Porotherm Lijm-Systeem
Handleiding

Code van goede praktijk en verwerkingsrichtlijnen voor
het verlijmen van binnenmuurstenen.

Deze brochure biedt u een volledig overzicht van het
Porotherm Lijm-Systeem. Na het doornemen hiervan zal
het Porotherm Lijm-Systeem voor u geen geheimen meer
kennen.
Wienerberger biedt bovendien begeleiding en technische
hulp op de werf. Volledig gratis! Wenst u een demonstratie
ter plaatse of een afspraak met één van onze adviseurs,
contacteer ons dan onmiddellijk op 056 24 96 16.
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Wat is het Porotherm Lijm-Systeem?
Waarom binnenmuurstenen verlijmen?
Het Porotherm Lijm-Systeem
is een revolutionaire nieuwe
bouwtechniek.
Voor het optrekken van de
binnenmuren gebruikt u de
tot op de millimeter vlakgeslepen Porotherm lichtgewicht binnenmuurstenen met
tand-en-groef-structuur.
U lijmt deze horizontaal op elkaar: de traditionele mortel
wordt vervangen door lijmmortel met vezels versterkt.
U brengt met de rolbak de lijmmortel vakkundig aan en
bouwt onmiddellijk verder. De voegen zijn nog maximaal
+/-2 mm. Door het lage gewicht van de stenen en gezien
men 2 handen vrij heeft om de stenen te plaatsen, kan
men grotere stenen verwerken. Dit geeft uiteraard een
sterk verhoogd rendement. Omdat men zeer weinig aanmaakwater nodig heeft voor het bereiden van de lijmmortel, zal men veel minder bouwvocht hebben in de muren:
dus sneller droge muren! Dit geeft onmiddellijk kostenbesparing op het waterverbruik en bovendien spaart u
het milieu! Minder water in combinatie met een minimale
hoeveelheid lijmmortel betekent véél minder kans op uitbloeiingen. Dit zal uw stukadoor graag horen! Door het
gebruik van de lijmmortel in combinatie met zeer dunne
voegen, kan men onmiddellijk tot verdiepingshoogte werken, zonder risico van uitzakkende muren of zwemmende stenen. Alle betrokkenen – architecten, aannemers
en bouwheren – getuigen van een verhoogde efficiëntie
en een lagere kostprijs. Doordat men nauwkeuriger kan
werken, is er automatisch minder bouwafval.
En er is meer. Het Porotherm Lijm-Systeem biedt nog
heel wat andere voordelen. Wat dacht u bijvoorbeeld van
een verbeterd wooncomfort? Verlijmde muren hebben

een grotere keramische massa. Ze slaan meer warmte
op die langzaam terug wordt afgegeven.
Natuurlijk betekent het Porotherm Lijm-Systeem een hele
omwenteling in uw manier van werken en uw organisatie.
Gelukkig staat u er niet alleen voor. Deze handleiding
informeert u gedetailleerd over de verwerkingstechniek,
over het gebruik van de materialen die u ervoor nodig
hebt en over de vele voordelen voor uzelf en uw klanten.
Hebt u nog vragen? Wij zullen ze met plezier beantwoorden. Bel 056 24 96 16, fax 056 22 87 11 of mail ons op
info@pls-wienerberger.be. U vindt trouwens nog meer
informatie over het Porotherm Lijm-Systeem op onze
website www.wienerberger.be.

POROTHERM LIJM-SYSTEEM
DE VOORDELEN LIEGEN ER NIET OM:
• de hoogste rendementen
• minder bouwafval
• verbeterde thermische isolatie = behaaglijker
wooncomfort
• minimaal waterverbruik = milieuvriendelijker
• drogere muren, minder bouwvocht
• geen uitzakkende of zwemmende stenen
• minder gevoelig voor uitbloeiingen

Overzicht van het gamma
Afmetingen
Geslepen
stenen
LxBxH

Gewicht/ Gewicht/ Aantal/ Aantal/ Aantal/
m3
steen
pallet
pallet
m2
kg
kg
stuks
stuks
stuks

