ± 1000

- Droge-stofgehalte (%): 65 ± 2

- Dichtheid (g/cm³): 1,68 ± 0,02

- Verbruik (kg/m²): 0,4 tot 0,5 per laag

- Dampdiffusieweerstandsgetal (μ) (UNI EN ISO 7783): 428

- Dampweerstand van een droge laag van 0,15 mm dik Sd (UNI EN ISO 

7783): 0,06

- Capillaire wateropname W24 [kg/(m²h0,5)] (UNI EN 1062-3): 0,53
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Fig. 8.15 - MALECH

Fig. 8.16 - QUARZOLITE BASE COAT

Fig. 8.17 - SILEXCOLOR BASE COAT
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SILEXCOLOR BASE COAT

Nieuw, goed uitgehard pleisterwerk, ontvochtigingspleisterwerk, oud 

pleisterwerk dat in goede staat verkeert, oud schilderwerk, ook als dat licht 

afbladert, en gevelisolatie-systemen moeten worden voorbereid met een 

gekleurde grondlaag op silicaatbasis (bijvoorbeeld SILEXCOLOR BASE 

COAT van MApEI S.p.A.). Er moet ten minste een productlaag worden 

aangebracht met een kwast, rol of spuit. De grondlaag moet over de 

volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Voorkomen: dikke vloeistof

- Viscositeit (mpa·s): 18500 ± 1000

- Droge-stofgehalte (%): 65 ± 2

- Dichtheid (g/cm³): 1,61 ± 0,02

- Verbruik (kg/m²): 0,4 tot 0,5 per laag

- Dampdiffusieweerstandsgetal (μ) (UNI EN ISO 7783): 149

- Dampweerstand van een droge laag van 0,15 mm dik Sd (UNI EN ISO 

7783): 0,02

- Capillaire wateropname W24 [kg/(m²h0,5)] (UNI EN 1062-3): 0,80

SILANCOLOR BASE COAT

Nieuw, goed uitgehard pleisterwerk, oud pleisterwerk dat in goede staat 

verkeert, oud schilderwerk, ook als dat licht afbladert, en gevelisolatie-

systemen moeten worden voorbereid met een gekleurde grondlaag 

op siloxaanbasis met goede dekkende en vullende eigenschappen 

(bijvoorbeeld SILANCOLOR BASE COAT van MApEI S.p.A.). Er moet ten 

minste een productlaag worden aangebracht met een kwast, rol of spuit. 

De grondlaag moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Voorkomen: dikke vloeistof

- Viscositeit (mpa·s): 17000 ± 1000

- Droge-stofgehalte (%): 65 ± 2

Fig. 8.19

Fig. 8.20

Fig. 8.18



- Dichtheid (g/cm³): 1,68 ± 0,02

- Verbruik (kg/m²): 0,4 tot 0,5 per laag

- Dampdiffusieweerstandsgetal (μ) (UNI EN ISO 7783): 300

- Dampweerstand van een droge laag van 0,15 mm dik Sd (UNI EN ISO 

7783): 0,04

- Capillaire wateropname W24 [kg/(m²h0,5)] (UNI EN 1062-3): 0,24

Sd•W = 0,04 x 0,24 = 0,0096 [Kg/(m x h0,5)]

De waarde Sd•W is kleiner dan 0,1 en derhalve voldoet Silancolor Base 

Coat aan de Künzel-criteria (DIN 18550).

8.4 AFWERKPRODUCTEN

SILEXCOLOR TONACHINO

Aanbrengen van een mineraal eencomponent-pleister op basis van 

gemodificeerd kaliumsilicaat (bijvoorbeeld SILEXCOLOR TONACHINO 

van MApEI S.p.A.), aangebracht in een of meerdere lagen van 1 mm dik, na 

toepassing van een geschikt voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld SILEXCOLOR 

PRIMER of SILEXCOLOR BASE COAT van MApEI S.p.A.).

