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SYSTIMBER HOUTSCHAKELBOUW
Systimber is een gepatenteerd innovatief houtmassiefbouwsysteem.
Geprofileerde houten balken uit grenenhout worden dmv schakels
aaneengerijgd tot stabiele elementen voor vloer, gevel, wand en dak.
EPDM strips tussen de geprofileerde balken garanderen een
luchtdichtheid van de constructie ondanks het natuurlijke zetten van
het hout oiv temperatuur-en vochtigheidschommelingen.
Houtschakelbouw is de geperfectioneerde versie van stapelbouw.

MOGELIJKHEDEN
Systimber is een bouwsysteem dat op 2 manieren kan aangeleverd worden op de werf.
SYSTIMBER MAATWERK
De balken zijn voorgezaagd volgens een plan van een ingenieur (woningen) of bouwplan (kleine constructies) en kunnen aan de
hand van een schema makkelijk ter plaatse in elkaar worden gemonteerd. Zo wordt de bouwwijze nog beter voorbereid met
minder zaagverliezen of fouten. De meerkost voor deze optie wordt teniet gedaan door sneller montage en minder verlies.
SYSTIMBER PALLET
Een standaard palet Systimber wordt aangeleverd met de nodige accessoires. Verzagen van de balken gebeurt eigenhandig met
cirkelzaag op maat van het ontwerp. Minimum te bestellen hoeveelheid : 1 palet (49.50m2) ; bestaat uit volgende onderdelen :









systimber balken 5996m*156mm*58 of 78mm (S6 of S8)
electrobalk
2 beginbalken
2 eindbalken
330lm afstandslijstjes met EPDM dichtingen 1200*16*7mm
systimber afstandshouders
ankers & schroeven
met of zonder beschermende primer/beits

GEREEDSCHAP
Per dag kan men met 2 monteurs zo’n 80m2 Maatwerksysteem bouwen. Met Systimber bouwen vereist enkel : kortzaag type
Metabo KGS 315 Plus en slagschroefmachine type Hilti SIW 14A of gelijkaardig. Kortzagen-schakelen-aanschroeven.
That’s it!
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VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen prefab = geen complexe voorbereiding en details =>
Systimber houtbouw systeem past zich aan op de werf
Multifunctioneel standaard element, geschikt voor wanden,
vloeren en daken – skeletbouw
Geen onmiddellijke afwerking nodig. Noch langs binnen, noch
langs buiten
Mecanosimpele opbouw met eenvoudige werkkrachten zonder
kraan
Geschikt voor nieuwbouw, renovatie, aan- op en inbouw
Compact transportvolume en licht hanteerbaar ( 14kg )
Trage warmte doorgang = meer zomercomfort
Betaalbaar: volle Systimber wanden voor de prijs van holle
wanden – massief hout
Verborgen verbindingen en verankeringen
Warm, koudebrug vrij, isolerend
Droge opbouw en herbruikbaar houtbouw systeem
Massief, stabiel, slank en sterk
Gezond en duurzaam
Water- en luchtdicht

FUNDERING?
Systimber kan zowel op paalfunderingen als drainerende funderingen
worden geplaatst. De keuze hiervan wordt bepaald door de grootte van
de constructie en de plaats van montage (tuinzone-woongebied) en de
aard van de ondergrond.
•
•

schroefheipalen
drainerende fundering op basis van glasschuimgranulaten
(Technopor) als Isoschelp (belastingstabellen in ontwerp)
•
betonfundering
De bijgeleverde hoekankers kunnen de profielbalken op een gewenste
afstand boven de betonplaat of de bodemplaat uit Systimber laten
zweven. Deze voegen moeten aan de binnenzijde onderstopt worden
met een zwelband en aan de buitenzijde met krimpvrije mortel.
De Pro Clima Tescon Crosseal is een ideal luchtdichtingstape hiervoor.