30 x 9 x 13,4*
30 x 9 x 18,4
30 x 9 x 23,4

3,43
4,72
5,78

1.238
1.200
1.049

360
252
180

27,7
18,0
14,2

275
201
158

30
30
30
30
30

x
x
x
x
x

14
14
14
14
14

4,97
6,83
6,07
8,68
7,75

1.231
1.179
680
1.062
642

240
168
96
120
72

24,7
18,0
18,0
14,2
14,2

177
129
129
102
102

30
30
30
30

x
x
x
x

19 x 13,4*
6,76
19 x 18,4
8,29
19 x 18,4 plat 8,30
19 x 23,4
11,81

1.101
1.051
619
1.000

160
112
68
80

24,7
18,0
18,0
14,2

130
95
95
75

x
x
x
x
x

13,4*
18,4
18,4 plat
23,4
23,4 plat

* op aanvraag
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Overzicht benodigdheden en hulpmaterialen
Onderstaande tools bieden een grote hulp voor het
sneller en preciezer verwerken van het Porotherm LijmSysteem. De rolbak, justierboy en alligatorzaag zijn
verkrijgbaar bij uw bouwstofhandelaar, maar kunnen ook
met de stenen meegeleverd worden op de werf.

DE JUSTIERBOY
Handig hulpapparaat voor het snel en perfect uitpassen
van de onderste laag.

DE LIJMMORTEL
Het PLS Porotherm Lijm-Systeem
werkt met een speciaal ontwikkelde,
geëigende lijmmortel. Nieuw zijn de
vezels die werden toegevoegd en
die zorgen voor een lijmbed dat
beter perforaties overbrugt, voor
grotere raakvlakken zorgt en na
uitharding beter hecht.
DE NIVELLERINGSLASER
Voor het bepalen van het hoogteniveau
van de justierboys bij het leggen van
de onderste laag.
DE ALLIGATORZAAG
De alligatorzaag werd voorzien van een extra versteviging en een betere bevestiging, wat de levensduur van
zaag en zaagblad bijzonder ten goede komt. Het zaagblad zelf werd voorzien van meer en verharde tanden,
waardoor tot 3.000 zaagsnedes mogelijk zijn. Dit is een
vertienvoudiging ten opzicht van het vorige model.

DE LIJMMORTELMENGER
Voor het correct mengen van de lijmmortel is het aangeraden een mixer of
een boormachine met mengspindel te
gebruiken.

DE ROLBAK
Het concept van de nieuwe rolbak zorgt ervoor dat een
dik, gesloten en uniform lijmbed wordt aangebracht over
de perforaties heen. dit is een opmerkelijke verbetering
ten opzichte van het vorige model en laat snel en mooier
werk toe.

OVERZICHT ANDER BENODIGD MATERIAAL:
Mengkuip of – Emmer
Gummi hamer - Borstel
Waterpas – Aftrekrei
Invetolie (kruipolie) – Spouwhaakjes
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Verwerkingsrichtlijnen voor het
verlijmen van een muur
HET LEGGEN VAN DE ONDERSTE LAAG –
WERKEN MET DE JUSTIERBOY
ALGEMEEN
De onderste laag Porotherm geslepen stenen, de
zogenaamde kimlaag, wordt in een klassiek mortelbed
geplaatst over de volledige omtrek van het op te trekken
gebouw.
De toleranties op de vlakgeslepen stenen zijn bijzonder
klein en de lintvoeg van de lijmmortel is uitermate dun.
De preciesheid en horizontaliteit van de eerste laag zal
de vlotheid van het verdere verloop bepalen. Een perfecte aanzet maakt dat geen correcties dienen te worden
uitgevoerd.
Het is evident dat deze preciesheid enige tijd vraagt. Die
wordt echter ruimschoots ingehaald bij het lijmen zelf.

Een handig hulpapparaat om de onderste laag snel en
exact uit te voeren is de zogenaamde justierboy. Met
behulp van een nivelleringslaser wordt met dit toestel
het onderste mortelbed perfect vlakgelegd. Eerst past
u over de volledige omtrek van het gebouw de mortel
uit. Daarna plaatst u op de reeds uitgeharde mortel de
eerste laag stenen. Elke steen wordt dan individueel met
de waterpas geverifieerd en gecorrigeerd op zijn vlakheid van plaatsing.
OPMERKING:
Bij de hiernavolgende foto’s gebeurt de verwerking
zonder de algemeen te volgen veiligheidsrichtlijnen op
bouwplaatsen, ten einde alle handelingen duidelijk in
beeld te brengen.
Het is evident dat in de praktijk aanvullende veiligheidsvoorzieningen moeten worden genomen ter bescherming van hoofd, ogen, handen en voeten.

n CORRECT WERKEN MET DE JUSTIERBOY

1
Leg de onderdelen voor u uit volgens het schema
hiernaast. Monteer ze en schroef ze vast.

3
Stel de justierboy af. Plaats meetlat en ontvanger van de
nivelleringslaser in de daartoe voorziene houder. Pas de
justierboy op de gewenste mortelhoogte – best 10 à 15
mm boven het hoogste punt – uit. Stel eerst het tafeltje
pas.