Het afwerkproduct moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Voorkomen: pasta

- Droge-stofgehalte: 80%

- Dichtheid (g/cm³): circa 1,75

- Verbruik: 2 tot 2,5 kg/m²

- Bereiding: gebruiksklaar

- Stofdroog: 20 tot 30 minuten in de openlucht

- Wachttijd voor het aanbrengen van de volgende laag: 12 tot 24 uur

- Dampdiffusieweerstandsgetal μ (DIN 52615): 39

- Dampweerstand van een laag van 1,5 mm dik in meters equivalente 

lucht SD (DIN 54615): 0,059 m

- Capillaire wateropname W (DIN 52617): 0,09 kg/(m²/h0,5)

- Verbruik (kg/m²): 2 tot 3,5 (afhankelijk van de korrelgrootte van het 

product en de ruwte van de ondergrond)
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Fig. 8.22 - SILEXCOLOR TONACHINO

Fig. 8.23 - SILEXCOLOR pAINT

Fig. 8.21 - SILANCOLOR BASE COAT
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SILEXCOLOR PAINT

Het schilderen van pleisterwerk, ontvochtigingspleisterwerk en 

cementondergronden in het algemeen met een sterk dampdoorlatende 

verf op basis van gemodificeerd kaliumsilicaat (bijvoorbeeld SILEXCOLOR 

PAINT van MApEI S.p.A). Er moeten ten minste twee productlagen worden 

aangebracht met een kwast, rol of spuit, na toepassing van een geschikt 

voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld SILEXCOLOR PRIMER of SILEXCOLOR 

BASE COAT van MApEI S.p.A.).

Het afwerkproduct moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Droge-stofgehalte (%): 55

- Dichtheid (g/cm³): circa 1,46

- Dampdiffusieweerstandsgetal μ (DIN 52615): 214

- Dampweerstand van een laag van 100 μm dik in meters equivalente 

lucht (Sd) (DIN 52615): 0,02

- Capillaire wateropname W (DIN 52617) in kg/(m²•h0,5): 0,12

- Wachttijd voor het aanbrengen van de volgende laag: 12 uur (bij 20° C)

- Verbruik (kg/m²): 0,35 – 0,45 (voor twee lagen, afhankelijk van de ruwte 

van de ondergrond).

SILANCOLOR TONACHINO

Het aanbrengen van pleisterwerk, ontvochtigingspleisterwerk, oud 

schilderwerk en cementondergronden in het algemeen met een sterk 

dampdoorlatend en waterafstotend pleister op basis van siloxaanhars 

(bijvoorbeeld SILANCOLOR TONACHINO van MApEI S.p.A). Het product 

moet in een of meerdere lagen worden aangebracht met behulp van 

een roestvrijstalen of kunststof spaan, na toepassing van een geschikt 

voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld SILANCOLOR PRIMER van MApEI 

S.p.A.).

Het afwerkproduct moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

Fig. 8.25

Fig. 8.26

Fig. 8.24



- Dichtheid (g/cm³): 1.69

- Droge-stofgehalte (%): 80

- Dampdiffusieweerstandsgetal (m) (DIN 52615): 178

- Dampweerstand van een laag van 1,5 mm dik in meters equivalente 

lucht Sd (m) (DIN 54615): 0,267

- Capillaire wateropname W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN 52617): 0,12

- Wachttijd voor het aanbrengen van andere lagen: 12 tot 24 uur

- Verbruik (kg/m²): 2 tot 2,5 (afhankelijk van de korrelgrootte van het 

product en de ruwte van de ondergrond)

SILANCOLOR PAINT

Het schilderen van pleisterwerk, ontvochtigingspleisterwerk, oud 

schilderwerk en cementondergronden in het algemeen met een sterk 

dampdoorlatende en waterafstotende verf op basis van siloxaan 

(bijvoorbeeld SILANCOLOR PAINT van MApEI S.p.A). Er moeten ten 

minste twee productlagen worden aangebracht met een kwast, rol of 

spuit, na toepassing van een geschikt voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld 

SILANCOLOR PRIMER van MApEI S.p.A.).

