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 MATERIAAL 
Pavatex Pavathermplus 

Pavatex Pavathermcombi 

Thermowood tengellatten 

Borgh afstandsschroeven of gewone kloppluggen 

gevelbekleding 

 

 WAAROM 
Pavathermplus van Pavatex is een drukvaste houtvezelplaat met 4 zijdig veer 

en groef, waarvan de buitenste 2cm gelatexeerd of waterkerend werd 

gemaakt. Ze vervangt een opbouw met constructiehout, daartussen isolatie 

én een afscherming in 1 keer.  De plaat vormt 1 doorlopende isolerende mantel  en schakelt koudebrugeffecten uit die gevormd worden door een constructie 

waartussen isolatiedekens worden geplaatst. Beschikbaar in diktes van 60-160mm. Eventueel te combineren met de Pavatherm Combi voor nog dikkere 

uitvoeringen. Te plaatsen op een houtskelet, houtmassief of een stenen ondergrond. Zorgt voor een grote inertie naar thermiek en akoestiek. 

3 maand weerbestendig zonder verdere afwerking 

 

 WAAROP LETTEN? 
Doordat enkel de buitenste cm waterdicht zijn, kan het nodig zijn met behulp van de Pavatex Pavatape een wind –en regendichte verbinding te maken naar 

schrijnwerk toe, of bij omgang rond hoeken van de gevel. Zeker als de afwerking nog enkele weken op zich laat wachten. 

Bij heel onregelmatige ondergronden, kan het interessanter zijn toch een houten structuur op de gevel te plaatsen die je opvult met Pavaflex, flexibele 

isolatiematten. Om deze koudebrugkepers thermisch te onderbreken gebruik je de Pavatex Isolair (18-22-35mm) of de Pavathermplus (60-80-100-120-140-

160mm). Een schuin oplopende muur kan je met Pavathermplus bedekken en dmv afstandsschroeven kan je de tengellatten en de beplanking toch recht 

laten uitkomen. 

 

 

 PLAATSINGSWIJZE 

 

 OP STENEN GEVEL   
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• Bij overhangende isolatie begin je met een ondersteunende constructiebalk  

• Pavathermplus wordt onmiddellijk tegen de bestaande gevel geplaatst  

• Voorlopig vastzetten met 1 schotelplug per plaat 

• Definitieve bevestiging van de plaat  én tengels met lange klop/schroefpluggen  

• Gewicht van de beplanking en de hoogte van de gevel bepalen het aantal pluggen 

• Het is aangewezen om de bevestigingsmiddelen afwisselend horizontaal en in een hoek 

van 30° te plaatsen, zo verhoogt men de afschuifweerstand. 

• Gebruik Pavatape of Pavatape flex + primer bij doorboringen voor technische installaties 

of constructie-elementen 

• Het is niet nodig de aansluitnaden of doorboringen van de pluggen af te tapen 

• Altijd aangewezen om de onderzijde van de overhangende isolatieplaat extra te 

beschermen met DIBA folie of metalen sokkelprofiel 

• De tengels zorgen voor een vertikale ventilatiespouw die de beplanking nodig heeft voor 

haar duurzaamheid (min 27mm)  

• Ook diffusievocht door de ademende constructie wordt hierlangs weggeventileerd 

• Gebruik onderaan een insectenrooster 

 

Densiteit    180 kg/m
3 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0,043 W/m.K 

Specfieke warmteweerstand  (C) 2100 J/kg.K 

Dampdiffusieweerstand (µ) 5 

Brandweerstand  (eu) E ( EN13501-1) 

 

gecombineerde plaat met Pavatherm en Isolair L (20mm toplaag) 

Samenstelling Pavatherm : 98% naaldhout- 0,5% paraffine – 1,5% PVAc lijm 

Samenstelling Isolair-L 20 : 95% naaldhout – 5% latex 

 

1 : beplanking 2: ventilatiespouw  

3 : pavathermplus         4 : muur 
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Bij nieuwbouw  

wordt de plaat extra ondersteund  

door de gevelsokkel 

 

 

 

 

 

 

Bij renovatie  

wordt de overhangende plaat 

ondersteund door een extra balk 

 

 

1: gevelbekleding 

2: ventilatiespouw 

3: pavathermplus 

4: houten structuur met pavaflex 

5: muur 

6: binnenbezetting 

• Op de muur wordt een keperwerk 

geplaatst met een tussenafstand van 

565mm 

• Tussen dit keperwerk preng je de pavaflex 

(breedte 575mm) 

• De pavathermplus plaat wordt voorlopig 

vastgezet met nagels of schroeven in het 

keperwerk 

• De uiteindelijke bevestiging volgt dmv 

(afstands-) schroeven tot in het keperwerk 

• Uitvoerige details : zie plaatsing 

pavathermplus op houtskelet 

 

Ook hier pas je hetzelfde principe toe : 

bij nieuwbouw voorzie je een sokkel 

breed genoeg om het keperwerk met 

pavaflex én de pavathermplus te 

ondersteunen. Bij renovaties voorzie je 

een draagbalk ter ondersteuning van het 

keperwerk, de pavaflex en de 

pavathermplus plaat. Een gedeeltelijke 

ondersteuning kan eventueel ook. 

