Struxura prefab keramische binnenwanden.
Binnenmuur; keramisch.

Metselbakstenen en lijmmortel.
De metselbakstenen bestaan uit klei.

Struxura binnenmuren nemen makkelijk warmte op en geven die geleidelijk weer af. Dit garandeert zowel in de zomer als in de winter een aangenaam binnenklimaat.
Verder hebben keramische binnenmuurstenen een akoestisch comfort dankzij het gebruik van de geluidsisolerende werking, zijn ze sterk isolerend en erg drukvast
waardoor er met meerdere bouwlagen gebouwd kan worden.
Verder kan men met Struxura binnenmuren krimp- en scheurvrij bouwen met een hoge afwerkingsgraad.
De metselbakstenen zijn circulair en voorzien van een Cradle to Cradle certificaat.

• Geen afval op de werf • Plaatsen van metselprofielen overbodig • Geen steiger nodig langs de binnenzijde • Kimlaag uitmetselen komt te vervallen • Semi-onafhankelijk
& makkelijk te plannen • Meer bouwen met bestaande bedrijfsstructuur • Ergonomisch comfort voor de monteur.
Door een goede voorbereiding monteert een ervaren montageploeg een Struxura wand in 7 à 10 minuten.
Een begane grond van een doorsnee gezinswoning staat in 1 montagedag.

De keramische baksteen is onbrandbaar en ontvlambaar. Het behoort als bouwmateriaal tot de brandklasse A0, wat de allerhoogste quotering is.
De lijmmortel zorgt voor een brandresistente hechting.

Struxura binnenmuren zijn ATG gecertificeerd. De metselbakstenen hebben een Cradle to Cradle en DUBOkeur certificaat.

De productie van de Struxura wandelementen gebeurt op een volautomatische installatie met een gerobotiseerde lijmmachine.
Een robot gestuurde dubbele waterstraalzaag brengt de geproduceerde wanden op de correcte afmetingen en zaagt eveneens de openingen (bv. deur- en
raamopeningen), evenals de afgeschuinde topgevels. Recupereerbare hijsankers worden in de handgrepen van de bakstenen gestoken en onderaan vergrendeld met
een vergrendelingsbuis. Na productie en voldoende uitverharding (één tot twee dagen) worden de muren in de containers geladen, die later per vrachtwagen naar de
werf vervoerd worden.
Geen. Voor bescherming tijdens transport kan een bandijzer ingewerkt worden tijdens productie.

1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen; 3.1.4 Geluidwering scheidingswand met buren.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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