Een bouwsteen
die niet gebakken is

Argio, the clever-brick ®
Argio is een gepatenteerde, intelligente, totaal
vernieuwende leemsteen omdat hij:

-v
 erhardt bij lage temperaturen, dus met een zeer
laag energieverbruik

-w
 ordt

gemaakt

elementen

met

uitsluitend

natuurlijke

- ideaal is om problemen met temperatuur en
vochtigheid op te lossen

Argio is een ongebakken leemsteen uit klei, met een

zeer hoge mechanische weerstand en een hoge
weerstand tegen water en vorst. Dit is het gevolg

van het feit dat hij gemaakt is uit geopolymeren, wat
hem sterker maakt dan een traditionele leemsteen.

ARGIO - Een bouwsteen die niet gebakken is

3

4

Een milieuvriendelijke

en duurzame leemsteen
De productie van Argio vergt maar heel weinig energie bij zijn productie: 80%
minder dan het gemiddelde van andere bouwmaterialen.

Onze lokale klei is afkomstig uit campagnes ter herwaardering van het

ecosysteem en campagnes met het oog op het creëren van natuurreservaten,
telkens uitgevoerd in samenwerking met institutionele actoren uit de sector van
de natuurbescherming.

Klei, zand, een beetje kalk en water: Argio is 100% veilig, hypoallergeen en geheel
recycleerbaar.

Een leemsteen die mijn woonst en
mijn energieverbruik verbetert

Dankzij Argio heeft u geen problemen meer met onaangename schommelingen in temperatuur en vochtigheid.

Argio regelt de temperatuur door zijn fantastische thermische inertie: hij absor-

beert de warmte in de zomer en de koude in de winter. De binnentemperatuur

blijft dus stabiel, wat uw gevoel van comfort het hele jaar door verhoogt en uw
energiefactuur drastisch vermindert.

Argio is bij uitstek geschikt voor passieve of lage energie-architectuur.
Argio regelt ook de vochtigheid van de binnenlucht: hij slaat de vochtigheid op
wanneer er te veel is, en laat weer los wanneer de lucht te droog wordt.
Net als u, ademt Argio, en uw huis dus ook.
De Argio-leemsteen heeft nog andere aantrekkelijke voordelen: hij vermindert
de negatieve invloed van radiogolven, verbetert de akoestiek en is ideaal als
massawand voor houten huizen.

Een leemsteen die niet meer kost dan
een ander bouwmateriaal

De prijs van Argio en zijn toepassingen maken dat u niet meer hoeft te betalen
dan voor een ander materiaal. Zijn vele voordelen zijn bijzonder kostenbesparend.
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Algemene definitie van het materiaal
De bouwsteen van Argio uit gestabiliseerde klei is geïndustrialiseerd.

In elk type gebouw, is hij geschikt voor het metsen van wanden, binnen-en buitenmuren
dragend of niet. Bij het produceren is hij fundamenteel ecologisch (weinig energie bij de
productie) en ook door zijn intrinsieke kwaliteiten. Dit materiaal is buitengewoon aange-

past om efficiënt te beantwoorden aan de uitdaging van duurzame ontwikkeling, zoals aan
de strengste eisen voor een comfortabel leven en het behoud van de gezondheid van de
consument.

Weinig energie verbruik

Vermindert de effecten van radio-gevoeligheid

Grote capaciteit van hygroregulatie

Hoge dichtheid en mechanische weerstand

Grote thermische capaciteit

Grote dimensionele stabiliteit

Ongeëvenaard fonisch comfort

Fundamenteel gezond en duurzaam

Hypoallergenisch

Grote thermische
capaciteit

Grote capaciteit van
hygroregulatie

Weinig energie
verbruik

Hypoallergenisch

Toepassingen
De bouwsteen “Argio” is bestemd voor het realiseren van scheidingen, wanden en verticale

muren, in verschillende types woningen en gebouwen. Men mag de bouwsteen binnen en
buiten gebruiken.

De Argio leemsteen mag als bouwsteen gebruikt worden voor niet dragende wanden met
een dikte van 90 mm of voor draagmuren met een dikte van 140 mm.

De bouwsteen van Argio is geschikt voor zichtbaar metselwerk of metselwerk met
een bepleistering.