TOEPASSINGEN
Systimber is geschikt voor allerhande constructies : van aanbouwen tot volledige woningen. Wanneer je de isolatiegraad wil
verhogen voor wooncomfort, dan pas je best dampopen isolatiesystemen toe. Zo breng je de vochthuishouding niet in gevaar en
kan je blijven profiteren van de kwaliteiten en natuurlijke eigenschappen van de Systimber basisconstructie. De ideale
materialen hiervoor vind je bij Ecomat.
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ISOLATIE MET NATUURLIJKE DAMPOPEN MATERIALEN
Systimber bestaat uit puur massief hout. De balken worden luchtdicht
aan elkaar aangeschroefd. Idealerwijze isoleer je Systimber dan ook
met materialen die verder geen dampremmende folies nodig
hebben.

Zoals

gestoomde

houtvezelplaten

bijvoorbeeld,

of

schapenwol, of kalkhennep of zeegras. Zolang de materialen die je
gebruikt van binnen naar buiten steeds meer dampopen zijn (in
functie van hun dikte) is er dan ook geen probleem en kan je zelfs
flexibele houtwolmatten gebruiken of cellulose-inblaasisolatie.

De

massieve Systimber balken met hun onderlinge luchtdichtingsstrips uit
EPDM vormen op zich al een vochtbufferende ‘dampremmende’ laag.
Uitzonderlijk voorzien we toch een damprem aan de buitenzijde van Systimber, dus aan de warme zijde van de isolatie :
wanneer we spreken over een plat dak situatie (warm plat dak) of de toepassing van Systimber als beschot voor een licht hellend
dak van 5°-18°. (systemen ProCclima Weldano of Pavatex UDB)
Ecomat biedt materialen aan voor :
•

een bijkomende houtstructuur waartussen geïsoleerd wordt
(Dämmraum Expanders voor dak en gevel, Steico Wall liggers,
PEFC gelabelde houten kepers uit vurenhout

•

flexibele matten uit schapewol (Doschatherm), houtwol (Pavaflex),
hennepwol (Biofib chanvre)

•

vracisolatie te storten zoals kurkgranulaat (Recycork),
hennepscheven (Biofibat/Prohemp) of zeegras (Neptutherm)

•

in situ gemaakt kalkhennepbeton (HES)

•

inblaasisolatie uit cellulosevlokken (i3) of zeegras (Neptutherm)

•

isolerende buitenvoorzetmuur uit kalkhennepblokken (Isohemp)

•

drukvaste houtwol gevelisolatieplaten (Pavatex Pavawall,
Diffuboard/Diffutherm : om te bepleisteren) en (Pavatex Isolair,
Pavathermplus, Combi, Forte : andere gevelafwerkingen

•

kurkisolatieplaten gevel/plat dak voor afwerking of niet

•

strobaalisolatie (Straw Blocks Systems)

•

gevelbekleding uit hout

•

gevelbekleding uit strakke schilderbare platen (Fermacell H2O)

•

gevelbekleding uit Muurtuin –elementen.

•

afwerkpleisters kalk of hydrocon

•

beits-en verfsystemen

•

correcte onderdakfolies (weldano/UDB)

•

natte cel aankleding binnen (Fermacell H2O/ gipsvezelplaten)

