
Isoleren 
en afdichten
in systeem



Voorwoord
In de afgelopen vijftien jaren heeft PAVATEX 
zich ontwikkeld van producent in houtvezel-
platen met de focus op Zwitserland tot een Eu-
ropees georiënteerde, toonaangevende aan-
bieder van multifunctionele en op maat ge-
maakte isolatiesystemen op houtvezel-basis, 
met optimaal afgestemde componenten voor 
uiteenlopende toepassingen voor nieuwbouw 

en renovatie. PAVATEX is de enige 
aanbieder die zich consequent gespe-
cialiseerd heeft in hout-vezelisolatie-
materialen voor de gebouw-schil.
Het is ons bovendien gelukt verschil-
lende innovaties met succes op de 
markt te introduceren. Bijvoorbeeld 
het PAVADEN-TRO isolatiesysteem, 
onze oplossing met een geïntegreer-

de minerale damprem-mende laag voor het 
aan de binnenzijde isoleren van buitenmuren.
Ook in de toekomst willen we onze toonaange-
vende positie verder uitbouwen, bijvoorbeeld 
met de nieuwe systeemoplossingen voor diffu-
sie-open en tegelijkertijd luchtdichte bouw-
technieken. Deze complete en gegarandeerde 
oplossingen uit één hand behoren tot onze 
sterke punten, waarmee wij vooral onze part-
ners in de verwerkende branche belangrijke 
marktkansen bieden.

Martin Brettenthaler,
CEO PAVATEX SA
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De intelligente, multifunctionele iso-
latie- en afdichtingssystemen van 
PAVATEX garanderen niet alleen 
bouwfysische zekerheid maar zor-
gen ook voor een gezond en behaag-
lijk woonklimaat. Onze bijzonder 
ecologische en gezonde systeemop-
lossingen bieden het hoogste woon-
comfort.

PAVATEX-producten zorgen voor na-
tuur-lijke bescherming, woonge
zondheid en maximale behaaglijk-
heid in alle ruimtes. De diffusie-open 
structuur van PAVATEX-houtvezeliso-
latiematerialen zorgt voor een even-
wichtig woonklimaat. En bovendien 
verbeteren de bouwfysische eigen-
schappen de energiebalans van 
uw huis op een duurzame wijze. 
Naast    houtvezelisolatiematerialen 
biedt PAVATEX ook complete afdich-
tings-systemen aan, die optimaal 
 afgestemd zijn op de PAVATEX-isola-
tiematerialen. Of het nu gaat om 
dak, gevel of vloer, nieuwbouw of 
 renovatie – hout vezel isola tie
materialen en afdichtings-syste-
men van PAVATEX bieden een rond-
om-bescherming voor uw huis.



Unieke rondo  m – bescherming
De isolatie- en afdichtingsoplossingen van PAVATEX bie-
den zowel volledige bescherming tegen de kou als ook de 
hitte, tegen lawaai en brandgevaar. Bovendien zorgen de 
diffusie-open en zonder kunstmatige verbindingsmiddelen 
geproduceerde houtvezelmaterialen voor een aangenaam 
en gezond woonklimaat. 

Warmteisolatie in de winter
Vermindering van de warmteverliezen dankzij minimale 

warmtegeleiding – een goed woongevoel dankzij  
een aangename oppervlaktetemperatuur.

Geluidsisolatie
Efficiënte bescherming  

tegen lawaai dankzij hoge 
dichtheid en poreuze 

oppervlakte– behaaglijk en 
rustig wonen.

Luchtdichtheid
Dankzij afgestemde en geteste 

systemen – optimale bescherming 
tegen warmteverlies en minder 

bouwschade.

Brandveiligheid
Geen giftige rook bij brand en een 

hoge brandweerstand van 
bouwelementen – geeft  

de constructie meer weerstand  
bij brand.



Unieke rondo  m – bescherming
Als duurzame en ecologische producten in betrouwbare 
Swiss-Made-kwaliteit garanderen de houtvezelisolatie-
materialen van PAVATEX en de PAVATEX-afdichtings-
systemen een betrouwbare bescherming en maximale 
woongezondheid in het hele huis.

Diffusieopenheid
Dankzij de lage diffusieweerstand 
ontstaat een ademingsactieve 
gebouwschil – voor een behaaglijk en 
evenwichtig woonklimaat.

Goed binnenklimaat
Gemaakt van geselecteerde 
materialen en natuurlijke 
grondstoffen – hoge woonkwaliteit 
en optimaal binnenklimaat.

Duurzaam en milieuvriendelijk
Dankzij het gebruik van de grondstof  
hout – zuinige omgang met grondstoffen,  
laag energieverbruik, positieve CO2-balans 
en probleemloos hergebruik. 