Ongeëvenaard

fonisch comfort
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Afmetingen
De bouwsteen van Argio wordt in één formaat op de markt gebracht:
Dragende steen

Niet dragende steen

b : 90 mm

b : 140 mm

L : 295 mm

L : 295 mm

h : 140 mm

h : 90 mm
90

295

295

140
140

90

90
Vu en coupe

Vu en coupe

Hij is rechthoekig met scherpe hoeken. Zijn natuurlijke kleur is beige-grijs maar mag ook in
andere kleuren bekomen worden bij de fabrikant of de verdeler (bijvoorbeeld antraciet grijs,
ecru, rood-oranje, oker…).

Natuur en samenstelling van het materiaal
De bouwsteen van Argio is samengesteld uit fijne aarde (klei en schilt), niet gewassen zand

en kalk (6 à 7% van de droge massa). De natuurlijke elementen van de steen bedragen
een dikte tussen de 2 µ m en 2 mm. De belangrijkste en fundamentele elementen, aanwe-

zig in de materie is klei (o.a. kaolien en illites), kwarts, sommige feldspaths en diverse kalk

elementen (o.a. kalk, bijna volledig verbruikt tijdens het verharden en stabiliseren). De aarde
die gebruikt wordt is volledig gekenmerkt en chemisch getest door zelfstandige laborato-

riums die erkend zijn voor het controleren van chemische besmetting. Ze is genomen uit
grond die vrij is van industriële activiteiten, recentelijk of vroeger.

Kenmerken en prestaties
NAAM

REF. WAARDE

EENHEID

≥10

N/mm²

≥5

N/mm²

2000

kg/m³

8

kg/pce

22,2

Pce

36

Pce

Aantal stenen per m² (gemetst, wand)

20,2

Pce

Aantal stenen per m² (gemetst, draagmuur)

32,2

Pce

≥7

MPa

Drukweerstand droge steen NBN...
Drukweerstand vochtige steen NBN...
Volume massa droge steen
Gewicht van de steen
Aantal stenen per m² (gelijmd, wand)
Aantal stenen per m² (gelijmd, draagmuur)

Elasticiteit
Weerstand: trekkracht

En cours

Weerstand: drukkracht wand gelijmd volgens NBN...

En cours

Weerstand: drukkracht draagmuur gelijmd volgens NBN...

En cours

Thermisch geleidingsvermogen
Thermische capaciteit
Weerstandsfactor voor water damp
Doordringbaarheid van de lucht
Effusiviteit
Diffusiviteit
Weerstand voor het vuur

0,65

W/m.°
C

2000

Kj/m³.°
C

6
0,75
1200
3,00 x 10-4

m³/(h.m²)
(kJ/K/m³) x
(m²/s)
m²/h

A0
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7,83 m2

per palet (wand)

Productiemethode
De bouwsteen van Argio is een geïndustrialiseerd product. Hij wordt in de fabriek
geproduceerd volgens kwaliteitsvoorschriften en permanente controles.

Verpakking
De bouwstenen van Argio zijn op wegwerppaletten verpakt van 900 x 900 x 1000 mm,

met een thermisch gekrompen PE folie. Elk lot bevat een aanwijzing van herkenbaarheid
en veiligheid van de producten. De stenen worden kruislings op paletten geplaatst.
Afmetingen van een lot, palet inbegrepen (L x b x h)
Gewicht palet stenen, palet inbegrepen
Aantal stenen per palet (wand)

900 x 900 x 1000 mm.
1460 kg
180 pièces

Aantal m² per palet ( wand )

7,83 m²

Aantal m² per palet ( draagmuur )

5,13 m²
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Methode van uitvoering
Wat heb je nodig voor het uitvoeren van een stenen muur van Argio (metsen met
mortellijm)?

Een mortellijm truweel

Een elektrische menger en een metser kom
Een blokkenzaag en/of een cirkelzaag

Genoeg Argiomix mortellijm (zie het hoofdstuk over mortellijm)
Tuinslang met stadswater
Een rubberen hamer

Een truweel voor de fundering laag
Précautions spécifiques à prendre avant et pendant la mise en œuvre

Dekking van het metselwerk: Het is altijd aangeraden om het metselwerk te bedekken

op het einde van de dag of bij het beëindigen van de werken voor ze te beschermen

tegen het slechte weer, wind beladen met zand kan schade veroorzaken op de
oppervlakten die in afwachting zijn.