Het afwerkproduct moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Droge-stofgehalte (%): 65

- Dichtheid (g/cm³): circa 1,55

- Dampdiffusieweerstandsgetal (μ) (DIN 52615): 600

- Dampweerstand van een laag van 100 m dik in meters equivalente lucht 

SD (m) (DIN 54615): 0,06

- Capillaire wateropname W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN 52617): 0,06

- Wachttijd voor het aanbrengen van andere lagen: 24 tot 48 uur

- Verbruik (g/m²): 200 tot 300 (afhankelijk van de ruwte van de ondergrond)
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Fig. 8.27 - SILANCOLOR TONACHINO

Fig. 8.28 - SILANCOLOR pAINT

Fig. 8.29 - QUARZOLITE TONACHINO

Technisch instructieboek

MAPETHERM – Gevelisolatie systeem



47

QUARZOLITE TONACHINO

Het aanbrengen van pleisterwerk, geschilderd pleisterwerk en al dan niet 

geschilderde cementondergronden in het algemeen met een pleister op 

basis van acrylhars (bijvoorbeeld QUARZOLITE TONACHINO van MApEI 

S.p.A). Het product moet in een of meerdere lagen worden aangebracht 

met behulp van een roestvrijstalen of kunststof spaan, na toepassing van 

een geschikt voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld MALECH van MApEI S.p.A.).

Het afwerkproduct moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Dichtheid (g/cm³): 1,75

- Droge-stofgehalte (%): 85

- Wachttijd voor het aanbrengen van andere lagen: 12 tot 24 uur

- Verdunning: gebruiksklaar

- Dampweerstand van een laag van 1,5 mm dik in meters equivalente lucht 

Sd (m) (DIN 54615): 0,165

- Capillaire wateropname W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN 52617): 0,97

- Verbruik (kg/m²): 2,5 tot 3 (afhankelijk van de korrelgrootte van het product 

en de ruwte van de ondergrond)

QUARZOLITE PAINT

Het schilderen van pleisterwerk, geschilderd pleisterwerk en al dan niet 

geschilderde cementondergronden in het algemeen met een acrylverf 

op basis van fijnkorrelig kwarts (bijvoorbeeld QUARZOLITE PEINTURE 

van MApEI S.p.A). Er moeten ten minste twee productlagen worden 

aangebracht met een kwast, rol of spuit, na toepassing van een geschikt 

voorstrijkmiddel (bijvoorbeeld MALECH de MApEI S.p.A.).

Het afwerkproduct moet over de volgende kenmerken beschikken:

- Kleur: volgens specificatie van de hoofdaannemer of volgens de 

kleurenkaart van de fabrikant

- Voorkomen: dikke vloeistof

- Droge-stofgehalte (%): 66

- Dichtheid (g/cm³): circa 1,55

Fig. 8.31

Fig. 8.32

Fig. 8.30



- Theoretisch rendement (m²/kg): 2-3

- Natte slijtage DIN 53778: > 5 000 cycli

- Kleurverandering (blauw) na 800 uur blootstelling aan een Weather-

Ometer: E < 2

- Dampdiffusieweerstandsgetal Sd (m) (DIN 52615): 0,30

- Capillaire wateropname W24 (kg/(m²h0,5)) (DIN 52617): 1,21

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen 

ervaringen berusten, dienen zij slechts als indicatie te worden beschouwd. 

De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de 

gebruiker, alvorens hij of zij een van onze systemen gaat gebruiken, zelf moeten 

nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan 

ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het systeem.
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Fig. 8.34



9. BIOLOGISCHE AANTASTING
Door micro-organismen veroorzaakte aantasting komt zeer vaak voor in de 

bouwwereld en kan ook zeer eenvoudig worden vastgesteld. Schimmel op de 

gevels van gebouwen of, erger nog, in de gebouwen zelf, duidt niet echt op 

een gezonde situatie en kan ertoe leiden dat afwerklagen in een hoog tempo 

worden aangetast. Erger nog is het verhoogde gezondheidsrisico voor de 

mensen die in deze gebouwen wonen en werken en die gevoelig zijn voor de 

aan de omgeving afgegeven sporen.

