CALSITHERM KLIMAPLATTE
®

TECHNISCHE GRONDSLAGEN
warmte-isolerend | capillaire werking | schimmelremmend | niet brandbaar | milieuvriendelijk

Binnenisolatie met comfort

Toepassingsmogelijkheden van
CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN
Toepassingen van
CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN

•
•
•
•

Woningsanering
Monumentale gebouwen
Openbare gebouwen (scholen, kerken, musea)
Nieuwbouw

•
•

Nabehandeling binnenisolatie van bestaande gebouwen
Behoud van klinkerstenen, gestukadoorde siergevels
met aanvullende warmte-isolatie
Effectief gebruik van de verwarming bij een snelle
opwarming van de binnenruimte van openbare
gebouwen, vergaderzalen en kantoren
Vochtregulatie en het scheppen van een gezond
binnenklimaat in ziekenhuizen en sociale instellingen
Verhoging van behaaglijkheid en voorkoming van
schimmel aantasting

•

•
•

Voordelen van
CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN

Kerkraam te Erfurt
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•
•
•
•
•

Besparing op de verwarmingskosten
Eenvoudig te verwerken en mee te werken
Waardestijging van de gesaneerde gebouwen
Verbetering van het ruimteklimaat
Speciale profielen leverbaar

Kleuterschool te Erfurt

Woonkamer

Door het temperatuursverschil tussen de binnen en buitenmuur ontstaat er waterdamp in
de constructie. Door naar binnen gerichte capillaire krachten en de capaciteit om water binnen
de poriën te geleiden, transporteert de CALSITHERM ISOLATIEPLAAT het condenswater terug
naar de oppervlakte. Van daaruit verdampt het
water terug in de ruimte.

Capillair actieve
binnenisolatie door
CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN

De open diffuse, capillaire calciumsilicaat binnenisolatie buffert het vochtgehalte van de lucht
van de binnenruimte en draagt daarmee bij aan
het klimaat in de ruimte. De capillaire activiteit
zorgt voor de afvoer en een snelle en grootschalige verdeling van het vocht uit de isolatie in de
ruimte.

CALSITHERM KLIMAPLATEN

Binnen

Buiten

Waterdamp

Temperatuur
Snelle terugvoer van het
condensaat door
capillaire werking

Vochtgehalte
Het condensaatniveau ligt aan de koude zijde van de isolatie.

Verdamping

vochtgehal
te (V-%)

(V-%)
vochtgehalte

Werkingsprincipe van de capillair actieve calciumsilicaat binnenisolatie (Instituut voor bouwisolatie van de TU Dresden).
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Vochtverloop in de wandconstructie
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Fabricage van
CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN

•

•

•

Eigenschappen van
de CALSITHERM
KLIMAPLATTE

Structuur in microscopisch beeld
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zand en kalk (siliciumdioxide en calciumdioxide) vormen de natuurlijke grondstoffen
voor de fabricage van CALSITHERM ISOLATIEPLATEN. Vermengd met water, reageren zij tot
een voorstadium van calciumsilicaat.
Na het vormen tot grote platen groeien de
minuscuul kleine calciumkristallen in een
autoclaafproces in verhitte waterdamp onder
hoge druk uit tot een open structuur met fijne
poriën.
Hierdoor ontstaat een microporeus, mineraal
bouwmateriaal met goede warmte-isolerende
eigenschappen, hogere capillaire zuigkracht,
goed vochtregulerend vermogen en vanwege
de brandwerendheid behorende tot bouwklasse A1.

Warmte-isolerend
Diffuus open
Capillair actief
Schimmelremmend (hoge pH-waarde)
Niet brandbaar
Vormvast, zelfdragend en drukvast
Milieuvriendelijk
Ecologisch en gezondheidskundig verantwoord
Resistent tegen ongedierte
Eenvoudig en snel te verwerken

Droog installatie

Stoomketels

Voorbereiding van de ondergrond:
Controle van de ondergrond, ongelijke oppervlakken eventueel egaliseren met een pleisterproduct.

Monteren van
CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN

Maken van passtukken:
Benodigde gereedschappen zoals een handzaag, decoupeerzaag, handcirkelzaag, een schuurbord enz.
Lijmmortel:
Calsitherm lijmmortel (KP-Lijm) doorroeren, deze
met een getande troffel ruim op de muur aanbrengen en met een getande spatel, ≥ 12mm
vertanding kammen.
Isolatieplaat:
CALSITHERM ISOLATIEPLAAT tegen de muur
drukken, stootkanten met KP-Lijm insmeren, tegen de reeds eerder gelijmde platen schuiven en
tenslotte aandrukken.
Oppervlaktebehandeling:
KP-Witkalk of KP-Binnenpleister opbrengen, daarna oppervlakte volgens bestaande technieken
afwerken.

