ONDERWERP
De keramische prefabmuur
van
Struxura
is
een
geprefabriceerd
wandelement
dat
snel,
gemakkelijk en economisch
kan gemonteerd worden. De
keramische stenen worden
door middel van
een
VOLautomatisch proces in de
fabriek tot wanden verlijmd
en op maat gesneden met
behulp van cnc waterjet
technologie.

POROMUR
D-WALL
B-WALL
TH-WALL
TECHNISCHE BESCHRIJVING

FABRIKANT
STRUXURA BVBA
Nijverheidsstraat 12
8970 Poperinge

2

1. TOEPASSINGSGEBIED
Dit productinformatieblad is van toepassing op geprefabriceerde keramische wandelementen van het merk POROMUR, D-Wall,
BM-Wall en TH-Wall. Deze elementen zijn bestemd om te worden toegepast in dragende en niet dragende binnenmuren,
binnenspouwbladen van de buitenmuren en woningscheidende + enkelschalige wanden dit zowel voor verticaal als horizontaal
belaste wanden rekening houdend met de eigenschappen van het eindproduct.
De prefabmuren worden in een volautomatisch proces geproduceerd. De maximale afmetingen zijn in de lengte +/-6m en 3,5m in
de hoogte. De wandelementen zijn zelfdragend en voorzien van de nodige hijsinrichtingen. Alle nodige voorzieningen, wapeningen,
waterkeringen,… kunnen worden ingewerkt.
Alle gebruikte materialen zijn conform eurocode 6
De wanden worden halfsteens opgebouwd en na een droogtijd van 2h bijgesneden met een dubbele waterjet. Deze CNC machine
garandeert een nauwkeurigheid tot op 2-3 mm. Er wordt gebruik gemaakt van stenen van het type tand en groef.
De muurelementen worden verwerkingsklaar geleverd op de werf, dit op basis van, door de aannemer, goedgekeurde tekeningen.
Aan de hand van de architectuurplannen en rekening houdend met de stabiliteitsplannen maakt de fabrikant de
productietekeningen op. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende parameters zoals gevelmaatsteen, slagmaten aan
openingen spouwopbouw, funderingsaanzet, etc…
De wanden zijn verdiepingshoog en worden gemonteerd met een bouwkraan, steeds conform de montage- en
veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.
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2. EIGENSCHAPPEN STRUXURA KERAMISCHE WAND
2.1. SAMENSTELLENDE MATERIALEN
Benaming

Herkomst

Dikte

Druk-sterkte (fmean)
volgens NBN
EN 771-1 (CEdeclaratie) en fk
N/mm²

Lambda waardes [W/mK]
λ
λ
λ ui
10,dry,50/50

10,dry,90/90

Gem. bruto
droge
volumemassa

Brandweerstand
volgens NBN EN
1996-1-2 ANB:

Structuur

Wienerberger
Rumst
Wienerberger
Rumst

100

15N

0,26

0,27

0,29

850 kg/m3

1h

Glad

138

0,23

0,24

0,26

850 kg/m3

2h

Glad

Wienerberger
Rumst

188

0,23

0,24

0,26

850 kg/m3

4h

Glad

Wienerberger
Zonnebeke
Wienerberger
Zonnebeke

100

15N
fk:4.36N/mm²
15N
fk:4.36N/mm²
10N

Wienerberger
Zonnebeke

188

Wienerberger
Wefensleben

150

Wienerberger
Wefensleben

200

Wienerberger
Rietberg

140

Wienerberger
Rumst
Wienerberger
Rumst
Dumoulin Bricks
Roeselare
Dumoulin Bricks
Roeselare

