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Het  is een van best verkochte systemen. Het is een  Soltherm Classic Acryl Systeem
perfecte combinatie van een  prijs - kwaliteit. De acryl sierpleister garandeert een  
verhoogde weerstand tegen weersinvloeden en is verkrijgbaar in een onbeperkt 
aantal kleuren. Het Classic Acryl Systeem is onderhoudsvriendelijk en is bovendien 
bestand tegen mechanische schade.Het systeem is aanbevolen  voor gebouwen die 
zeer kwetsbaar zijn voor vuil (zoals scholen, magazijnen, winkels enz….) en voor 
gebouwen die zich in de buurt van wegen en industriële bedrijven bevinden.

Het  is ideale oplossing voor een  regenachtig en Soltherm HD Weather Systeem
vochtig klimaat. De perfect aangepaste producten die zich onder een hoge 
luchtvochtigheid binden, maken het mogelijk om de werkzaamheden bijna het hele 
jaar door uit te voeren. Het Soltherm Weather HD Systeem garandeert ook een 
zelfreinigend effect bij regen, een verhoogde weerstand tegen het opzouten en 
tegen UV-stralen waardoor de kans op verkleuring nihil is . Het systeem is bovendien 
dampdoorlatend zodat het vocht naar buiten wordt afgevoerd. Het Soltherm HD 
Weather systeem is de oplossing voor eengezinswoningen die zich in een 
regenachtig en vochtig klimaat bevinden.

Het  is een geavanceerd systeem door het gebruik Soltherm HD Supreme Systeem
van een vezelversterkte lijm, dubbel weefsel en een siliconenhars sierpleister. Het is 
een systeem waarbij een hoge mechanische weerstand en �exibiliteit wordt 
gegarandeerd.Het systeem heeft een zelfreinigend effect, goede kleurstabiliteit en is 
bestand tegen aangroei van algen en schimmels.Het is een perfecte oplossing voor 
scholen, winkels of gebouwen in de buurt van wegen en industriële bedrijven die 
bovendien ook blootgesteld worden aan de schadelijke effecten van 
weersinvloeden.

Het  is een perfecte oplossing, wanneer een Soltherm Premium Acryl systeem
verhoogde mechanische weerstand en een bescherming tegen vervuiling door 
schimmels en algen noodzakelijk is.Het systeem wordt gekenmerkt door een 
verhoogde weerstand tegen mechanische beschadigingen, trillingen en 
spanningen, daarom is het bijzonder geschikt voor openbare gebouwen, scholen, 
sociale woningbouw, enz..Bovendien heeft dit systeem nog een aantal bijkomende 
voordelen zoals een zeer goede  dampdoorlaatbaarheid, (waardoor vocht naar 
buiten van het gebouw wordt afgevoerd), is het zeer budgetvriendelijk en staat het 
garant  voor een goede kleurstabiliteit en kleurverzadiging.

Het  combineert alle voordelen van het Soltherm HD Weather Plus Systeem
Soltherm HD Weather systeem. Maar omdat het systeem word afgewerkt met een 
siliconenhars sierpleister heeft het een verhoogde mechanische weerstand, een 
beter een zelfreinigend effect en is het bestand tegen microbiële agressie (algen, 
schimmels).

Het  is het meest geavanceerde en vrijwel Soltherm HD Ultimate Systeem
onverwoestbaare isolatiesysteem in Europa. Door toepassing van een gepantserd 
weefsel en een speciaal ontwikkelde dispersielijm heeft het een mechanische 
weerstand van meer dan 130 joules. Het Soltherm HD Ultimate Systeem is de 
perfecte oplossing voor scholen, openbare gebouwen, stadswoningen enz.. Kortom 
voor alle gebouwen waarbij een verhoogd risico op vandalisme is. Het Soltherm HD 
Ultimate Systeem wordt ook gekenmerkt door zijn hoge �exibiliteit, extreme 
hechting aan de EPS isolatieplaten en het zelfreinigende effect. De speciaal 
ontwikkelde, perfect op elkaar afgestemde en geavanceerde producten garanderen 
een blijvend perfect gevelisolatiesysteem voor vele jaren.

• Perfect aangepaste producten die in een hoge
   luchtvochtigheid binden
• Installatie is vrijwel het hele jaar mogelijk, zelfs tijdens
   de regenachtig en vochtig weer
• Voor gevels gevoelig aan vandalisme waarbij een extra
   mechanische belasting is vereist.