•

isolerende afbouwplaten (Pavaroom)
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GEVELSOLATIE MET PLEISTERAFWERKING
Systimber isoleren met
Pavatex Pavawall of kurkisolatieplaten met Tubag traskalk of minerale gevelcrepi Quick-Mix Hydrocon
houtstructuur (kepers, Dammraum gevelexpanders, Steico Wall), gevuld met wol (i3-Neptutherm-Pavaflex-BiofibDoschatherm) en beplaat met Pavatex Diffuboard (40-60mm) of Pavatex Diffutherm (60-80-100-120mm) + Tubag traskalk
of minerale gevelcrepi Quick-Mix Hydrocon
voorzetwand uit Isohemp kalkhennepblokken + Tubag FLP geformuleerde kalkpleister
voorzetwand uit in situ gemaakte kalkhennep + Saint Astier kalei of luchtkalkpleister
voorzetwand uit Straw Blocks prefab elementen + Tubag traskalkpleister
Voor de verschillende uitvoeringen : zie annex bij deze fiche.
De grootste voordelen van het gebruik van deze materialen is het dampopen karakter en de inertie tegen opwarming en
omgevingslawaai van deze isolatiematerialen. In combinatie met een dampopen geschikte pleister loop je geen condensatierisico.
De keuze wordt bepaald door de gewenste lichtheid of zwaarte van de constructie : sommige keuzemogelijkheden zijn
makkelijker toepasbaar op een fundering, andere kunnen perfect aan de Systimber gevel worden opgehangen door middel van
sokkelprofielen en schroefpluggen.
Hou er rekening mee dat voor een verankering van dikke isolatieplaten de doorsnede van een Systimber balk slechts 78mm is.
Daarom is het soms beter een beperkt keperwerk te voorzien, gevuld met flexibele isolatie en dat af te werken met een
bepleisterbare plaat (systeem keper+pavaflex-diffutherm).
Verder is het mogelijk om de vloerplaat uit Systimber te laten doorlopen als ondersteuning van de buitengevelisolatie (vb Isohemp
kalkhennepblokken of Straw Blocks Systems)

PAVATEX PAVAWALL of KURKISOLATIE AMORIM
homogene bepleisterbare houtwolplaat of
kurkisolatieplaat op S8
 : 0,040 W/mK
c : 2100 J/Kg.K (pavawall) ; 1670J/kgK (kurk)
140mm :
U=0,233 W/m2K
12.8 uur
TAV : 0,035
69,6 kg totaalgewicht /m2

mechanische bevestiging Ejot STR-H schroefplug
af te werken met
 Tubag TKP-L/TKFP traskalkpleister
 Quick-Mix Hydrocon minerale crepi
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PAVATEX DIFFUBOARD/THERM
gelaagde bepleisterbare houtwolplaat op
Dämmraum gevelexpanders gevuld met
zeegras (Neptutherm) op S8
diffuboard 40mm
 : 0,044 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
neptutherm125mm  : 0,045 W/mK
c : 2502 J/Kg.K
U=0,237 W/m2K
12.8 uur
TAV : 0,035
65,96 kg totaalgewicht /m2

mechanische bevestiging Ejot STR-H schroefplug
af te werken met
 Tubag TKP-L/TKFP traskalkpleister
 Quick-Mix Hydrocon minerale crepi

PAVATEX DIFFUBOARD/THERM
gelaagde bepleisterbare houtwolplaat op
Dämmraum gevelexpanders gevuld met
cellulose (i3-ingeblazen) op S8
diffuboard 40mm
 : 0,044 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
i3 cellulose 110mm  : 0,038 W/mK
c : 1900 J/Kg.K
U=0,239 W/m2K
11 uur
TAV : 0,046
57,30 kg totaalgewicht /m2

mechanische bevestiging Ejot STR-H
schroefplug
af te werken met
 Tubag TKP-L/TKFP traskalkpleister
 Quick-Mix Hydrocon minerale crepi
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ISOHEMP
kalkhennepblok met eventuele aanvulling lichte
kalkhennepmengeling (meer hennepvezel) op
S8 bodemplaat of fundering
isohemp 200mm
 : 0,07 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
hennep 30mm

 : 0,06 W/mK
c : 2100 J/Kg.K

U=0,24 W/m2K
"niet relevant"
TAV : 0,008
113,7 kg totaalgewicht /m2

mechanische bevestiging Ejot STR-H schroefplug
(1 plug/2m2) af te werken met
 Tubag FLP-L kalkpleister
 kalei