140

Dumoulin Bricks
Roeselare

190

Dumoulin Bricks
Roeselare

140

Ploegsteert

100

Ploegsteert

140

B-Wall15

Bergmann (DE)
Ziegelwerke

140

B-Wall25

Bergmann (DE)
Ziegelwerke

100

Bergmann (DE)
Ziegelwerke

120

Bergmann (DE)
Ziegelwerke

140

Bergmann (DE)
Ziegelwerke

200

POROMUR 15R

POROMUR 10
Lambda

POROMUR 15W

POROMUR 20PL
POROMUR 25 PLS
Newton

D-Wall15

A-Wall35
TH-mur15

0,175

0,18

0,185

850 kg/m3

1h

Geribd

10N
fk:3.5N/mm²
10N
fk:3.5N/mm²
15N
fk:6.5N/mm² *
15N
fk:6.5N/mm² *
20N
fk:8N/mm² *

0,23

0,24

0,26

850 kg/m3

2h

Geribd

0,23

0,24

0,26

850 kg/m3

4h

Geribd

0,26

850 kg/m3

2h

Geribd

0,26

850 kg/m3

4h

Geribd

0,34

1200 kg/m3

2h

Geribd

138

25N

0,23

0,24

0,26

850 kg/m3

2h

Glad

188

25N

0,23

0,24

0,26

850 kg/m3

4h

Glad

100

15N
fk:4.36N/mm²
15N
fk:4.36N/mm²
15N
fk:4.36N/mm²
25N

0.26

0.28

0.30

900 kg/m³

A1 1h

Glad

0.26

0.28

0.30

850 kg/m³

A1 2h

Glad

0.26

0.28

0.31

850 kg/m³

A1 4h

Glad

0.375

0.34

1200 kg/m³

A1 2h

Glad

0.24

0.26

0.28

950 kg/m³

A1 1h

Geribd

0.24

0.26

0.28

950 kg/m³

A1 2h

Geribd

0.30

850 kg/m³

A1 2h

Geribd

0.35

1200 kg/m³

A1 2h

Geribd

0.35

1200 kg/m³

A1 2h

Geribd

0.35

1200 kg/m³

A1 2h

Geribd

0.35

1200 kg/m³

A1 2h

Geribd

138

genormaliseerd

34.25N/mm²

15N
fk:4.36N/mm²
15N
fk:4.36N/mm²
15N
fk:6.51N/mm²**
25N
fk:8.9N/mm²**
25N
fk:8.9N/mm²**
25N
fk:8.9N/mm²**
25N
fk:8.9N/mm²**

2.1.1. Bakstenen
*muurdruksterkte getest op wandproefstukken volgens NBN-EN 1052-1
**muurdruksterkte getest op wandproefstukken met declarering aan 60% van gemiddelde druksterkte, cf verslag BWK 2015/1558075 Technische Universiteit
Eindhoven volgens NEN-EN 1052-1:1998

De gebruikte bakstenen van alle herkomst zijn BENOR of CE gecertifieerd. De geometrische kenmerken volgens Eurocode 6
behoren tot Groep 2. Deze lijmblokken zijn zeer vorstbestendig (categorie F2) en behoren daarnaast tot de volgende categorieën:
 maattolerantie T1+ of T2+ (ploegsteert)
 maatspreiding R1+ of R2+ (ploegsteert)
 bruto droge volumieke massa D1 en D2 (ploegsteert) en actief oplosbaar zoutgehalte S0 en S2 (ploegsteert)
 De gemiddelde druksterkte is conform de eisen voor categorie I stenen (95% betrouwbaarheid) volgens NBN-EN-771-1.
 Netto droge volumieke massa 1600kg/m³.
 Bakstenen zijn niet brandbaar en voldoen aan brandreactieklasse A1.
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2.1.2. LijmMortel
Het gebruik van lijmmortel met verhoogde hechting door toevoeging van additieven biedt ongekende mogelijkheden.
De cementgebonden lijm is onbrandbaar.

2.2. METSELWERK
2.2.1. Metselwerkdruksterkte
De gedeclareerde karakteristieke metselwerkdruksterkte fk bekomen uit berekeningen en proeven conform NBN EN 1052-1 van
de gebruikte baksteen. Waarden terug te vinden in de tabel per steentype onder 2.1.1. Op de waarden dient een
veiligheidscoëfficiënt toegepast te worden
- uitvoeringsklasse S: γ = 2
- uitvoeringsklasse N: γ = 2.5
Besluit: Om de toelaatbare spanningen te berekenen van de verticale belasting in functie van de optredende excentriciteiten,
slankheden en momenten kunnen de formules van NBN EN 1996-1-1 + ANB met voldoende veiligheid worden toegepast.