ETA SOLTHERM HD - HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS MET EEN VERHOOGDE MECHANISCHE WEERSTAND 

• Bestand tegen vervuiling door algen en schimmels
• Een zelfreinigend effect van de gevels tijdens regen.
• Duurzame en levendige kleuren die niet verbleken. 
• Geen extra onderhoudskosten.

• Een systeem dat de afvoer van het vocht naar buiten waarborgt.
• Geen kans op interne schade van de gevel veroorzaakt door
   absorptie en ophoping van het water

contactnummer: +48 666 013 126



Lijm voor EPS isolatieplaten

EPS isolatieplaten

Pluggen

Glasvezel weefsel

Wapeningsmortel

Voorstrijk

Sierpleister- Verhoogde weerstand tegen weersinvloeden
- Onbeperkt aantal kleuren
- Gemakkelijk te reinigen
De kosteneffectieve oplossing voor de gebouwen die bijzonder blootgesteld zijn aan vervuiling

Lijm voor EPS isolatieplaten

PS-hardschuim

Pluggen

Glasvezel weefsel

Wapeningsmortel

Voorstrijken

Sierpleister

Voorstrijk

Verf

- Hoge dampdoorlaatbaarheid
- Zelfreinigend effect 
- Hoge weerstand tegen UV- stralen
- Verhoogde weerstand tegen uitzouten

Het systeem is een economische oplossing 
voor de eengezinshuizen

Lijm voor EPS isolatieplaten

EPS isolatieplaten

Pluggen

Glasvezel weefsel

Wapeningsmortel

Voorstrijk

Sierpleister- Hoge mechanische weerstand
- Lage wateropname
- Zelfreinigend effect 
- Verhoogde weerstand tegen groei van algen en schimmels

Het is de perfecte oplossing voor de scholen, winkels, magazijnen die nabij de wegen en industriële
bedrijven gelegen zijn, en voor alle gebouwen blootgesteld aan schadelijke effecten van de weersinvloeden.

System is ideal for schools, workshops, stores situated close to roads and factories
as well as for building exposed to adverse weather conditions.

Lijm voor EPS isolatieplaten

EPS isolatieplaten

Pluggen

Glasvezel weefsel

Wapeningsmortel

Voorstrijk

Sierpleister

145 g/m, 158 g/m,
174 g/m

145 g/m, 158 g/m,
of 174 g/m

2x145 g/m of 335+145 g/m 145 g/m of 335+145 g/m

- Extreme slagvastheid tot 130J
- Hoogste hechting op EPS isolatieplaten
- Extreme �exibiliteit

Bestemd voor gebouwen met een verhoogd risico op vandalisme

ETA SOLTHERM HD - HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS MET EEN VERHOOGDE MECHANISCHE WEERSTAND 

Lijm voor EPS isolatieplaten

EPS isolatieplaten

Pluggen

Glasvezel weefsel

Wapeningsmortel

Voorstrijk

Sierpleister
- Hoge weerstand tegen weersinvloeden
- Verhoogde weerstand tegen groei van
   algen en schimmels
- Blijvende kleuren die niet verbleken
- Verhoogde mechanische weerstand
Het uitstekend systeem voor de openbare gebouwen, scholen, sociale woningen

Colle pour matériaux polystyrène

EPS isolatieplaten

Pluggen

Glasvezel weefsel

Wapeningsmortel

Voorstrijk

Sierpleister
- Verhoogde mechanische weerstand
- Lage wateropname
- Zelfreinigend effect 
- Verhoogde weerstand tegen weersinvloeden

