
Thermisch 
na-isoleren
met Terca
baksteenstrippen



Bestaand bezit
verduurzamen,
investeren in
vaste waarden

Functioneel Decoratief 

Thermische gevelisolatie Weerbare architectonische afwerking 

Zeer effectieve reductie van energiekosten Ruime keuze baksteenstrippen

Voor nieuwbouw en renovatie Grote verscheidenheid kleur en textuur

Korte terugverdientijd In bijna ieder metselverband mogelijk 

Slanker dan spouwmuur (ruimtewinst) Dun maar hard, vorstbestendig en duurzaam 
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Renoveren kan een integrale kwaliteitsinjectie worden. Esthetiek, comfort, duur-
zaamheid en denken in levensduur komen dan samen. Want: de woningvoorraad 
groeit niet meer, maar wordt ouder. Miljoenen bestaande woningen moeten in 
kwaliteit worden verbeterd om aan de duurzame eisen van morgen te voldoen.

Wienerberger vernieuwt de markt voor keramisch bouwen en renoveren. Door gericht te 
investeren in nieuwe producten en toepassingen; voor aangenaam wonen, hogere isolatie-
waarden en keramiek dat alleen maar mooier wordt. Wienerberger zoekt ook naar duur-
zame bouwoplossingen door de bundeling van krachten met partners. Waaronder het na-
isoleren en innovatief vormgeven met keramische strippen.

Synergie tussen Wienerberger en Sto Isoned 
Thermische buitengevelisolatie met baksteenstrippen. Eén geïntegreerde oplossing, letterlijk 
en figuurlijk opgebouwd na een bijzondere R&D samenwerking tussen Sto Isoned en 
Wienerberger. Een klassiek voorbeeld ook van synergie: functioneel en decoratief, renoveren 
en isoleren, investeren en waarde creëren.



Na-isoleren en
revitaliseren

Wienerberger en Sto Isoned bieden gezamenlijk een systeem voor thermische 
buitengevelisolatie afgewerkt met keramische steenstrippen. Het combineert 
warmte-isolatie en een effectieve bescherming tegen alle weersinvloeden. De 
afwerking met baksteenstrippen draagt hieraan bij en zorgt voor een fraai, ver-
trouwd bakstenen uiterlijk met creatieve mogelijkheden.

De basis 
De basis bestaat uit een polystyreen isolatielaag met minerale afwerking. De systeemopbouw 
is bij uitstek geschikt voor toepassing met bakstrippen. Intrinsieke voordelen zijn ook: mecha-
nisch belastbaar, hoog warmte-isolerend en maximaal weerbestendig. StoTherm Vario wordt 
direct op het bestaande buitenblad aangebracht. 

Blijvend toegevoegde waarde: Terca baksteenstrippen 
Terca baksteenstrippen vormen een traditioneel aanzicht van baksteen. De strippen hebben 
specifieke duurzame eigenschappen: een lage wateropname (dus breed toepasbaar) en 
een hoge vorstbestandheid. Door een uitgekiende kleisamenstelling met chamotte en natuur-
lijke toevoegingen, ontstaat een zeer dichtgesinterde baksteenstrip.
 
Door gebruik van de hoogwaardige grondstof klei ontstaat het natuurlijke en oorspronke-
lijke karakter met de specifieke eigenschappen. Professioneel verlijmd en gevoegd is gevel-
afwerking van baksteenstrippen niet te onderscheiden van een traditioneel gemetselde gevel. 
Het resultaat: een perfect geïsoleerde gevel met een prachtig uiterlijk.



De verstandige 
praktijk 

Gevelisolatie met baksteenstrippen is natuurgetrouw en hoogwaardig. Een ver-
standige keuze voor het renoveren en revitaliseren van woningen en gebouwen 
– zónder afbreuk te doen aan het karakteristieke uiterlijk van deze gevels. De 
baksteenstrippen zijn opgewassen tegen de zwaarste weersinvloeden. Na de 
extreme baktemperatuur, afhankelijk van de kleur tussen 1100 ºC en 1180 ºC, 
vormen vorst, hitte, regen, sneeuw en hagel geen enkel probleem. En ook hier 
garandeert Wienerberger een lange levensduur qua vorm en kleur. 

Weinig overlast voor gebruikers en bewoners 
Door de aanpak van de aanwezige buitenschil is er relatief weinig overlast voor de gebruikers 
en bewoners. Direct na het voorbereidende werk bij deur- en raamkozijnen kan het verlijmen 
van de polystyreen thermische isolatieplaten beginnen. Deze platen worden afgestreken 
met een wapeningslaag en een lijmmortel. Hierop komt de eindafwerking met baksteenstrip-
pen. De techniek maakt blok-, kruis-, wild- en halfsteensverband mogelijk. De ontwerpmo-
gelijkheden zijn legio. Van het nabootsen van bestaand metselwerk tot het toevoegen van 
artistiek vormgegeven ornamenten.