KP-Lijm met een vertande
spaan opzetten

Raamrondingen maken met KP-Raamplaten

Stootkanten insmeren met lijm
en aandrukken
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Systeemcomponenten
en CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN

Calsitherm KP-Lijm:
KP-Lijm is een hoogwaardige, diffuus open en capillair actief hydraulisch bindende lijmmortel voor
CALSITHERM ISOLATIEPLATEN.
• Gebruiksklaar en eenvoudig te verwerken
• Voor muren, plafonds en aansluitingen binnenshuis
Calsitherm KP-Grondeer: KP-Grondeer is een
waterige oplossing voor de nabehandeling van
CALSITHERM ISOLATIEPLATEN:
• Alkalibestendig
• Verstevigt de oppervlakte
• Verlaagt de capillaire zuigwerking van de oppervlakte
Calsitherm KP-Grondeer dient ter voorbereiding
van een oppervlaktebehandeling met KP-Witkalk,
KP-Binnenpleister, verf, behang of tegels.
Calsitherm KP-Witkalk:
KP-Witkalk is geschikt voor vochtige ruimten en
geeft samen met CALSITHERM ISOLATIEPLATEN
een diffuus open, capillair actieve structuur:
• Gladde en stevige oppervlakte
• In dikten tussen 0,5 mm en 2 mm opzetten
Calsitherm KP-Binnenpleister:
KP-Binnenpleister is evenals KP-Witkalk gefabriceerd op basis van kalk en wordt in dikten tussen
4 mm en 6 mm opgebracht. Het is geoorloofd tot
10 mm te gaan. Geschikt voor:
• Egaliseren van oneffenheden
• Gladmaken van ruwe en gestructureerde oppervlakken
• Geoorloofd voor het gladmaken van vezelachtige
oppervlakken

Dom te Erfurt

6

Woongallerij te Kirchlengern

Kasteel Pillnitz

Verdere uitvoeringen:
•
•
•

Calsitherm raamkozijnplaten
Aansluitplaten voor muren en plafonds
(MP aansluitplaten)
Stuc elementen en speciale vormen

Algemene toebehoren:
•
•
•
•
•

Naadverbindend weefselband
Drukbanden voor bijzondere aansluitingen
(ramen, houtconstructies enz.)
Isolatiestroken voor randen
Schotel en spreidpluggen
Beschermingsprofielen voor kanten en hoeken

Calciumsilicaat
aanvullende
componenten

Toebehoren

Gereedschappen ter bewerking:
•
•
•
•
•

Stucelement

Boormachine met roerstaaf
Zagen zoals bijv. een handzaag
Snijmes en rijlat
Getande troffel, spatel
Schuurbord

Profiel van de raamaansluitingsplaten

Halfronde profiel
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Technische gegevens
van CALSITHERM

Standaardformaten
van CALSITHERM
ISOLATIEPLATEN

Toelatingsnummer

Z-23.11-1464

Volumieke Massa

200 - 240 kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt ( z)

0,065 W/(m∙k)

Warmtegeleidingscoëfficiënt
meetwaarde (10tr)

0,059 W/(m∙k)

Waterdampdiffusieweerstandsgetal

µ=6

Porositeit

90%

Bouwmateriaalklasse (DIN 4102)

A1 niet brandbaar

AUB-milieuopgave

AUB-CSP-10106-D

Isolatieplaat
Lengte

mm

1250 ± 5

Breedte

mm

1000 ± 3

Dikte

mm

25, 30, 50 ± 1

Raamkozijnplaten
Lengte

mm

500 ± 3

Breedte

mm

250 ± 1

Dikte

mm

15 ± 1

Lengte

mm

1250 ± 5

Breedte

mm

500 ± 3

Dikte

mm

30 / 8 ± 1

Aansluitplaten voor muren en
plafonds

Speciale afmetingen en vormen op aanvraag

CALSITHERM
Beheer/Verkoop/Administratie:
Isocal Benelux B.V.
Aresstraat 1
5048 CD Tilburg
Tel: 013-5784172
Fax: 013-5713020

www.calsitherm.nl
info@calsitherm.nl