145 g/m, 158 g/m,
of 174 g/m

145 g/m, 158 g/m,
of 174 g/m

Geen voorstrijk nodig

contactnummer: +48 666 013 126



LIJM- EN WAPENINGS MORTELS

Voor het verlijmen van EPS iolatieplaten

Basis lijm

Verlijming aan de ondergrond

Verlijmen van EPS isolatieplaten

Samenvloeiing

Geschat verbruik

Mengverhouding

Verwerkingstijd

Kleur

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

JA

NEEN

4,8 – 5,3 L zuiver water per 25 kg lijm

grijs

- vezelversterkt
- weerstand tegen krassen en scheuren 

- cement vrij
- extreme slagvastheid 
- extreme �exibiliteit

- geverfd in massa  

JA

JA

NEEN

JA

-

-

-

Voor het verlijmen van EPS iolatieplaten,
basis lijm ca. 4,0 kg/m

grijs

5,5 – 6,0 L zuiver water per 25 kg lijm

"Gebroken" wit en de kleuren 
uit het Spectrum palet 

Lijm (enkelvoudig weefsel): 2,4-3,5 kg/m
Lijm (dubbel weefsel): 4,8-7,0 kg/m

Aanbevolen dikte van de wapeningslaag - min. 3mm

-

-

ETA SOLTHERM HD - HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS MET EEN VERHOOGDE MECHANISCHE WEERSTAND 

LIJM- EN WAPENINGS MORTELS

ca. 4,0 kg/m

ca. 1,0 h ca. 2 h

contactnummer: +48 666 013 126



VOORSTRIJK

VOORSTRIJKEN

Toepassing

Droogtijd van één laag

Kleur

Het verbruik per laag

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

Alvorens de toepassing met acryl
-  en minerale pleisters

Wit of in te kleuren volgens met
 het Soltherm kleurenpalet

Alvorens de toepassing van sierppleisters
en siliconen verven

Melkachtig

Alvorens de toepassing van silicone sierpleister

Wit of in te kleuren volgens met
 het Soltherm kleurenpalet

Alvorens de toepassing met acryl verven.
Ook aangewezen bij absorberende gevels.

Wit of in te kleuren volgens met
 het Soltherm kleurenpalet

Vermindert stoffigheid van de ondergrond en zorgt voor een beter hechting
Beschermt het voorbehandelde  oppervlak tegen  schadelijke vochteffecten

ETA SOLTHERM HD - HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS MET EEN VERHOOGDE MECHANISCHE WEERSTAND 

VOORSTRIJK

VOORSTRIJK

VERF

contactnummer: +48 666 013 126



SIERPLEISTER

SIERPLEISTER

SILICONE SIERPLEISTER

- Verhoogde weerstand tegen groei
van algen en schimmels

- Hoge �exibiliteit
- Dampdoorlaatbaarheid

SILICONE SIERPLEISTER - LOTUSEFFECT

- Verhoogde mechanische weerstand
- Hoge  �exibiliteit

- Verhoogde weerstand tegen weersinvloeden
- Verhoogde weerstand tegen
groei van algen en schimmels

SILICAAT-SILICONEN SIERPLEISTER

- Verhoogde weerstand tegen weersinvloeden
- Verhoogde weerstand tegen
groei van algen en schimmels

- Blijvende kleuren die niet verbleken
- Hoge mechanische weerstand

Structuur en de korreldikte 

Kleur

Geschat verbruik

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

Korrelstructuur 1,5 mm, 2 mm
Boomschorseffect 2,5 mm

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

2,0 - 3,5 kg/m

Korrelstructuur 1,5 mm, 2 mm

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

 1,8-3,5 kg/m

Korrelstructuur 1,5 mm, 2 mm

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

2,0 - 3,5 kg/m

ETA SOLTHERM HD - HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS MET EEN VERHOOGDE MECHANISCHE WEERSTAND 

contactnummer: +48 666 013 126



VOORSTRIJKEN

VOORSTRIJKEN

VERF

VERF

ACRYL VERF
SOLTHERM ACP

- Verhoogde weerstand
tegen weersinvloeden

ACRYL VERF
SOLTHERM ACP ECO-SHIELD

- Verhoogde weerstand tegen
groei van algen en schimmels

SILICONEN VERF
SOLTHERM STC-P

- Verhoogde weerstand tegen groei van
algen en schimmels

- Hoge weerstand tegen UV- stralen
- Dampdoorlaatbaarheid

- Hydrofobe

SILICONEN VERF SOLTHERM
STC-P ECO-SHIELD

- Verhoogde weerstand tegen weersinvloeden
- Verhoogde weerstand tegen groei

van algen en schimmels
- Dampdoorlaatbaarheid

- Hoge weerstand tegen UV- stralen

Glansniveau

Weerstand tegen nat schrobben

Volledige uitharding

Bulkdichtheid

Droogtijd van één laag

Kleur

Het verbruik per laag

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

mat

Meer dan 2000 - borstel bewegingen Meer dan 2000 - borstel bewegingen Meer dan 2000 - borstel bewegingen Meer dan 8000 - borstel bewegingen

Wit of in te kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

Verbruik op een gladde niet-absorberende ondergrond 0,12-0,18 l/m
Verbruik op een ruwe ondergrond 0,18-0,28 l/m

Verbruik op een gladde niet-absorberende ondergrond 0,12-0,20 l/m
Verbruik op een ruwe ondergrond 0,20-0,28 l/m