•	 Zeer	hoge	systeemzekerheid
•	 Licht	van	gewicht
•	 Groot	aanbod	aan	kleuren,	structuren	en	formaten
•	 Oplossing	voor	neggekanten	met	keramische	hoekstrippen
•	 Eigentijdse	en	ecologische	bouwmaterialen
•	 Duurzaam
•	 Deskundig	advies

Systeemopbouw:
-  isolatieplaat wordt verlijmd en mechanisch 

bevestigd op de achterconstructie 
-  hierop wordt een wapeningslaag verlijmd 
-  middels een lijmlaag worden de baksteen-

strippen op de wapeningslaag bevestigd
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Ervaringen 
die tellen 

“We kozen voor een verhoogde isolatie en een update van de buitengevel. Wienerberger 
leverde echte baksteenstrippen zo dun als chocoladetabletten. Het is een fantastische 
oplossing waarmee ook in tegelverband is te werken. Speciale hulpstukken zoals afge-
ronde buitenhoeken zijn bijzonder. Het geeft echt een betere isolatie én een meer eigen-
tijdse uitstraling aan de jaren zestig flats.”
Rien van Geluk, projectarchitect Zeeman Architekten BNA Hoorn

“Het buitenom isoleren van woningen komt steeds vaker voor. Deze extra isolerende laag 
is ongeveer 10 centimeter dik. Daarvoor is vaak de ruimte.  Het eindresultaat lijkt op prefab 
maar uiteraard is het handwerk. Van het aanbrengen van de isolatielaag tot het verlijmen 
van de baksteenstrippen.” 
Piet Wever, projectleider Scholtens Bouw

“Het systeem isoleert en revitaliseert woningen en gebouwen buitenom. Voordat het aan-
brengen begint, vinden voorbereidende werkzaamheden bij deuren en raamkozijnen plaats. 
Hierna volgt verlijming van polystyreenplaten die worden afgestreken met een wapeningslaag 
en een lijmmortel. Daarop komt de eindafwerking met baksteenstrippen, waarbij diverse 
verbanden mogelijk zijn. Met Wienerberger ontwikkelden we daarvoor een assortiment 
baksteenstrippen met passende eigenschappen.” 
Erik Groendijk, technisch manager Sto Isoned BV

“Op de renovatiemarkt is nog veel werk te verzetten. Aan het verbeteren van het wooncomfort, 
bijvoorbeeld via het isoleren van gevels en daken. We kunnen samen het binnenklimaat ver-
beteren en energie besparen. Samen zorgen we voor waardevermeerdering door gebruik te 
maken van hoogwaardige keramische bouwmaterialen. Esthetisch, isolerend, duurzaam, blij-
vend mooi.” 
Rob Mulder, manager pre & after sales Wienerberger BV 



Keuze in
keramische
strippen

Op	deze	pagina’s	toont	Wienerberger	
een representatieve selectie van het 
assortiment Terca baksteenstrippen 
van Wienerberger Panningen. Het 
complete assortiment omvat een grote 
verscheidenheid aan varianten qua 
kleur, textuur en formaat. 

Veel is mogelijk: een esthetische match 
met bestaande gevels, een compleet nieuw 
gevelbeeld, de realisatie van maatwerk. 
Ook de verschillende kleuren voegmortel 
sluiten aan op bijna iedere wens. 

De baksteenstrippen worden geleverd in 
een dikte van 8, 10, 12 of 14 mm, gepro-
duceerd volgens de Europese productnorm 
EN 14411 en worden gedeclareerd volgens 
deze norm als 1e soort.

Maatwerk
Alle baksteenstrippen zijn leverbaar in 
waalformaat. Op aanvraag ook mogelijk 
in afwijkende formaten.
Diverse kleurstellingen op projectbasis 
mogelijk. Van elke kleur zijn hoeken ver-
krijgbaar.

Etna  

Evora

Mont-dore

Vesuve

Antraciet bezand

Antraciet glad

Antraciet schors

Preston

Donkerrrood bezand

Crème bezand
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Donkerrrood glad

Donkerrrood schors

Rood gevlamd

Rood bezand

Rood glad

Rood schors

Vulcano

Oranje bezand

Oranje glad

Oranje schors

Paarsrood-antraciet

Paarsrood bezand

Paarsrood glad

Paarsrood schors



Wienerberger B.V.
Verkoop Terca baksteenstrippen

Industrieterrein 8
5981 NK  Panningen

T +31 (0)77 - 30 71 855
F +31 (0)77 - 30 76 597
panningen@wienerberger.com
www.wienerberger.nl


