SlimBrick
De slimmerik
onder de
bakstenen

Slim in
duurzaamheid

Wienerberger introduceert SlimBrick.
Een slanke baksteen met 30% minder
volume. Met een breedte van slechts
70 mm en drie unieke uitsparingen.
Met SlimBrick zet de bouw een
nieuwe stap op weg naar duurzaamheid en reductie van CO2. Minder
volume betekent fors minder grondstoffen, energie en transport. Door de
kunst van het weglaten.

Slim in ruimte
en comfort

SlimBrick is verkrijgbaar in diverse
sorteringen en in twee uitvoeringen.
De XL-versie is specifiek ontwikkeld
voor polymetrisch metselwerk.

SlimBrick bakstenen gaan slim om
met de beschikbare ruimte. Bij
nieuwbouw zijn dunnere spouw
muren op te trekken. Dit kan zo’n
1% meer woon- of kantooroppervlak bieden. De slanke vorm maakt
het mogelijk om bij gelijke muurdikte
de spouwmuur van extra thermische isolatie te voorzien.

Slim in
esthetiek
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SlimBrick is verkrijgbaar in een standaard hoogte van 50 mm en in een
XL-versie van 110 mm. Voor respectievelijk standaard en polymetrisch
metselwerk. De natuurlijke uitstraling
van baksteen, een onderhoudsvrij
product, verkrijgbaar in een keur aan
kleuren en nuances. Met een bijzonder voegenpatroon indien gewenst.

Slimme voordelen
• minder energie
• minder grondstoffen
• minder transport
• minder CO2
• meer ruimte
• meer milieubewust
• meer renovaties
• meer keuzes

De slimmerik onder de bakstenen

•	Smalle bakstenen zijn duurzaam. In productie en transport is minder energie
nodig. De CO2-uitstoot vermindert.
•	De warmteweerstand van de gevel kan worden verhoogd. Door de
steendikte van 70 mm ontstaat in de spouwmuur meer ruimte voor
thermische isolatie.
•	De gebruiksruimte van woning of gebouw wordt 1% groter (als niet wordt
gekozen voor een grotere thermische isolatiedikte). De spouwmuur is
smaller te dimensioneren.
•	De lichtere gevelconstructie met SlimBrick biedt voordelen voor de totale
bouwconstructie.
• Licht van gewicht, prettig werken voor de opperman en metselaar.

SlimBrick

SlimBrickXL

Het slanke broertje van de gangbare baksteen. Uitgevoerd
met drie uitsparingen, geschikt voor traditioneel metselwerk. De extra lengte (230 mm) zorgt voor een goede
kop-strekverhouding. De hoogte (50 mm) is standaard.
SlimBrick is op projectbasis leverbaar in een brede variëteit
uit het programma van Wienerberger, locatie Thorn.

SlimBrickXL focust op duurzame gevelesthetiek. Hetzelfde slanke
formaat, maar extra hoog: 110 mm, gebaseerd op twee keer de
standaard inclusief voeg. SlimBrickXL wordt geleverd in vaste sets
met zeven schijnvoegpatronen. Polymetrisch metselwerk is in vele
verbanden mogelijk, al dan niet opgevoegd.
• 230 x 70 x 110 mm (l x b x h)

• 230 x 70 x 50 mm (l x b x h)

• zeven varianten voor polymetrisch metselwerk

• voor traditioneel metselwerk

• leverbaar in kleuren Belcanto, Wijnrood en Violente Speciaal

• drie uitsparingen voor nog minder grondstoffen

• projectmatig aanvullende kleurstellingen mogelijk

• projectmatig leverbaar in diverse sorteringen van
Wienerberger Thorn

Belcanto

Wijnrood
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Violente Speciaal

Slimme
oplossing
in renovatie

Duurzame
toepassing
in nieuwbouw

Woningeigenaren en corporaties
zoeken actief naar mogelijkheden
om het wooncomfort te verbeteren
en naar energiezuinige oplossingen.
Naast dubbel glas en thermische
isolatie is gevelrenovatie een goede
optie. Jaarlijks krijgen zo tienduizenden woningen een prachtige nieuwe
schil. Mét hoogwaardige isolatie.

