
Leemsteen 
van Wanlin

Samenstelling van de leemstenen

De leemstenen van het traditionele Argibrik-gamma zijn uitsluitend samengesteld uit zuivere leem van Wanlin.

Verpakking en opslag
De bakstenen zijn verpakt op paletten van ongeveer 1.000 kg, beschermd met PE-folie. Zij mogen niet buiten 
opgeslagen worden zonder bescherming tegen slechte weersomstandigheden.

Fysieke eigenschappen
Genormaliseerde drukweerstand van de droge blok: > 2,0 N/mm²
Droog volumegewicht van de blok: 2080 kg/m³
Thermisch vermogen: 900 J/kg°C
Brandbestendigheid (Argibrik Pro 140 + Argibase): EI 120
Trekweerstand aan: 

- Gladde zijde: 0,25N/mm²
- Ruwe zijde: 0,18N/mm²

Geluiddemping (Argibrik Pro 140 + Argibase): -48 dB
Thermische geleidbaarheid: 1,1 W.m-1.K-1

Grijze energie
De grijze energie is de hoeveelheid energie vereist voor de productie en de recyclage van een materiaal. 

In het geval van onze leemstenen werd deze berekend op 120 kWh/m³. 

Ter vergelijking: de grijze energie nodig voor een gebakken geperforeerde baksteen wordt geschat op 700 kWh/m³!

Gebruik
Argibrik wordt gebruikt voor de bouw van niet-dragende binnenmuren, om de thermische inertie te vergroten, 
voor de hygrometrische regeling en voor een ideale geluidsisolatie. 

Hij wordt gemetseld zoals een traditionele baksteen, met behulp van de geprepareerde mortel Argifix. Gebruik 
voor het metselen van Argibrik-leemstenen geen traditionele mortel op basis van cement. 
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Hij kan onbedekt gelaten worden of bekleed met een leempleisterlaag. 

Zijn geleidingsvermogen en thermische inertie zijn zeer belangrijk: de leemstenen absorberen de warmte, die ze 
later weer afgeven. Zij beperken dus de oververwarming van het gebouw doordat zij snelle temperatuurstijgingen 
verhinderen.
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Argibrik is aangepast aan ieder type van pleister of waterdampdoorlatende verf. Wij raden het gebruik aan van het 
eenlaags pleistermateriaal Argibase, een basisleempleister van Wanlin. 

Gamma’s en afmetingen: 
Argibrik is verkrijgbaar in 3 gamma’s:

> Argibrik Pro: dit product werd ontwikkeld met het oog op de efficiëntie en het rendement van uw bouwwerf en
biedt een systeem met pen en gat.

> Argibrik Classic: voor al uw binnenscheidingsmuren. Verticaal en horizontaal voegen is noodzakelijk.

> Argibrik Wood: aangepast aan de afmetingen van scheidingswanden van huizen gebouwd volgens de
houtskeletbouwmethode. Cementering is niet nodig (droge plaatsing in vakken die gesloten zullen worden).

De leemstenen Argibrik Pro en Argibrik Classic zijn gaatstenen; deze van het gamma Argibrik Wood zijn vol. 

Wij kunnen op verzoek andere formaten vervaardigen. Voor elke bestelling van een specifiek formaat geldt een 
productietermijn van 30 dagen.
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Lengte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Gewicht 
(kg)

m²/
pallet

Stenen/
m²

Argibrik 
PRO

290 240 90 10,2 7,5 14

290 240 140 16,4 4,2 14

Argibrik 
CLASSIC

290 90 90 4 7 38

240 140 90 4,6 6,4 30

210 90 140 4,8 3,6 53

210 140 140 8,9 3,5 34

290 140 140 11,9 3,6 25

Argibrik 
WOOD

195 90 50 2 8,6 57

195 90 140 5,3 3,3 57

Ons advies

• Tijdens de werken is het van belang de muren tegen elke schade door water te beschermen. Zorg ervoor dat de voet
van een muur niet in water baadt en/of dat het water niet langs boven tot in de kern van het metselwerk kan doordringen.

• Gezien de snelle binding, maakt het Argibrik-Argifix-systeem een even snelle of snellere opbouw mogelijk
dan de traditionele bouwsystemen. Bij gebruik ik normale omstandigheden, is het mogelijk een muur van 2,50
m in een dag op te trekken.

• De mortel wordt van dag tot dag bewaard in een met plastic afgedekte kuip of in de met plastic afgedekte
betonmolen.
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