Methode

van uitvoering

Fundering laag: de vakman zal de onderlaag borstelen en bevochtigen (betonnen
vloerplaat, houten draagvloer,…) op dewelke hij zijn werk zal verrichten zodat er geen

vuil in de weg ligt om de fundering laag te plaatsen met een perfect vlakke waterpas
bovenlaag. Aan de basis zal hij een membraan plaatsen tegen het opkomend vocht

in een mortelbad met cement of kalkmortel (hydrolyse kalk), dadelijk geplaatst op de
onderlaag. Een tweede laag van dezelfde mortel zal er bovenop komen zodat de
bouwsteen in een vol mortelbad terecht komt. Men zal dan 24 uur moeten wachten om
de hardheid van het materiaal te verzekeren alvorens het werk verder te zetten.

Tegenwind: de vakman zal er voor zorgen het werk te beschermen en de arbeiders van

de werf tijdens het opbouwen tegen mogelijk tegenwind, in afwachting van een wand
of muur door een aangepaste installatie te plaatsen.

Temperatuur en vochtigheid: het is verboden Argio stenen te plaatsen, als fundering

laag of muur, bij temperaturen onder de 3°
C en boven de 40°
C. de mortellijm Argiomix
is aangepast voor het gebruik van additieven in standaard proporties voor periodes van
lage temperatuur (3 – 10°
C).

Zettingsvoeg: te realiseren volgens de regels van kunst en de voorschriften van de
projectleider of ingenieur van stabiliteit.
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Toereikendheid/ontoereikendheid
met andere technieken
Metselwerk en vloeren
De bouwsteen van Argio is perfect toepasbaar met andere bouwmaterialen of vloeren:

beton, cellenbeton, gebakken aarde, adobe, adobe met stro “pize”, etc. op voorwaarde dat

men de regels naleeft i.v.m. zettingsvoegen en dilatatie voor het vermijden van barsten
met andere materialen. De voegmortel tussen de leemstenen van Argio en elk ander type
bouwsteen ( bv. Voortbouwen op een muur bestaande uit een ander materiaal) mag zonder

probleem cement bevatten. De Argio leemsteen is minder geschikt bij materialen die een
hoge zuurheidsgraad bevatten of een grote hoeveel harsen bevatten.

Hout en afgeleide houtproducten

De bouwsteen van Argio is perfect aangepast om naast alle andere soorten hout of

houtpanelen geplaatst te worden. Hij is zwaar en stabiel in de tijd. Men moet er juist op

letten om regelmatige knooppunten te plaatsen (liefst één rij op twee) met de aangrenzende
houtstructuur, op de hoogte van het metselwerk, met hulp van een roestvrij stalen

verankering. Indien het nodig is een voeg te realiseren tussen het metselwerk en de

structuur of houtenpaneel, zal men er zich van verzekeren het met zo weinig mogelijk water

te verwerken om een inkrimping te voorkomen en het gedeeltelijk of volledig loskomen te
vermijden, voornamelijk op het grensvlak voeg / hout.

Algemeen, de accessoires van het type plastieken of metalen pluggen bestemd voor

bouwmaterialen zijn ook van toepassing voor de bouwsteen van Argio. Bij de keuze van de
pluggen zal men er op letten dat de bouwsteen een hoge dichtheid heeft.

Balken en bouwelementen

In afwachting van de ontwikkeling van een eigen gamma balken en andere

draagelementen, kan de bouwsteen Argio perfect andere structuren in gewapend beton,

gebakken aarde met gewapend beton, massief hout of afgeleiden van hout perfect
integreren. Staal zal verplicht, met een uitstekend antiroest middel moeten worden

behandeld vermits de leemsteen van Argio, door zijn hygroregulerende kwaliteiten,

constant water en waterdamp zal overdragen in zijn structuur. De voeg tussen de balken
en het bovenste metselwerk zal liefst met cementmortel of met de zelfde materie als de
fundering geplaatst worden, indien deze er was.

De bouwsteen van Argio bezit een zeer hoge drukweerstand. Niet te min, in geval van
overbelasting op kleinere gemetste oppervlakten moet er een betonnen zool (of gewapend
beton) gegoten worden.