ETA SOLTHERM HD - HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS MET EEN VERHOOGDE MECHANISCHE WEERSTAND 

ca. 1,45 kg/dm

ca. 2 hca. 2 h ca. 4 h ca. 4 h

contactnummer: +48 666 013 126



ETA SOLTHERM HD - HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS MET EEN VERHOOGDE MECHANISCHE WEERSTAND 

EPS ISOLATIEPLATEN

GLASVEZEL WEEFSEL

GLASVEZEL WEEFSEL

Gewicht [g/m]

Verpakking

Lengte

Breedte

Grootte van de mazen

Rol 55 m Rol 50 m Rol 50 m Rol 25 m

EPS ISOLATIEPLATEN EPS ISOLATIEPLATEN FASADA 032
Gedeclareerde warmte geleidings coëfficiënt  [W/m²K]

Brandreactie klasse

Afmetingen [mm]

Dikte [mm]

E volgens de EN 13501 NORM 

contactnummer: +48 666 013 126

GEPANTSERD WEEFSEL



HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS /PS-POLYSTYREEN (EPS)/

Agrément Technique Européen

ETA 13/0928, 19/03/2015
Geldig tot: onbepaalde duur 

DIBt Z-33.84-1573, 23.01.2015
Geldig tot: 26.06.2018

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS /PS-POLYSTYREEN (EPS)/

contactnummer: +48 666 013 126



LIJM - EN WAPENINGS
MORTELS

Voor het verlijmen van EPS iolatieplaten

Basis lijm

Verlijming aan de ondergrond

Verlijmen van EPS isolatieplaten

Samenvloeiing

Geschat verbruik

Mengverhouding

Verwerkingstijd

Kleur

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

LIJM- EN WAPENINGS MORTELS - mogelijke toepassing
bij lage temperatuur

- vezelversterkt
isolatie met vezels

- mogelijke toepassing
bij lage temperatuur

JA JA JA JA

NEEN JA JA JA

Voor het verlijmen van EPS iolatieplaten CA. 4,0 kg/m
Basis lijm - 4,0 kg/m

ca. 4,8 – 5,3 l zuiver water per 25 kg lijm ca. 4,5 – 5,0 l zuiver water per 25 kg lijm ca. 5,25-5,75 l zuiver water per 25 kg lijm ca. 5,25-5,75 l zuiver water per 25 kg lijm

grijs grijs/wit grijs wit

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS /PS-POLYSTYREEN (EPS)/

ca. 4 kg/m

ca. 1,0 h ca. 1,5 h ca. 1,5 h ca. 1,5 h

contactnummer: +48 666 013 126



VOORSTRIJK

VOORSTRIJK

VERF

VOORSTRIJK

Vermindert stoffigheid van de ondergrond en zorgt voor een beter hechting
Beschermt het voorbehandelde oppervlak tegen schadelijke vochteffecten

VOORSTRIJKEN

Toepassing

Droogtijd van één laag

Kleur

Het verbruik per laag

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

Vóór het aanbrengen van
minerale, acryl pleisters en vóór

het schilderen
met wateroplosbare verven 

melkachtig

Alvorens  de toepassing met acryl
- en minerale pleisters

Wit of in te kleuren volgens
met het Soltherm kleurenpalet

Alvorens de toepassing van
silicaat sierppleisters

en silicaat verven

melkachtig

Alvorens de toepassing
van silicaat sierppleisters

Wit of in te kleuren volgens
met het Soltherm kleurenpalet

Alvorens de toepassing van
sierppleisters en siliconen verven

melkachtig

Alvorens de toepassing
van siliconen sierpleister

Wit of in te kleuren volgens
met het Soltherm kleurenpalet

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS /PS-POLYSTYREEN (EPS)/

contactnummer: +48 666 013 126



SIERPLEISTER

SIERPLEISTER

Structuur en de korreldikte 

Kleur

Geschat verbruik

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

ACRYL SIERPLEISTER
SOLTHERM AFC

- Verhoogde weerstand
tegen weersinvloeden

- Gemakkelijk te reinigen
- Hoge mechanische weerstand

Korrelstructuur 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Boomschorseffect 1,5 mm, 2,5 mm

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

1,8-3,5 kg/m

MINERALE SIERPLEISTER
SOLTHERM MTC

- Dampdoorlaatbaarheid
- Verhoogde weerstand
tegen weersinvloeden

Korrelstructuur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Boomschorseffect 2,5 mm