De micro-organismen die de oorzaak zijn van schimmel en muurschimmel, 

vinden in gebouwen vaak een ideale leefomgeving en vormen algauw een 

plaag op gevels. Ze beschadigen de muren in huizen, wat zeer snel tot een 

ernstige aantasting kan leiden.

Aantasting van een oppervlak ziet eruit als een fysieke beschadiging van de 

muren, die gepaard gaat met onooglijke zwarte of groene plekken (Fig. 9.1 

en 9.2). De micro-organismen dringen de muur binnen en geven daar zure 

metabolieten af. Er wordt geleidelijk schade toegebracht aan de laag, waarbij 

scheuren en aantastingen ontstaan die tot diep in de ondergrond doordringen.

SCHIMMEL EN MUURSCHIMMEL

Schimmel en muurschimmel worden veroorzaakt door micro-

organismen die zichzelf vermenigvuldigen door de afgifte van sporen. 

Grote hoeveelheden en variëteiten hiervan zijn in de lucht aanwezig. 

Muurschimmel (Fig. 20, gezien door een elektronenmicroscoop) bestaat uit 

fotosynthetische organismen die chlorofyl bevatten: om te kunnen leven 

hebben zij licht, een grote mate van vochtigheid en minerale zouten nodig. 

Deze elementen zijn normaal aanwezig op muuroppervlakken. Vanwege 

hun specifieke aard, vormen zij zich praktisch altijd aan de buitenzijde. 

Schimmel (Fig. 9.4, gezien door een elektronenmicroscoop) wordt 

gevormd door micro-organismen die tot de paddestoelen behoren. Deze 

zijn niet in staat tot fotosynthese en hebben naast een zekere mate van 

vochtigheid, organische voedingsstoffen nodig. Geschikte ondergronden 

voor dergelijke organismen zijn oppervlakken die de voor deze organismen 
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benodigde voedingsstoffen bevatten, zoals vuil (een mengeling van stof en 

organische deeltjes) dat is neergeslagen op de afwerklaag of dat afkomstig 

is van de cellulose uit muurverven. Deze organismen vermenigvuldigen zich 

zowel binnen als buiten. In het laatste geval gedijen zij met name op oude 

kolonies van muurschimmel (symbiose), die water vasthouden en zorgen 

voor een toevoer van metabolieten als voedingsstoffen.

Speciale aandacht moet worden besteed aan schimmels, omdat die wortels 

ontwikkelen die diep in de toplaag kunnen doordringen en aanzienlijke 

schade kunnen aanrichten. Bij de biologische activiteit van schimmel en 

muurschimmel komen bovendien verschillende zure metabolieten vrij die 

de laag ook aanvallen.

VOCHTIGHEID: BASISVOORWAARDE VOOR DE ONTWIKKELING VAN 

SCHIMMEL EN MUURSCHIMMEL

De belangrijkste voorwaarde voor biologische aantasting van een 

binnen- of buitenmuur is de aanwezigheid van vocht in de ondergrond. 

Ook temperatuurverschillen kunnen een bepalende factor vormen. Een 

alkalische omgeving daarentegen kan schimmelvorming voorkomen.

Bij buitenmuren hangen waterabsorptie en waterretentie hoofdzakelijk 

samen met het volgende:

• microklimatologische en atmosferische omstandigheden, zoals de 

nabijheid van vochtige grond en waterlopen, de aanwezigheid van mist 

en het ontbreken van zonlicht bij op het noorden liggende muren;

• een hoge mate van waterabsorptie en een slecht doorlatend vermogen 

van de laag;

• de aanwezigheid van koudebruggen (koude plekken) door een verkeerd 

gebruik van materialen met een verschillende warmtegeleiding, met 

condensvorming tot gevolg;

• deze omstandigheden worden verergerd als het gebouw zich in de 

nabijheid van compost, dichte vegetatie enzovoorts bevindt.