HES
kalkhennepvulling HES verankerd met
verzonken keperwerk of Dammraum
gevelexpanders op S8 bodemplaat of fundering
HES 210mm  : 0,057 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
U=0,232 W/m2K
16.3 uur
TAV : 0,015
118,3 kg totaalgewicht /m2

verzonken keperwerk :
geen koudebruggen
bepleistering mogelijk
af te werken met
 Saint Astier NHL kalkpleister
 kalei
 Tubag HKP luchtkalkpleister
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STRAW BLOCKS ELEMENT
muurhoge strawblocks elementen bezet met
kalk gemonteerd met het verdoken rasterwerk
voor transport en montage op S8
 : 0,060 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
400mm :
U=0,134 W/m2K
”niet relevant”
TAV : 0,003
106,9 kg totaalgewicht /m2

mechanische bevestiging dmv het lichte
rasterwerk verdoken in de stro-elementen
af te werken met
 Tubag TKP-L/TKFP traskalkpleister

GEVELSOLATIE MET GEVELBEKLEDING
Als gevelbekleding verstaan we alle afwerkmaterialen die niet bepleisterd worden. Zoals bijvoorbeeld uit het Ecomat gamma :


houten gevelbekleding : shingles/shakes, beplanking met open of gesloten voeg (mits eventuele extra bescherming)



gevelpannen



gevelbeplating (type Fermacell HD of H2O) al dan niet geschilderd, maar met verluchting geplaatst



muurtuin-elementen

Systimber isoleren desgevallend met :
Pavatex Pavathermplus of Pavatherm Combi met gevelfolie voor open voegen in de bekleding
rasterwerk uit Steico Wall, Dammraum Gevelexpanders of een dubbel keperwerk gevuld met wol (Doschatherm, Pavaflex,
Biofib, Neptutherm, i3) en beplaat met een beschermplaat uit regenvaste houtvezels (Pavatex Isolair of Pavathermplus,
Celit) (waar nodig aangevud met exra beschermfolies)
Straw Blocks met leemlaag en beplanking
HES kalkhennepvulling in situ met gevelbekleding op een geïntegreerd houtskelet
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PAVATEX PAVAFLEX-ISOLAIR-BEKLEDING
dubbel keperwerk gemonteerd op S8 gevuld
met wol (houtwol-hennepwol), afgewerkt met
weersbestendige isolerende beschermplaat
isolair 22mm

 : 0,047 W/mK
c : 2100 J/Kg.K

pavaflex 120mm  : 0,038W/mK
c : 2100 J/Kg.K
U=0,235 W/m2K (zonder kruising rasterwerk)
10.8uur
TAV : 0,046
49 kg totaalgewicht /m2 zonder bekleding
een verluchte afwerking telt niet bij de berekeningen

i3/NEPTUTHERM-ISOLAIR-BEKLEDING
Dammraum gevelexpanders of I-staanders
gemonteerd op S8 gevuld met inblaasisolatie
(cellulose-zeegras) en beschermd met
weersbestendige isolerende beschermplaat
isolair 35mm

 : 0,047 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
i3 120mm
 : 0,038W/mK
c : 2000 J/Kg.K
neptutherm 143mm  : 0,045W/mK
c : 2502 J/Kg.K
U=0,232 W/m2K (Neptutherm: 0,238)
11.2uur
(Neptutherm :12,5)
TAV : 0,045
(Neptutherm : 0,037)
52,7 kg totaalgewicht /m2 zonder bekleding
neptutherm geeft een lagere TAV, hogere faseverschuiving en
slechtere u waarde (zie bijlage)
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STRAW BLOCKS ELEMENT
muurhoge strawblocks elementen beschermd
met kalk/leem gemonteerd met het verdoken
rasterwerk voor transport en montage op S8
 : 0,060 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
400mm :
U=0,134 W/m2K
”niet relevant”
TAV : 0,003
106,9 kg totaalgewicht /m2

mechanische bevestiging dmv het lichte
rasterwerk uitstekend uit de stro-elementen
element beschermen met
 Tubag TKP-L traskalkpleister
 Tierrafino base leempleister
nadien afwerking