2,2-4,0 kg/m

wit/grijs

SILICAAT SIERPLEISTER
SOLTHERM STF

- Verhoogde weerstand tegen
groei van algen en schimmels

- Dampdoorlaatbaarheid

Korrelstructuur 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Boomschorseffect 2,5 mm

1,8-3,5 kg/m

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

SILICONE SIERPLEISTER
SOLTHERM SFC-P

- Verhoogde weerstand tegen groei
van algen en schimmels

- Hoge �exibiliteit
- Dampdoorlaatbaarheid

Korrelstructuur 1,5 mm, 2 mm
Boomschorseffect 2,5 mm

2,0-3,5 kg/m

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS /PS-POLYSTYREEN (EPS)/

contactnummer: +48 666 013 126



VOORSTRIJK

VERF

VOORSTRIJK

VERF

Glansniveau

Weerstand tegen nat schrobben

Volledige uitharding

Bulkdichtheid

Droogtijd van één laag

Kleur

Verbruik per laag

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

ACRYL VERF
SOLTHERM ACP

- Hoge weerstand
tegen weersinvloeden

ACRYL VERF
SOLTHERM ACP ECO-SHIELD

- Hoge weerstand tegen groei
van algen en schimmels

SILICAAT VERF
SOLTHERM STPT

- Bacteriedodende werking

SILICONEN VERF SOLTHERM STC-P
- Verhoogde weerstand tegen groei

van algen en schimmels
- Hoge weerstand tegen UV - stralen

- Dampdoorlaatbaarheid
- Hydrofobe

mat

Meer dan 2000 - borstel bewegingen

Wit of in te kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

Verbruik op een gladde niet-absorberende
ondergrond: 0,12-0,18 l/m

Verbruik op een ruwe ondergrond: 0,18-0,28 l/m

Verbruik op een gladde
niet-absorberende ondergrond: 0,12-0,18 l/m

Verbruik op een ruwe ondergrond: 0,18-0,28 l/m

Verbruik op een gladde niet-absorberende
ondergrond: 0,12-0,20 l/m

Verbruik op een ruwe ondergrond: 0,20-0,28 l/m

Verbruik op een gladde
niet-absorberende ondergrond: 0,12-0,20 l/m

Verbruik op een ruwe ondergrond: 0,20-0,28 l/m

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS /PS-POLYSTYREEN (EPS)/

ca.1,45 kg/dm

ca. 2 h

ca. 1,45 kg/dm

ca. 2 h

ca. 1,50 kg/dm

ca. 2 h

ca. 1,45 kg/dm

ca. 2 h

contactnummer: +48 666 013 126



EPS ISOLATIEPLATEN

GLASVEZEL WEEFSEL

GLASVEZEL WEEFSEL

Gewicht [g/m]

Verpakking

Lengte

Breedte

Grootte van de mazen

Rol 55 m Rol 50 m Rol 50 m

Gedeclareerde warmte geleidings
coëfficiënt  [W/m²K]

Brandreactie klasse

Afmetingen [mm]

Dikte [mm]

PS-HARDSCHUIM

E volgens de EN 13501 NORM E volgens de EN 13501 NORM 

EPS isolatieplaten FASADA 032 GRAPHITE EPS isolatieplaten FASADA 040 WIT

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS /PS-POLYSTYREEN (EPS)/

contactnummer: +48 666 013 126



Agrément Technique Européen

ETA 13/093, 03/09/2014
Geldig tot: onbepaalde tijd

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS  /MINERALE WOL/

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS  /MINERALE WOL/

LIJM - EN WAPENINGS
MORTELS

MINERALE WOL

GLASVEZEL WEEFSEL

VOORSTRIJK

SIERPLEISTER

contactnummer: +48 666 013 126



LIJM - EN WAPENINGS MORTELS

Voor het verlijmen van minerale wol

Basis lijm

Verlijming aan de ondergrond

Lijm voor minerale wol

Mengverhouding

Verwerkingstijd

Geschat verbruik

Kleur

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

JA JA

NEEN JA

ca. 4,8 – 5,3 l zuiver water per 25 kg lijm ca. 5,0-5,5 l zuiver water per 25 kg lijm

grijs grijs

Verbruik voor het verlijmen van minerale wol isolatieplaten
met parallel georiënteerde vezels: ca. 4,0 kg/m

Verbruik voor  het verlijmen van minerale
wol stroken: ca. 5,0 kg/m

Verbruik bij het verlijmen van minerale wol isolatieplaten met
onregelmatig parallel georiënteerde vezels ca.4,0 kg/m