Bescherming tegen hitte in de zomer
Dankzij de grote warmte-opslagcapaciteit  
kan de volgende zomer komen:  
minder zweten – meer wooncomfort.



Isoleren en afdichten  
in systeem

Buitengevel
De buitengevel moet bewoners beschermen tegen 
externe invloeden. Of het nu een gevel is met stuc-
werk, met hout of plaatmateriaal, de isolatie- en af-
dichtingssystemen van PAVATEX vormen altijd een 
beschermende schil voor meer woonkwaliteit
Isolatie-systemen voor de buitengevel:

  PAVATEX DB 28, het diffusie-open, met 
PAVAFIX 60 afgedichte dampscherm voor dak en 
wand, gecombineerd met

  PAVAFLEX, het flexibele houtvezelisolatiemateriaal en

  PAVATEX-DIFFUTHERM, de houtvezelisolatieplaat 
voor buitengevel-isolatiesystemen met stucaf-
werking of PAVATHERM-PLUS+, het waterwerende 
isolatie-element voor geventileerde bekleding met 
hout of gevelbeplating

PAVATEX-houtvezelisolatiematerialen zijn geteste en gecertificeerde kwaliteitsproducten.

Dak
Het dak is het zwaarst belaste deel van een gebouw. 
Geïsoleerd en afgedicht met PAVATEX vervult het 
meerdere functies: bescherming tegen regen, koude, 
hitte en geluidsoverlast.
Dakrenovatiesysteem vanaf de buitenkant: 
   PAVAFLEX, de flexibele tussenbalk-isolatie, 

gecombineerd met

  PAVATEX LDB 0.02, de diffusie-open luchtdichte 
membraam en

  ISOLAIR L of PAVATHERM-PLUS
+
, de drukvaste

onderdakisolatieplaten voor het dak
Warmdak-systemen: 

  PAVATEX DSB 2, het diffusie-open, met PAVAFIX 
afgedichte dakmembraam, gecombineerd met 
  PAVATHERM / PAVATHERM-FORTE, de houtveze-
lisolatieplaat voor dak, wand en vloer en
  ISOLAIR L of PAVATHERM-PLUS

+
 de drukvaste 

onderdakisolatie platen voor het dak of
  PAVATEX ADB, het diffusie-open afdekmembraam

Dakisolatiesysteem vanaf de binnenkant:
  PAVAFLEX, de flexibele tussenbalk-isolatie, 
gecombineerd met

  PAVATEX DB 3.5, het diffusie-open, functionele 
dampscherm voor dak en wand en

 PAVATHERM-PROFIL
Andere dakproducten: 

  PAVATHERM-PLUS+, het isolatie-element voor het dak

  PAVATAPE 75/150, de water-, weers- en 
UV-bestendige afdichting

op aanvraag



Isolatiematerialen en afdichtingssystemen van PAVATEX 
zijn technisch hoogwaardige producten en geteste con-
structies, die een oplossing bieden voor alle onderdelen 
van het huis: dak, wand, gevel en vloer.

PAVATEX verlegt met haar houtvezelisolatiematerialen 
de grenzen in de markt van de ecologische isolatiemate-
rialen. Als multifunctionele schil voor gebouwen  bieden 
zij een oplossing voor alle uitdagingen op het  gebied van 
isolatie, zoals bescherming tegen de kou, hitte en geluid. 
PAVATEX-producten bieden tegelijkertijd zekerheid bij 
brand en bescherming op het gebied van bouwbiologie. 
De geteste PAVATEX-luchtafdichtingssystemen zijn hier-
op perfect afgestemd. Ze reduceren  bouwschade, verhin-
deren schimmelvorming en bieden gebouweigenaren, 
voorschrijvers en verwerkers maximale zekerheid.

Het volledige PAVATEX-
product-assortiment en 
gedetailleerde productbe-
schrijvingen vindt u onder: 
www.pavatex.com

Binnenwand
De meeste mensen brengen ca. 90 procent van het jaar 
door in gesloten ruimtes. PAVATEX-isolatiematerialen 
zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit, dankzij de 
diffusie-open structuur en de natuurlijke samenstelling.
Belangrijkste binnenwandproducten:

  PAVADENTRO, de houtvezelisolatieplaat met 
interne damprem voor de isolatie aan de 
binnenzijde van buitengevels

  PAVACLAY, de droogbouwplaat uit houtvezels 
en leem

Vloer
Drukvaste PAVATEX-isolatiesystemen onder parket of 
laminaat, cementdekvloeren en zwevende afwerk-
vloeren zorgen voor rust en behaaglijkheid. Het isola-
tiesysteem met voegenlatten voor plankenvloeren 
tbv. warmte- en geluidsisolatie rondt het omvangrijke 
vloerprogramma van PAVATEX af.
De vloersystemen voor massieve houtenvloeren:

  PAVATHERM-Profil, de belastbare houtvezelisola-
tieplaat voor vloerafwerkingen (eventueel met 
voegenlat), 

  PAVABOARD, de hoog belastbare houtvezelisola-
tieplaat voor de vloer

Andere vloerproducten:

  PAVAPOR, de universele contactgeluidsisolatie-
plaat

  PAVAPLANUM de droge egalisatiekorrels voor het 
snel en eenvoudig egaliseren van oneffen 
ondervloeren.



Er bestaan vele voorbeelden van succesvolle toepassingen van PAVATEX-hout-
vezel-isolatiematerialen en PAVATEX-afdichtingssystemen – zowel bij nieuw bouw- 
als renovatiesprojecten. Net zo verschillend en divers als de projecten zijn ook de 
eisen die gesteld worden aan het isolatiemateriaal: bij nieuwbouwprojecten 
staan een laag energieverbruik, hoog wooncomfort en ecologische eisen  centraal. 
PAVATEX-producten voldoen aan deze nieuwbouwcriteria en bieden voor elk 
 object de passende, individuele oplossing.
PAVATEX-producten voldoen aan deze nieuwbouwcriteria en bieden voor elk PAVATEX-producten voldoen aan deze nieuwbouwcriteria en bieden voor elk PAVATEX-producten voldoen aan deze nieuwbouwcriteria en bieden voor elk PAVATEX-producten voldoen aan deze nieuwbouwcriteria en bieden voor elk 
object de passende, individuele oplossing.

Na de renovatie van een 
meer dan 500 jaar oud ge-
bouw in Landshut (D) zorgt 
het binnen-isolatiesysteem 
met PAVATEX PAVADENTRO 
ervoor dat het gebouw vol-
doet aan de Duitse eisen  
van de laag-energiestandaard 
voor nieuwe gebouwen.

Bij de energetische renovatie van een 
woning voor drie gezinnen in Penzberg (D) 
benodigde de praktisch niet geïsoleerde dak- en 
muurconstructie van het huis een hoogwaardige, 
multifunctionele PAVATEX-gebouwschil, die de 
verwarmingskosten met meer dan 50 producent 
reduceert.

Bij Chateau d‘Allaman, een kasteel met 
monumentenstatus, in de buurt van Lausanne 
(CH) werden hoge bouwfysische en ecolo-
gische eisen gesteld aan de PAVATEX-systeem-
oplossing, van het luchtdichte membraam 
 PAVATEX LDB 0.02, PAVAFLEX tot de ISOLAIR L-
onderdakisolatieplaten.

Voor nieuwbouw en renovatie:  
PAVATEXoplossinge n voor ieder huis



Bij renovatie gaat het naast de bescherming van het gebouw voornamelijk 
om modernisering en het behoud van de objectwaarde. PAVATEX-isolatie- en 
afdichtingssystemen dragen bovendien in aanzienlijke mate bij tot een 
verhoogde energie-effectiviteit van het gebouw – ook bij beschermde 
monumenten. Voor een verantwoorde en moderne renovatie van oude 
gebouwen biedt PAVATEX een productassortiment dat optimaal beantwoordt 
aan de specifieke eisen. 

Technische details over deze en andere 
projecten onder: www.pavatex.com

Het houten huis in Garstedt (D) be-
wandelt met het SentinelHuis
Concept en PAVATEX-isolatiemateri-
alen nieuwe wegen op het gebied van 
woongezondheid.

Het woonproject „Le Toit 
Vosgien“ in de regio Saint Dié des 
Vosges (F) kreeg dankzij PAVATEX-
DIFFUTHERM en ISOLAIR L onder-
dakiso-latieplaten het  kwaliteitszegel 

„Bâtiment Basse Consommation Ef-
finergie“ (BBC-Effinergie) voor ge-
ring energiegebruik.

Bij de nieuwbouw van een 
woonhuis in Zweisimmen (CH) 
zorgen PAVATHERM-PLUS+-iso-
latie-platen en de innovatieve 
leem-bouwplaat PAVACLAY voor 
een uniek woonklimaat uit leem 
en hout.

Voor nieuwbouw en renovatie:  
PAVATEXoplossinge n voor ieder huis



Efficiënt en 
ecologisch 
waardevol
PAVATEX produceert haar natuurlijke houtvezelisolatie-
mate-rialen al meer dan 70 jaar in Zwitserland. Met het 
natte productieproces blijft PAVATEX haar ecologische 
principes consequent trouw – van grondstof tot houtve-
zelplaat. Met innovaties en omvangrijke investeringen 
bouwt PAVATEX haar rol als toonaangevende produ-
cent van hoogwaardige isolatie- en afdichtingssyste-
men verder uit. 