2.2.2. Elasticiteitsmodulus
De rekenwaarden van de elasticiteitsmodulus van het metselwerk POROMUR 15W zijn bepaald volgens NBN-EN 1961-1-1-1 ANB
en bedragen:

2.2.3. Buigtreksterkte van het metselwerk
Volgens hfst3.6.3 van de EN 1996-1-1 en de ANB mag de karakteristieke buigtreksterkte zijn bepaald door proeven volgens EN
1052-2 of ontleend worden aan de volgende tabel:

Tabel waarden van toepassing op de POROMUR 15R, D-Wall, TH-mur en BM-Wall
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Voor de POROMUR 15W en POROMUR 20R gelden volgende waarden uit proeven.
De buigtreksterktespanning bij maximale last bedraagt :

(waarden bepaald door Laboratorium Magnel voor Betononderzoek, Rapport nr. 2009/275)

2.2.4. Afschuifsterkte van het metselwerk
Volgens hfst3.6.2 van EN 1996-1-1 mag de initiële schuifsterkte (fvk0) van metselwerk afgeleid worden uit volgende tabel.

De representatieve waarde van de afschuifsterkte conform NBN-EN 1996-1-1 ANB is als volgt:
• fvk0 = 0,3 N/mm2
• fvk = f vko + 0,4σ N/mm2 , en begrensd door de grenswaarde fvk ≤ 0.065 fb

2.2.5. Impactbelasting op het metselwerk
De wandelementen voldoen aan de impacttest uitgevoerd met een zacht lichaam van 50kg conform ISO 7893.

2.2.6. Verticale buigsterkte van de samengestelde wanden ter plaatse van de verticale montagevoegen
Dit is de buigsterkte waarbij het bezwijkvlak loodrecht is op de lintvoegen. De beproeving gebeurde volgens NBN EN 1052-2 op 5
samengestelde muurtjes met afmetingen 620 mm x 140 mm x 1000 mm. De breuk deed zich 1 keer in de verbindingsvoeg voor en
vier keer in het metselwerk naast de verbindingsvoeg.
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*verdere verwijzing naar technisch verslag labo Magnel

2.2.7. Karakteristieken van de lijmmortel voor de verbinding van de wanden.
Industriële droge metselmortel in de mortelklasse M20 conform NBN EN 998-2. Verpompbare prestatiemortel voor dragend werk
en constructieve toepassingen binnen en buiten. Omwille van zijn uitstekende hechting is deze mortel geschikt voor het opvullen
en verbinden van bouwdelen (i.c. 2 snelbouwsteen muren). Deze mortel bevat geen kalk. De mortel draagt het CE label.
Hechtsterkte 0.6N/mm² en buigtreksterkte ≥4.5 N/mm².
De lijmmortel wordt er in de verticale voeg gebracht d.m.v. lijmpomp continue of manueel. Voegen dienen vooraf stofvrij te worden
gemaakt.

2.2.8. Bijkomende optionele verbinding met mechanische rvs ankers.
Bijkomstig of waar trek-spanningen optreden in het metselwerk kan geopteerd worden om extra mechanisch te gaan verbinden
met wallmax ankers. dit is een plug vervaardigd uit halogeenvrij Polyamide (PA6) en voorzien van een RVS A4-anker met een
nominale dikte van 5,3 mm
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Resultaten in de 120 mm steen: toegepast wallmax 180 mm.
Kop:

2 wanden, 0,6 kN

Punt:

2 wanden, 2,6 kN

2.2.9. Oplijmen van wanden met (isolerende)kimlaag en folie
Om geen koudebrug te creeëren ter plaatse van de voegverbinding in de isolerende kimblok, worden de voegen over de hoogte
van deze isolerende steen met PU-schuim opgespoten.
PU-schuim tot min 3cm boven de ingewerkte DPC folie aanbrengen. PU-schuim verzorgd de waterkering in de voeg.