Bij het verlijmen van minerale wol platen
met een loodrechte vezeltextuur ca: 5,0 kg/m

Verbruik bij het inbedden van het wapeningsweefsel: ca. 5 kg/m

LIJM - EN WAPENINGS
MORTELS

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS  /MINERALE WOL/

ca. 1,0 h ca.1,5 h

contactnummer: +48 666 013 126



Vermindert stoffigheid van de ondergrond en zorgt voor een beter hechting
Beschermt het voorbehandelde oppervlak tegen schadelijke vochteffecten

VOORSTRIJKEN

Toepassing

Droogtijd van één laag

Kleur

Het verbruik per laag

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

Vóór het aanbrengen van
minerale, acryl pleisters en vóór

het schilderen
met wateroplosbare verven 

melkachtig

Alvorens  de toepassing met acryl
- en minerale pleisters

Wit of in te kleuren volgens
met het Soltherm kleurenpalet

Vóór de toepassing 
van pleisters en silicaat verven

melkachtig

Vóór de toepassing
van silicaat pleisters

Wit of in te kleuren volgens
met het Soltherm kleurenpalet

Alvorens de toepassing van
sierppleisters en siliconen verven

melkachtig

Alvorens de toepassing
van siliconen sierpleister

Wit of in te kleuren volgens
met het Soltherm kleurenpalet

VOORSTRIJK

VOORSTRIJK

VERF

VOORSTRIJK

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS  /MINERALE WOL/

contactnummer: +48 666 013 126



SIERPLEISTER

MINERALE SIERPLEISTER
SOLTHERM MTC

- Dampdoorlaatbaarheid
- Verhoogde weerstand
tegen weersinvloeden

SILICAAT SIERPLEISTER
SOLTHERM STF

- Verhoogde weerstand tegen groei
van algen en schimmels

- Dampdoorlaatbaarheid

SILICONE SIERPLEISTER
SOLTHERM SFC-P

- Verhoogde weerstand tegen
groei van algen en schimmels

- Hoge �exibiliteit
- Dampdoorlaatbaarheid

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS  /MINERALE WOL/

contactnummer: +48 666 013 126

Structuur en de korreldikte 

Kleur

Geschatte verbruik

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet

Korrelstructuur 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Boomschorseffect 2,5 mm

2,2-4,0 kg/m

wit/grijs

Korrelstructuur 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Boomschorseffect 2,5 mm

1,8-3,5 kg/m

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

Korrelstructuur 1,5 mm, 2 mm
Boomschorseffect 2,5 mm

2,0-3,5 kg/m

kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

SIERPLEISTER



VOORSTRIJK

VERF

VERF

SILICAAT VERF
SOLTHERM STPT

- bacteriedodende werking
- voor renovatie schilderwerken

SILICONEN VERF SOLTHERM STC-P
- Verhoogde weerstand tegen groei

van algen en schimmels
- Hoge weerstand tegen UV - stralen

- Dampdoorlaatbaarheid
- Hydrofobe

mat

Meer dan 2000 - borstel bewegingen

Wit of in te kleuren volgens met het Soltherm kleurenpalet

Verbruik op een gladde niet-absorberende ondergrond: 0,12-0,20 l/m
Verbruik op een ruwe ondergrond: 0,2-0,28 l/m

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS  /MINERALE WOL/

ca. 1,50 kg/dm

ca. 2 h

ca. 1,45 kg/dm

ca. 4 h

contactnummer: +48 666 013 126

Glansniveau

Weerstand tegen nat schrobben

Volledige uitharding

Bulkdichtheid

Droogtijd van één laag

Kleur

Verbruik per laag

Verpakking

Aantal verpakkingen per pallet



MINERALE WOL

GLASVEZEL WEEFSEL

HET ISOLATIESYSTEEM VOOR GEVELS  /MINERALE WOL/

contactnummer: +48 666 013 126

GLASVEZEL WEEFSEL

Gewicht [g/m]

Verpakking

Lengte

Breedte

Grootte van de mazen

Rol 55 m Rol 50 m Rol 50 m

Gedeclareerde warmte geleidings
coëfficiënt  [W/m²K]

Brandreactie klasse

Afmetingen [mm]

Dikte [mm]

MINERALE WOL

E volgens de EN 13501 NORM E volgens de EN 13501 NORM 

MINERALE WOL PAROC LINIO 10 MINERALE WOL PAROC LINIO 15