KURKISOLATIE AMORIM
Gewone kurk geschroefd op S8 en gevelkurk
als tweede laag gelijmd met beitsafwerking
 : 0,040 W/mK (eerste laag : 100mm) ;
 : 0.042 W/mK ( facadekurk : 50mm)
c : 1670J/kgK
U=0,224 W/m2K
12.8 uur
TAV : 0,03
55 kg totaalgewicht /m2
mechanische bevestiging eerste laag kurk met
Ejot STR-H schroefplug ; tweede laag gelijmd
met Quick-Mix SKS-Nature ; gebeitst met
Galtane oliebeits

9

bouwtechniek
systimber
houtschakelbouw
EM-TF-BT-systimber
01/03/2016

PAVATEX PAVAFLEX-ISOLAIR-MUURTUIN
dubbel keperwerk gemonteerd op S8 gevuld
met wol (houtwol-hennepwol), afgewerkt met
weersbestendige isolerende beschermplaat
en een muurtuinelement
isolair 22mm

 : 0,047 W/mK
c : 2100 J/Kg.K

pavaflex 120mm  : 0,038W/mK
c : 2100 J/Kg.K
U=0,235 W/m2K (zonder kruising rasterwerk)
10.8uur
TAV : 0,046
49 kg totaalgewicht /m2 zonder bekleding
een verluchte afwerking telt niet bij de berekeningen

PAVATEX PAVATHERMPLUS of PAVATHERM
COMBI + GEVELFOLIE
samengestelde waterkerende houtwolplaat
of homogene houtwolplaat met extra
gevelfolie gemonteerd samen met panlatten
op S8
 : 0,041 W/mK
c : 2100J/kgK
U=0,239 W/m2K
14 uur
TAV : 0,027
61 kg totaalgewicht /m2
mechanische bevestiging met schroeven van
panlatten doorheen isolatieplaten
pavatherm combi te combineren met
gevelfolie
pavathermplus waterkerend op zich
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DAKISOLATIE
Systimber als hellend dak kan je eigenlijk met dezelfde isolatiesystemen voorzien als de gevels met afwerking van een bekleding.
Ons overzicht van isolatieoplossingen voor hellende daken beperkt zich dan ook eerder tot de specialere toepassingen. Voor
standaardoplossingen : zie hoger bij isolatie gevels
Systimber platte daken behoeven zeker een bijkomende vochtgestuurde damprem maar ademen niet door de dampdichte
dakhuid.
Systimber licht hellende daken vanaf 5° kunnen we volledig dampopen opbouwen. Uit veiligheid voorzien we ook hier een
vochtgestuurde damprem aan de binnenzijde. De onderdakfolies (Pro Clima Weldano en Pavatex UDB) voor deze lage
dakhellingen zijn weliswaar dampopen maar niet zo dampopen als een Isolair of Celit onderdak in plaat of folievorm.
Pavatex Pavathermplus of Pavatherm Combi met extra onderdakfolie type Pavatex ADB of Pro Clima Solitex Mento)
houtstructuur (kepers, Dammraum gevelexpanders, Steico Wall), gevuld met wol (i3-Neptutherm-Pavaflex-BiofibDoschatherm) en beplaat met Pavatex Isolair (20-22-35-52-60), Pavathermplus (80-100-10-140-180) of Celit4D (22mm)
straw blocks systems met onderdakplaat of onderdakfolie
HES kalkhennepvulling met onderdakplaat of folie of ondoorlaatbare dakbedekking (verlucht geplaatst)

hellende daken lilililyl

i3/NEPTUTHERM-ISOLAIR/PAVATHERMPLUS
Dammraum gevelexpanders of I-staanders
gemonteerd op S8 gevuld met inblaasisolatie
(cellulose-zeegras) en beschermd met
weersbestendige isolerende beschermplaat
isolair 35mm