2.3. STABILITEIT VAN DE METSELWERKSTRUCTUREN
De stabiliteit van de structuren voor gebouwen met een hoogte ≤ 18m, worden getoetst aan de voorschriften van de STS 22.
Een gedetailleerde stabiliteitsberekening voor zoverre vereist, wordt aangeleverd door de ontwerper van het project. Dit omvat:
 te realiseren muurdiktes
 opleglengtes van lateien, overspannings- en verdeelbalken en de toepassing betreffende:
 de verbinding tussen bouwdelen
 de elastische tussenlagen.
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3. RANDVOORWAARDEN
3.1. GELUIDSISOLATIE
3.1.1. Bouwakoestiek; Technische oplossingen voor bouwknopen
Wetgeving
Belgische norm NBN S01-400-1 'Akoestische criteria voor woongebouwen'
De norm onderscheid 2 kwaliteitsniveaus:
NORMAAL AKOESTISCH COMFORT = minimaal kwaliteitsniveau waarbij de vereisten voor het akoestisch comfort erop gericht zijn om minimum 70% van de bewoners tevreden te
stellen voor de lucht- en contactisolatie onder een normale geluidsbelasting. (NAC)

VERHOOGD AKOESTISCH COMFORT = minimaal kwaliteitsniveau waarbij de vereisten voor het akoestisch comfort erop gericht zijn om minimum 90% van de bewoners tevreden te
stellen voor de lucht- en contactisolatie onder een normale geluidsbelasting. (VAC)
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rijwoningen en appartementen

Vergelijking van een aantal oplossingen
• Gebaseerd op de OBJECTIEVE technische voorlichtingsnota van het WTCB
 “TV1 : De lucht- en contactgeluidsisolatie van woongebouwen”
 Robuuste oplossingen (maar veronderstellen juiste plaatsing en randvoorwaarden)
 Voorbeelden randvoorwaarden:
•
Geen spouwankers
•
Geen harde platen in muuropbouw
•
oplossingen zijn eenvoudig maar wel afhankelijk van meer dan 1 factor :
 Voorbeeld:
•
type wand in combinatie met gewicht vloer
 1e indeling van oplossingen :
 onderbroken vloerplaten (geschikt voor rijwoningen)
 Niet-onderbroken vloerplaten (grotere appartementen)

STRUXURA bvba  Nijverheidsstraat 12 8970 Poperinge BE0846250962 t. +32(0)57 33 91 00  info@struxura.be www.struxura.be

9

STRUXURA bvba  Nijverheidsstraat 12 8970 Poperinge BE0846250962 t. +32(0)57 33 91 00  info@struxura.be www.struxura.be

10

3.1.2. BESLUIT
Samenvatting van akoestische oplossing met onderbroken vloerplaat waarbij:
*D blok massa ≥850kg/m³
*A blok massa ≥1150kg/m³
*KZS (kalkzandsteen)

Samenvatting van akoestische oplossingen met ONonderbroken vloerplaat
*D blok massa ≥850kg/m³
*A blok massa ≥1150kg/m³
*KZS (kalkzandsteen)

3.2. DILATATIES
Dilatatievoegen voor muren of buitenspouwbladen moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen in de STS 22 en de NBNEN 1996-2 ANB. Bouwfysische dilataties zijn niet noodzakelijk voor binnenwanden. Bouwtechnische dilataties dienen te worden
gespecificeerd door de constructeur.