 

OP  EEN UIT TE RECHTEN  STENEN GEVEL  of als alternatief op een verdikking met PAVATHERM COMBI : 

 

maak een houten constructie op de muur met daartussen een laag flexibele isolatie zoals de PAVAFLEX 

Op deze constructie schroef je  de PAVATHERMPLUS 
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 U -WAARDEN  VAN  DE  VOLLEDIGE  OPBOUW  OP  VERSCHILLENDE  STENEN  ONDERGRONDEN 

 

 op snelbouwsteen                                 op cellenbeton   op kalkzandsteen 

             
Rw >49 dB                  Rw >48 dB                    Rw >54 dB 

Brandweerstand F180-AB                     Brandweerstand F180-AB                     Brandweerstand F180-AB             

 

EEN VOORBEELD 

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OP HOUTMASSIEF   

     

     
 

 

De Belgische tak van steenfabrikant Wienerberger werkte 

een bio-eco wand uit op basis van haar Porotherm 

Rendement Plus binnenmuursteen. 

Deze werd mee uitgedacht door Ecomat. Wij adviseerden 

uiteraard de pavathermplus van Pavatex en dit werd gewikt 

en gewogen met andere alternatieven.  

De Pavathermplus kwam er als beste  en meest biologisch 

verantwoorde oplossing uit. Ze werd hier afgewerkt met een 

kleigevelpan van Koramic . 

Ook lokaal geproduceerde bakstenen kunnen bio-ecologisch 

zijn. Wienerberger behaalde als producent dan ook het 

Natureplus-label zoals alle Pavatex producten dat hebben. 

 

• Zelfde werkwijze als bij houtskelet 

• De platen worden voorlopig vastgezet met schroeven of nagels in het 

houtmassief 

• Voorzie bij nieuwbouw enkel een mogelijkheid dat bij het zakken van de 

structuur met enkele mm gedurende het eerste jaar, ook de isolatie en 

beplanking kan meeschuiven door schuiffrezen te voorzien in de tengels 

• Nog beter is de buitengevelisolatie aan te brengen wanneer de bouwstructuur 

volledig gezet is 

houtmassief  pav+60 pav+80 pav+100 pav+120 

R waarde m
2
K/W 2,58 3,03 3,49 3,94 
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 OP HOUTSKELET     

 

 
• Bij overhangende isolatie begin je met een ondersteunende constructiebalk  

• Pavathermplus wordt onmiddellijk op de stijlen geplaatst (max afstand 79cm) 

• Voorlopig vastzetten met 1 schotelplug per plaat 

• Definitieve bevestiging van de plaat  én tengels met lange (afstands-)schroeven  

• Gewicht van beplanking en hoogte van de gevel bepalen het aantal schroeven 

• Het is aangewezen om de bevestigingsmiddelen afwisselend horizontaal en in                            

 hoek van 30° te plaatsen, zo verhoogt men de afschuifweerstand. 

• Gebruik Pavatape of Pavatape flex + primer bij doorboringen voor technische 

 installaties of constructie-elementen 

• Het is niet nodig de aansluitnaden of doorboringen van de schroeven af te tapen 

• Altijd aangewezen om de onderzijde van de overhangende isolatieplaat extra te 

 beschermen met DIBA folie of metalen sokkelprofiel 

• De tengels zorgen voor een vertikale ventilatiespouw nodig voor levensduur  

 van beplanking (min 27mm) ; bij het gebruik van afstandsschroeven is een   

• dikte van 40mm voor de tengellat aangewezen. 

• Ook diffusievocht van de ademende constructie wordt hierlangs weggeventileerd 

• Gebruik onderaan een insectenrooster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

houtskelet 140mm  

gevuld met  

isofloc-pavaflex 

 +  

folie 

1mm 

+ 

 isolair  

18mm 

+ 

isolair 

35mm 

+ 

pav+ 

60mm 

+ 

pav+ 

80mm 

+ 

pav+ 

100mm 

+ 

pav+ 

120mm 

+ 

pav+ 

140mm 

+ 

pav+ 

160mm 

+  

pav+ 160mm 

+ pavcombi 

80mm 

R waarde m
2
K/W 3,20 3,57 4,76 5,00 5,26 5,88 6,25 6,47 6,94 8,52 

φ faseverschuiving uur 4,1 6,2 6,7 7,0 7,3 8,2 9,2 10,1 10,8 13,8 

Rw geluidsdemping dB 38 42 45 46 47 48 49 50 51 56 

 

 

Bij nieuwbouw wordt de plaat 

extra ondersteund door de 

gevelsokkel 

 

Waar mogelijk overlap je de 

bodemvloerplaat om ze thermisch 

te onderbreken   

(let wel minstens 20cm boven 

maaiveld houden voor opstijgend 

vocht)                           