Hout is een herwinbare grondstof, die helemaal vanzelf 
hergroeit. Bijzonder ecologisch is de natte productie 
van houtvezel-isolatiemateriaal, die al decennia lang 
wordt toegepast door PAVATEX. Talrijke onafhankelijke 
organisaties bevestigen continu de ecologische hoog-
waardigheid en bijzondere natuurlijkheid van PAVATEX-
producten. Daarbij komt dat PAVATEX voor de productie 
van zijn isolatiematerialen in vergelijking met andere 
productiemethoden en bouwmaterialen een bijzonder 
hoog aandeel aan hernieuwbare energieën gebruikt in 
energetisch geoptimaliseerde processen. Op die manier 
wordt bij de productie al gelet op een minimale CO2-uit-
stoot.
PAVATEX gebruikt voor haar producten uitsluitend in-
heemse naaldbomen, namelijk (VOC-arme) sparren en 
dennen. Deze staan niet alleen in voldoende hoeveelheid 
ter beschikking, maar de kwaliteit van de vezels zorgt te-
vens voor een hoge plaatstabiliteit in verhouding tot de 
dichtheid. Het hout komt van geselecteerde houtleveran-
ciers uit de regio, die door onafhankelijke organisaties 
gecertificeerd werden voor ecologische en duurzame be-
drijfsvoering. 
PAVATEX-houtvezelisolatiematerialen en de daarop af-
gestemde afdichtingssystemen leveren ook een belang-
rijke en praktische bijdrage tot de klimaatbescher
ming en verbeteren de CO2-balans. Tijdens hun groei-
fase onttrekken de bomen koolstof aan de atmosfeer en 
slaan deze op in hun hout. Met elk PAVATEX-element 
wordt de opslagcapaciteit van het bos uitgebreid en de 
CO2-belasting permanent gereduceerd, want elke 
 kubieke meter naaldhout die wordt toegepast, kan ca. 
0,7 ton CO2 opslaan. Tegelijkertijd zorgen met PAVATEX-
afdichtingssystemen afgedichte huizen door de perma-
nente energiebesparing voor een zuinige omgang met 
grondstoffen en een ontlasting van ons klimaat.
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Innovatief, ecologisch, multifunctio-
neel – de moderne houtvezelisolatie-
plaat van PAVATEX heeft de toekomst. 
Daarin verbergen zich meerdere de-
cennia aan kennis en knowhow, enthousiasme voor 
innovaties en inzet van de medewerkers die PAVATEX tot 
een toonaangevende producent van hoogwaardige iso-
latiematerialen in Midden-Europa hebben gemaakt. 

Vanaf de advisering en de productie tot de leve-
ring staat bij PAVATEX de klant steeds centraal. 
Zij kan in heel Europa vertrouwen op complete 
service en professionele begeleiding. Markt-

rijpe producten, verhoging van productiecapaciteiten en 
intensieve opleiding van verwerkers en partners zijn an-
dere aspecten van de toekomstgerichte oriëntering van 
het bedrijf. 

Competentie en betrokkenheid
Van de eerste ontwikkeling via de productie tot de levering: PAVATEX biedt een compleet en zorgvuldig 
advies, kwalitatieve producten en een betrouwbare logistiek. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
 medewerkers van PAVATEX – met betrokkenheid, enthousiasme, knowhow en ervaring. 
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PAVATEX Österreich
www.pavatex.at

PAVATEX SA

Werk Fribourg
Rte de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg

Werk Cham
Knonauerstrasse
CH-6330 Cham

Tel.: +41 (0)26 426 35 00
Fax:  +41 (0)26 426 35 45
www.pavatex.ch

PAVATEX Deutschland
www.pavatex.de

Natural Building
Technologies Ltd 
www.pavatex.co.uk

PAVATEX Benelux
www.pavatex.nl
www.pavatex.be 
www.pavatex.lu

España & Andorra &  
Portugal
www.pavatex.es

PAVATEX France
www.pavatex.fr

PAVATEX-verkooppartners  
in Denemarken, Zweden, 
Slovenië en Japan: 
informatie onder 
www.pavatex.com

PAVATEX-verkooppartners 
in Denemarken, Zweden, 

Naturalia-BAU
www.pavatex.it

PAVATEX BENELUX B.V. 
Tel.: +31 (0)53 433 17 69
Fax:  +41 (0)26 426 35 45
info@pavatex.nl




