Glazuurbakstenen

Hoogwaardige
productie

Verglaasde bakstenen van Wienerberger, ook wel glazuurbakstenen genoemd: gevelbakstenen met nog meer kleur én glans. De duurzame glazuurlaag zorgt voor extra kleurmogelijkheden.
Tijdens of na de productie van de baksteen wordt een glazuurlaag aangebracht. Dit kan
door het éénbrandprocédé (steen en glazuurlaag worden gelijktijdig gebakken) of door het
tweebrandprocédé (de afgebakken steen wordt nabehandeld met het glazuurmengsel en
gaat voor een tweede keer de oven in). Het glazuur smelt bij de hoge temperaturen tot een
dekkende glaslaag, hecht verbonden met de baksteen. Het zorgvuldige productieproces
en de kwaliteit van de toegepaste grondstoffen garanderen het hoogwaardige eindresultaat.
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Meer dan
specialist in
glazuurstenen

Binnen Wienerberger is de productielocatie
Panningen de specialist in glazuurbakstenen.
Hier produceert Wienerberger tevens de
uitgebreide serie Terca raamdorpels, maar
ook een brede variëteit in steenstrips.
Wienerberger Panningen onderscheidt zich
door de kleurvaste producties in glazuurbakstenen, ook in grote volumes. En door
oplossingen op maat te bieden.

Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met een heldere visie op modern
en comfortabel wonen, werken en leven:
Building Value. Wij creëren blijvende waardes met onze natuurlijke, keramische producten. Innovatie, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop.
De topmerken Terca (gevelbakstenen, straatbakstenen, raamdorpels), Porotherm (keramische binnenmuurstenen) en Koramic
(keramische dakpannen) vormen een inspiratiebron voor architecten. Grote kennis van
keramische bouwmaterialen maakt ons tot
een meedenkend partner voor elke bouwer.

Standaard
assortiment
glazuurstenen
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Terca glazuurbakstenen zijn standaard in strengpers in waalformaat en Engels formaat leverbaar.
Verkrijgbaar in een standaard palet van zes basiskleuren: rood, ivoorwit, blauw, groen, geel en
zwart.
Op projectbasis zijn bijna alle RAL-kleuren leverbaar. Wienerberger Panningen informeert u graag
over de mogelijkheden.

Glazuurstenen
op maat

Naast het standaard assortiment levert Wienerberger op projectbasis oplossingen op
maat. De mogelijkheden in glazuurbakstenen met afwijkende vormen en maten zijn
legio.
En wat te denken van diversiteit in kleuren en afwerkingen? Bijzondere kleurnuances,
metallic glazuur, afbeeldingen, van alles is denkbaar én mogelijk. Naast strengpers uitvoeringen, zijn ook glazuurbakstenen in handvorm mogelijk. Meer weten? Neem contact
op met Wienerberger Panningen.

Kopie van
vroeger

Keramische materialen overleven honderden, zo niet duizenden jaren. Dit geldt zeker
voor glazuurbakstenen. In monumentale gebouwen zijn glazuurstenen terug te vinden
in ornamenten en pilaren. Als detaillering of als volvlak in mozaïeken. Na al die tijd nog
volop glanzend.
Wienerberger heeft de kracht en kunde om bij renovatie of uitbreiding de bestaande
glazuurbakstenen exact te kopiëren. Zowel in kleur, als in vorm en formaat. Onze specialisten
luisteren naar uw wensen en informeren u over de technische mogelijkheden.

Ouder dan Metusalem
Metusalem werd volgens de overlevering in de
Bijbel ‘slechts’ 969 jaren oud. De oudste geglazuurde stenen overtreffen deze leeftijd ruim.
Eén van de bekendste bouwwerken, waarvan
de glazuurstenen nog in uitstekende conditie
zijn, stamt zelfs uit de tijd van Babylon, zo’n
2.500 jaar geleden. Koning Nebuchadnezzar II
(634-562 BC) liet in zijn regeerperiode een wonderschone poort bouwen, de Ishtar-poort. Na
de ontdekking en opgraving (Koldewey, 1902)
werd deze herbouwd en tentoongesteld in het
Pergamon-museum in Berlijn.
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Modieus in
nieuwbouw

Glazuurbakstenen ondergaan een ware
revival. Gevelgezichten verschijnen waarin
kleurstellingen, detaillering in ornamentiek
en materiaalgebruik voor fraaie contrasten
zorgen. Glazuurbakstenen zijn inzetbaar
voor talloze toepassingen.

Het verwerken van glazuurbakstenen
Een glazuursteen heeft een afwerking aan de
strekzijde en eventueel ook aan de kopzijde.
Op de contactvlakken voor metsel- of voegmortel zit geen glazuur. De CE-declaratie van
de bakstenen geeft de initiële waterop-name
weer. Op deze (beperkte) wateropname dient
de metsel- en voegmortel te worden afgestemd.
Dek het werk na beëindiging van de werkzaamheden goed af. Ook bij glazuurbakstenen
is vervuiling door de metselmortel mogelijk.
Ga niet zomaar met ieder reinigingsmiddel
aan de slag maar informeer bij de afdeling Pre
& After Sales van Wienerberger naar een doeltreffende oplossing.
Onder invloed van natuurlijke omstandigheden, met name van de zon, ondergaan (keramische) bouwmaterialen een volumeverandering. Het is daardoor soms niet te voorkomen
dat een fijnmazig craquelé in de glazuurlaag
ontstaat. Dit maakt de glazuurbaksteen tot
een mooi levendig product.
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