3.3. EIGENSCHAPPEN IN VERBAND MET BRAND
De brandwerendheid is conform NEN-EN 1996-1-2

3.4. ENERGIEZUINIGHEID
De rekenwaardes voor de thermische isolatie van het metselwerk volgens NBN B62-002, P=90/90 bedragen:
- ρ850 : λι (droog binnenmilieu) = 0,26 W/mK
- ρ1200 : λι (droog binnenmilieu) = 0,35 W/Mk
* De exacte waarden zijn steentype afhankelijk en derhalve PER type te consulteren op de respectievelijke technische fiches.
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3.5. CONCEPT DETAILS MET BETREKKING TOT KOUDEBRUGGEN BIJ DE MUURAANZET*
EPB-aanvaarde funderingsaanzet
De funderingsaanzet is de eerste bouwblok die op de vloerplaat wordt gezet. Voor buitenmuren vormt deze eerste steen ook de
connectie tussen de spouwisolatie en vloerisolatie. Als deze eerste steen niet goed isoleert dan spreekt men hier van een
koudebrug vermist de warmte aan de binnenkant via de eerste bouwsteen en de vloerplaat gemakkelijk naar buiten kan.
Er zijn 2 mogelijkheden om de funderingsaanzet EPB-aanvaard uit te voeren.
Mogelijkheid 1 : Spouwisolatie doortrekken, geen speciale kimblok aan de prefabmuur vereist
Door de spouwisolatie minstens 0.5m onder de grond te trekken moet de
warmtestroom zo'n lange weg afleggen om de buitenomgeving te bereiken dat er maar
weinig energie verlies is. Dit kan men wel enkel doen als er geen kelder aanwezig is.

Mogelijkheid 2: Een isolerende kimblok voorzien aan de muuraanzet op de funderingsplaat / geïntegreerd in de wand.
A/ Cellenbeton (hoogte 15/20/25cm dikte 10/14/15/20cm)
Als men Ytong als eerste bouwblok gebruikt moet de R-waarde van de Ytong minstens 2 m²K/W zijn. Voor Ytong C4, C3,
C2 en C1 kan dit zo zijn afhankelijk van de hoogte van de blok. Voor Ytong C5 is de R-waarde van 1 blok te laag en
moeten er 2 blokken boven elkaar worden geplaatst om een EPB-aanvaarde funderingsaanzet te maken.
De R-waarde wordt als volgt berekend: R-waarde = hoogte blok(in meter) / lambda-waarde. Voor een C4/500 blok van
25cm hoog wordt dit R-waarde = 0.25/0.125 = 2 m²K/W en deze blok voldoet dus nipt.
LET OP: te verifieren door EPB verslaggever, stabiliteit door ir

B/ Lambda blok (hoogte 19/25cm

dikte 10/12/14/19cm)
De Lambdabloc® van Ploegsteert heeft een isolerend vermogen (= λ-waarde)
in twee richtingen:
• horizontale lambdawaarde: λ = 0,14 W/m.K
• verticale lambdawaarde: λ = 0,18 W/m.K
LET OP: PSI-waarden te verifiëren door EPB verslaggever, stabiliteit door ir

C/ K-blok 25MPA

Dumoulin (hoogte 19/24cm dikte 14/19cm)

LET OP: PSI-waarden en haalbaarheid te verifiëren door EPB verslaggever

* Ongeacht hetgeen hierboven in punt 3.5 gesteld, behoren de stabiliteit en de EPB tot het prerogatief en verantwoordelijkheid van
respectievelijk de ingenieur / het studiebureau en de EPB-verslaggever van het desbetreffende project.
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3.6. WATERKERING
3.6.1. Materialen
De waterkering wordt ingewerkt tussen de kimsteen en de 1ste laag stenen van de wand.
1. DPC:
zwarte polyethyleenfilm, gem. 320gr/m²
temperatuursbestendigheid: -50°C / + 80°C
waterdampdoorlatendheid: 0.38gr./m²/24h

2. EPDM:

dikte 0.75mm

3. ROOFING Isoroc ROKA R500 TT dikte 3mm op wandbreedte +2cm (extra supplement)

3.6.2. Uitvoeringsmodaliteiten
Alle types ingebrachte waterkering in de wand zijn op muurbreedte. De achteraf geplaatste waterkering langs het binnenspouwblad
moet min 25cm hoger dan de waterkering die in de draagmuur worden aangebracht.
De ingelijmde waterkering in de wand komt in hoogte achter de plint te zitten. Maw de hoogte van de isolerende bouwblok wordt
afgestemd op de vloeruitvulling.