 : 0,047 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
i3 120mm
 : 0,038W/mK
c : 2000 J/Kg.K
neptutherm 143mm  : 0,045W/mK
c : 2502 J/Kg.K
U=0,232 W/m2K (Neptutherm: 0,238)
11.2uur
(Neptutherm :12,5)
TAV : 0,045
(Neptutherm : 0,037)
52,7 kg totaalgewicht /m2 zonder bekleding
neptutherm geeft een lagere TAV, hogere faseverschuiving en
slechtere u waarde (zie bijlage)
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PAVATEX PAVATHERMPLUS of PAVATHERM
COMBI + ONDERDAKFOLIE
samengestelde waterkerende houtwolplaat of
homogene houtwolplaat met extra
onderdakfolie gemonteerd samen met
panlatten op S8
 : 0,041 W/mK
c : 2100J/kgK
U=0,239 W/m2K
14 uur
TAV : 0,027
61 kg totaalgewicht /m2
pavatherm combi te combineren met
gevelfolie
pavathermplus waterkerend op zich

PAVATEX PAVAFLEX-ISOLAIR-PAVAROOM
dubbel keperwerk gemonteerd op S8 gevuld
met wol (houtwol-hennepwol), afgewerkt met
weersbestendige isolerende beschermplaat;
binnenafwerking : met isolerende afbouwplaat
pavaroom
isolair 22mm

 : 0,047 W/mK
c : 2100 J/Kg.K

pavaflex 100mm  : 0,038W/mK
c : 2100 J/Kg.K
Pavaroom 30mm  : 0,047W/mK
c : 2100 J/Kg.K

U=0,239 W/m2K (zonder kruising rasterwerk)
11.3 uur
TAV : 0,046
55 kg totaalgewicht /m2
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HES
kalkhennepvulling HES tussen Dämmraum
universele expanders of I-profielen
gemonteerd op S8, beschermd met Isolair
onderdak

HES 240mm

 : 0,057 W/mK
c : 2100 J/Kg.K

isolair 22mm

 : 0,047 W/mK
c : 2100 J/Kg.K

U=0,219 W/m2K
”niet relevant”
TAV : 0,009
128 kg totaalgewicht /m2

LICHT HELLEND DAK >5°
S8 in helling vanaf 5° met Pro Clima Intello
daarop Pavatherm Forte houtwolisolatie,
afgewerkt met dampopen onderdakfolie Pro
Clima Weldano/Pavatex UDB (ook inpakken
van kepers) met daarop geschikte
dakbedekking voor lichte hellingen

uiliogililgululiiugl

Intello damprem
Pavatherm Forte 180mm
 : 0,043 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
Weldano/UDB onderdak
U=0,197 W/m2K
16.3uur
TAV : 0,016
113 kg totaalgewicht /m2
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LICHT HELLEND DAK >5°
S8 in helling vanaf 5° met Pro Clima Intello
daarop Straw Blocks elementen, afgewerkt
met dampopen onderdakfolie Pro Clima
Weldano/Pavatex UDB (ook inpakken van
kepers) met daarop geschikte dakbedekking
voor lichte hellingen
Intello damprem
Straw Blocks 400mm
 : 0,06 W/mK
c : 2100 J/Kg.K
Weldano/UDB onderdak
U=0,133 W/m2K
”niet relevant”
TAV : 0,003
137.7 kg totaalgewicht /m2

VLOEREN
Systimber wordt als bodemplaat gebruikt op heipalen of schroeffunderingen. Meestal wordt er dan isolatie voorzien onder de
Systimber vlonder.
Je kan Systimber ook plaatsen op betonplaten of andere funderingen zolas Technopor grasschuimgranulaten of Isoschelp
noordzeeschelpen.
Uitwerking van deze toepassingen volgt later.