SlimBrick is een helder antwoord op de vraag naar duurzame bouwmaterialen.
Slanke bakstenen bestaan al langer. Maar slank met drie uitsparingen voor
extra volumebesparing is nieuw. Met de standaard baksteenhoogte is SlimBrick
een goede keuze voor opdrachtgevers die duurzaam willen ontwikkelen en
bouwen.
SlimBrickXL biedt een bijzonder alternatief voor standaard metselwerk. De
getoonde voorbeelden van metselverbanden zeggen veel. Juist de SlimBrickXL
biedt de bouwmeester slimme nieuwbouwopties. Denk aan het patroon van
schijnvoegen bij de vormgeving van het metselverband.
Onderscheidend aan de SlimBrickXL is ook de maatvoering. De lengte (230 mm)
is gebaseerd op een drietal koppen van 70 mm met twee voegen van 10 mm.
De hoogte van de baksteen (110 mm) is een dubbel waalformaat met voeg.
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Wordt voor de gevelrenovatie een
traditioneel waalformaat gebruikt,
dan geeft de spouw beperkingen bij
het isoleren. Voor tastbare verhoging
van de warmteweerstand van de
gevelconstructie is een verbreding
van de woningfundering dan noodzakelijk.
Aanpassingen aan de fundering zijn
(te) kostbaar. Maar met een smallere
baksteen, zoals SlimBrick, is zo’n
intensieve ingreep niet (altijd) noodzakelijk. De renovatie en beoogde
energiereductie zijn zo kostenaantrekkelijker uit te voeren.

De slimmerik
in gebruik

Gebruik per 1 m2 metselwerk
(voegbreedte 10 mm, zonder zaagen hakverlies):
• 68 stuks SlimBrick
• 35 stuks SlimBrickXL
Gewicht (bruto droge volumieke
massa):
• SlimBrick 1,4 kg per stuk
•	SlimBrickXL 3,0 kg per stuk (ruim
onder de toegestane 4,0 kg.
Beleidsregel inzake tillen op bouwplaatsen, Arbeidsinspectie).
Door de breedte van 70 mm is alleen
een doorstrijkmortel bruikbaar. Aan de
voorzijde van het metselwerk mag de
doorgestreken voeg maximaal 2 mm
worden teruggelegd. Doorstrijkmortels
geven een duurzame voeg tussen de
SlimBrick bakstenen.
Verbruik mortel (ten opzichte van een
standaard waalformaat):
• SlimBrick – circa 30% minder
• SlimBrickXL – circa 55 % minder
Metselverbanden
Er zijn verschillende metselverbanden
mogelijk. De schijnvoegen van de
SlimBrickXL bieden extra esthetische
mogelijkheden.
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De slimmerik
in verwerking

Doorstrijkmethode
De stabiliteit van een buitengevelblad
vraagt, door de geringe dikte van
70 mm, om metselen in de doorstrijkmethode. En wel platvol afgewerkt,
waarbij de doorgestreken voeg maximaal 2 mm mag worden teruggelegd.
De opperman en de metselaar zullen
de SlimBrick waarderen. Het lagere
gewicht vergemakkelijkt het transport
en verwerking op de bouwplaats.
Dilatatieafstanden
Een smallere baksteengevel kan minder krachten opnemen. De verticale
dilataties dienen hierop te worden
aangepast. Een voorstel voor de
dilataties werkt Wienerberger in eigen
huis uit.

Spouwankers
Voor een perfecte muurstabiliteit zijn
bij een smallere baksteengevel per
vierkante meter in het algemeen meer
spouwankers nodig. De richtlijn:
gemiddeld 6 ankers van Ø 4 mm per
m2 (in plaats van 4). Voor specifieke
toepassingen: vraag de constructeur
om raad.
Lintvoegwapeningsoplossingen
Op die plaatsen in de SlimBrick metsel
werkgevel waar extra versterking
nodig is, kan de toepassing van lintvoegwapening een optie zijn. Gebruik
bij de SlimBrick het Murfor type EFS/S
(roestvast staal) met een breedte van
40 mm.
De bouwtechnische adviseurs van de
afdeling Pre & After Sales van Wienerberger adviseren u graag.

Oplossingen
in duurzaam
bouwen

Wienerberger wil verantwoord ondernemen. De introductie van
SlimBrick is er een nieuw bewijs van.
Wienerberger creëert waarde met respect voor natuur, mens en maatschappij.
Zoekend naar de balans tussen People, Planet, Profit en Project. Onze good
values zijn richtinggevend voor onze activiteiten, die we ontplooien aan de
hand van economische, ecologische en sociale criteria. Zodat we ook in de
toekomst succesvol kunnen zijn.
People
Met duurzame, keramische bouwproducten creëren we toegevoegde waarde
voor mensen. Voor onze eindgebruikers, klanten, aandeelhouders en eigen
medewerkers.

Met SlimBrick investeert
Wienerberger opnieuw in
duurzaam bouwen. Voor
meer informatie over ons
integrale duurzaamheids
beleid: www.goodvalues.nl

Profit
Wienerberger streeft naar win-winsituaties. Blijvende waarde met duurzame,
hoogwaardige keramische producten. Naast economische winst streven we
ook naar maatschappelijke winst.
Planet
Keramische producten van Wienerberger zijn het resultaat van de bewuste
inzet van vuur, water en klei. Met borging van onze milieuprestaties door
ISO 14001-certificering.
Project
Wienerberger initieert innovatieve onderzoeken en projecten waarmee we
duurzaam keramisch ondernemen en bouwen concreet vorm geven.
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