Fig. 9.2

Fig. 9.3

Fig. 9.4



Condensvorming treedt in gebouwen hoofdzakelijk op op koude plekken 

op muren en is hoofdzakelijk te danken aan het volgende:

• slechte warmte-isolatie;

• aanwezigheid van koudebruggen;

• slechte luchtcirculatie en daardoor een slechte afvoer van de 

vochtigheid die in gebouwen wordt geproduceerd;

• deze omstandigheden worden verergerd als gebruik is gemaakt van 

verven en afwerkproducten van slechte kwaliteit.

De voornoemde problemen komen algemeen en veelvuldig voor in bijna 

alle gebouwen. Daarom kunnen we gerust stellen dat alle gebouwen en 

wandsystemen een ondergrond hebben die in beginsel vatbaar is voor 

schimmelvorming. Afwerkproducten en verven die gebruikt worden voor de 

bescherming en decoratie van gevels, bieden geen voedingsbodem voor 

de ontwikkeling van muurschimmel en schimmel, tenzij zij op een onjuiste 

wijze worden toegepast. Het is zeer moeilijk te voorspellen of en wanneer 

schimmel en muurschimmel zich zullen ontwikkelen. Zijn de klimatologische 

omstandigheden echter gunstig voor de ontwikkeling van deze schimmels, 

dan moeten al in de ontwerpfase materialen worden meegenomen die 

schimmelvorming terugdringen. Vervolgens moet er regelmatig onderhoud 

worden verricht, omdat deze producten na verloop van tijd minder efficiënt 

worden. Indien mogelijk moet voor nieuwe gebouw gebruik worden gemaakt 

van passende methoden en materialen om de kans op schimmelvorming te 

reduceren. Genomen maatregelen zijn echter niet altijd voldoende vanwege 

de grote hoeveelheid factoren die meespelen en de grote variëteit van 

biologische soorten in verschillende gebieden. Wat herstelwerk betreft, kan 

slechts een gering aantal aanpassingen aan gebouwen worden verricht, zelfs 

als de achtergrond van een gebouw belangrijke informatie verschaft over de 

aanwezigheid of afwezigheid van risicofactoren.

De enige methode die biologische aantasting in beide gevallen 

daadwerkelijk efficiënt tegengaat, is het gebruik van afwerkproducten die 

bestand zijn tegen de ontwikkeling van schimmel en muurschimmel. Voor 
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reeds beschadigde muren komt daar als extra nog bij dat de aangetaste 

delen grondig moeten worden gereinigd. Dit type afwerkproduct dankt 

zijn weerstand tegen biologische organismen aan zijn speciale additieven, 

die zelfs na droging in de laag blijven zitten en bescherming bieden tegen 

een snelle groei van schimmel en muurschimmel. Van belang is dat deze 

additieven goed in evenwicht zijn. Ze mogen bovendien niet snel oplosbaar 

zijn, zodat ze niet kunnen worden verwijderd door regenwater en vocht. Op 

deze wijze bieden ze op de lange termijn een goede bescherming en zijn ze 

gegarandeerd effectief op het laagoppervlak en op vuil.

MApEI heeft voor de voornoemde problemen een reeks producten 

ontwikkeld die bestand zijn tegen de biologische aantasting door en de 

groei en verspreiding van deze micro-organismen. Die producten zijn het 

SILANCOLOR PLUS-systeem, met daarin: SILANCOLOR CLEANER 

PLUS, SILANCOLOR PRIMER PLUS, SILANCOLOR TONACHINO PLUS 

en SILANCOLOR PAINT PLUS. Hieraan is recentelijk QUARZOLITE 

TONACHINO PLUS toegevoegd.

Fig. 9.6
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