STRUXURA bvba  Nijverheidsstraat 12 8970 Poperinge BE0846250962 t. +32(0)57 33 91 00  info@struxura.be www.struxura.be

13

3.7. LUCHTDICHTHEID
Een keramische muur vertoont doorgaans geen luchtdichtheid omwille van haar fysiche eigenschappen. Het is het op
een zorgvuldige manier aanbrengen van bepleistering die de luchtdichtheid realiseert.

4. OVERIGE
4.1. MAATVOERING EN VORMGEVING
De prefab keramische wand wordt gefabriceerd aan de hand van een goedgekeurde tekening van de opdrachtgever. Ten opzichte
van de nominale dimensies van het element, worden de volgende toleranties gehanteerd:
 Lengte: +/- 3mm ten opzichte van de opgegeven lengtemaat
 Hoogte: +/- 3mm ten opzichte van de opgegeven hoogtemaat
 Vlakheid: voor de vlakheid geldt een tolerantie van 5mm/m. Dit geldt voor zowel horizontaal, verticaal als diagonaal gemeten op het zichtvlak (af te werken vlak).
 Sparingen: Voor de sparingen geldt een tolerantie van +/- 3mm ten opzichte van de opgegeven plaats van de sparing in het
element, en +/- 5mm ten opzichte van de opgegeven sparingmaat.

4.2. LATEIEN
Overbrugging van een sparing zal aan de bovenzijde worden uitgevoerd
met een gewapende of voorgespannen latei. Voor structurele
overbruggingen zal steeds gebruik gemaakt worden van
(door de opdrachtgever gespecificeerde) betonlateien. Voor niet
structurele overbruggingen zullen keramische lateien worden (type
stalton) aangewend.
De lateien voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in:
- NBN EN 845-2 voor België

Barema’s voor de composietlatei, met metselwerk 15N in de drukzone.
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4.3. HIJSOGEN / HIJSVOORZIENING
De wanden zijn van in de fabriek voorzien van hijslussen. Deze zijn al dan niet recupereerbaar.
Recupereerbare ankers komen terug naar de fabriek. De wanden worden gehesen met hoogte nivellerende hijssingels ofwel een
hoogte nivellerende evenaar STEEDS conform de, door de fabrikant aangeleverde, montage- & veiligheidsvoorschriften.
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4.4. BEVESTIGINGSMIDDELEN
De bijzondere vorm en eigenschappen van de gebruikte kermamische binnenmuurstenen vraagt om aangepaste
bevestigingsmiddelen. Voor het boren in geperforeerde bouwmaterialen is het belangrijk de boorgaten te boren zonder kloppen of
met een lichte klopboormachine (hamerboormachines zijn uitgesloten !).

4.4.2. INSTALLATIE VAN TECHNIEKEN/MEUBILAIR
De bijzondere vorm en eigenschappen van de gebruikte kermamische binnenmuurstenen vraagt om aangepaste
bevestigingsmiddelen :
Lichte bevestigingen
- W-ZX Shark plug voor lichte bevestigingen
- SX/SX-L plug voor lichte bevestigingen
- UX-R speciale plug voor lichte bevestigingen
- HLD plug voor lichte bevestigingen
- HPS-1 slagplug voor bevestiging van plinten

Kozijnbevestigingen
- W-RD kunststof raamkozijnplug
- W-RU10/W-RU F10 universele raamkozijnplug
- W-MRD Ø10 metalen raamkozijnplug
- HRD.U kunststof raamkozijnplug
- S-H-RT kunststof raamkozijnplug

Zware bevestigingen met lijmanker
Voor de bevestiging van wastafels, radiatoren, toiletten,
trapleuningen :
- Zeefhuls WIT C-200 + ankerstang M6-M12
- Injectiehuls FIS HK + injectiemortel FIS VS150C/FIS V360S
- Zeefhuls HIT S + ankerhuls HIT-IG of HIT-A

5. MONTAGE
De STRUXURA WANDEN worden gemonteerd conform
NBN EN 1996-1-1 +ANB
NBN EN 1996-2 +ANB
STS 22
Montage- & veiligheidsvoorschriften van de fabrikant
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