Isolatie

Verschillende types isolatie zijn perfect geschikt voor de bouwsteen van Argio, die binnen

of buiten verwerkt mag worden. Het is aangeraden om ecologische isolatie te gebruiken
(houtwol, katoen, cellulose, schaap, hennep, paneel kalk-hennep, etc.), het is ook mogelijk
om synthetische isolatie te gebruiken.

Men zal er in ieder geval op moeten letten dat de damp van de ene kant van de Argio steen
naar de andere kant kan gaan.

Men zal dus vooral kiezen voor thermische of fonische isolatie die dampdoorlatend is

zonder dat er een isolerend verlies is als ze in contact komen met het metselwerk, anders is
er een condensatie gevaar. In geval van ruimte tussen de steen en de isolatie (geventileerde
ruimte, dubbele technische wand, etc.), moet deze altijd en perfect verlucht worden.

De bouwstenen van Argio zijn aangepast aan de gebruikelijke hulpmiddelen voor het
hechten van isolatie (hechtingshaken inox-PVC, clips PVC, secundaire structuur in
aluminium of hout).
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Coatings en verven

Wij geven de voorkeur aan de Argio CGL coating (éénlagige klei-gips bepleistering) die

beschikbaar is in verschillende kleuren (op bestelling) zoals de bouwsteen. De warme

natuurlijke kleur van het materiaal “licht beige”, gecombineerd met de kwaliteit van
de afwerking, laat toe geen andere verf of afwerking te voorzien. De Argio bouwsteen zal
een zeer economische afwerking toestaan met een zeer dunne laag (3mm) en de zekerheid
van een perfect aanpassingsvermogen.

De Argio bouwsteen is ideaal voor het aanbrengen van pure klei op binnen-en

buitenmuren. Hij is ook geschikt voor het aanbrengen van kalkverven, traditionele

tadelaks, kwaliteit gips en pleisters, gekleurd of niet. Acrilaat verf is niet verboden, zelfs als ze
de neiging hebben het klimaat en de ecologische prestaties van het metselwerk te
verminderen.

Speciale technieken

Het is belangrijk om weten dat er geen enkele specifieke maatregel genomen moet worden
i.v.m. speciale technieken: niet voor de verluchting, loodgieterij, verwarming, sanitair, elektriciteit of automatisering.

Er is geen enkel probleem voor het sanitair en de verwarming aangezien de Argio
bouwsteen gestabiliseerd is door het natuurlijk proces van kalk en dus perfect stabiel is voor

water. Hij “smelt” dus niet in geval van een waterlek. Een complete onderdompeling van het

metselwerk na het breken van een waterleiding in afwezigheid van de inwonende of
gebruikers, zal totaal geen effect hebben op de duurzaamheid van het metselwerk.
De interne structuur van het metselwerk zal in ieder geval niet wijzigen.

Het is beter voor de elektriciteit en de automatisering dat men met afgeschermde kabels

werkt. De hoge drukweerstand van de Argio bouwsteen en de natuurlijke elementen die
hem samenstellen zijn volledig aangepast aan de gebruikelijke accessoires die men in

die omstandigheden gebruikt. Zijn karakteristieken zullen een positief effect hebben op
de overlast die veroorzaakt wordt door de “vagebond stroom” en andere problemen van
gelijke aard.
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Andere producten
De mortellijm Argiomix

De mortellijm Argiomix is van hetzelfde materiaal samengesteld als de leemsteen

maar in verschillende hoeveelheden, wat een zelfde kleur zal geven als de steen ( geen
bepleistering), in ieder geval zal men geen spookvoegen hebben bij het bepleisteren.
Hij wordt droog geleverd in zakken van 25 kg.

Pleister Argio CGL

Een perfecte afwerking is mogelijk met de bepleistering van Argio CGL (voor Clay – Gypsum

- Lime). Alle muren of panelen kunnen economisch en ecologisch afgewerkt worden in één
laag door manuele of mechanische projectie. Hij is ideaal voor de Argio leemstenen maar
kan ook aangebracht worden op andere ondergronden, zowel bestaande als nieuwe. Hij is

natuurlijk en gezond, aangenaam om mee te werken, hij is makkelijker aan te brengen dan
een gips bepleistering door zijn grotere elasticiteit en droogt veel sneller dan een traditionele klei bepleistering. Zijn mooie afwerking maakt het gebruik van verf volledig facultatief.

Notes
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