2
Plaats de justierboy op het hoogste punt van de
(beton)plaat. Dit punt kan u bepalen met de laser.

4
Controleer daarna met het magnetisch waterpasje de
horizontaliteit van het niveau. De hoogte die nu op de
justierboy ingesteld is, is de vaste maat.

5

5
Stel de aanslag in volgens de breedte van de snelbouwsteen.

6
Gezien het opmerkelijk lager verbruik aan klassieke
mortel bij het Porotherm Lijm-Systeem, kan u voor het
leggen van de onderste laag het best gebruik maken van
prefabmortels uit zakken of mini-silo.

7
Breng de ingestelde hoogte van de eerste justierboy over op
de tweede. Dit doet u door middel van de laser. U behaalt
een maximaal rendement door de tweede justierboy zo ver
mogelijk van de eerste te plaatsen. Opgelet! De maximale

8
tussenafstand is afhankelijk van de lengte van de aftrekrei en de aard van het gebouw. Leg tussen de twee
niveaus van de justierboys stijve mortel. Trek deze over
de niveaus onmiddellijk af door middel van een rei.

9
U kan op de mortelband de eerste laag stenen – de
zogenaamde kimlaag – plaatsen.

11
6

Controleer ook in de andere richting.

10
Controleer de geplaatste rij stenen op hun pasheid.

n CORRECT UITMETSEN OP TRADITIONELE WIJZE

1
Uitmetsen aan een touw.

2
Controleer de geplaatste rij stenen op hun pasheid.

3
Controleer ook in de andere richting.

Het verwerken van de lijmmortel
DE POROTHERM LIJMMORTEL
De Porotherm Lijmmortel is een cementmortel van het
type droge prefab-mortel. Ze bestaat uit cement, toeslagstoffen, vezels en vulstoffen, waaronder o.a. harsen.
De functie van de harsen is het water in de lijmmortel
vast te houden. Dit garandeert dat de cement voldoende
water heeft om te verharden. Deze lijmmortel wordt
geproduceerd onder een strenge productiecontrole: uw
garantie voor een constante kwaliteit. Gebruik enkel de
Porotherm Lijmmortel voor het verlijmen van de vlakgeslepen Porotherm stenen.

Ongeveer 5 minuten na het aanmaken roert u de lijmmortel nogmaals door. Dit verbetert de plasticiteit en er
ontstaat een viscose lijmspecie.

AANMAKEN
Voor de bereiding van 1 zak droge lijmmortel (25 kg)
voegt u ± 8,5 liter helder water toe. Maak de lijmmortel
steeds klaar met een volledige zak om vergissingen bij
de dosering te voorkomen.
Zorg ervoor dat de aanmaakkuip vrij is van alle resten
zodat er geen steentjes of harde brokjes in de lijmmortel
terecht komen.
MENGEN
Meng de lijmmortel met het aanmaakwater in de propere
mortelemmer of speciekuip door middel van een mixer of
boormachine met roerspindel. De lijmmortel moet plastisch zijn, zoals honing, zonder klonters.
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VERWERKBAARHEID

VERBRUIK

Praktisch is de lijm 2 uur verwerkbaar bij een temperatuur van 18 - 20 °C.
De minimum buitentemperatuur voor het gebruik van de
lijm is 5 °C.
Eens de lijm aangebracht op de stenen, hebt u enkele
minuten de tijd om de volgende laag stenen te plaatsen.
Dit is mede in functie van de weersomstandigheden en
de omgevingstemperatuur en -vochtigheid.
Het is aangewezen om de stenen onmiddellijk in de
aangebrachte lijmmortel te plaatsen. Behandel hiertoe
slechts kleine afstanden tegelijkertijd, of hanteer een
aangepaste werforganisatie.

Het lijmverbruik is in functie van de gebruikte breedte
van de steen, het formaat van de steen.
Gemiddeld gezien kan men rekenen met een verbruik
van 21 kg / m3 metselwerk.
Bijvoorbeeld: voor het plaatsen van de 30/14/23.4 met
de rolbak wordt slechts 15 kg / m3 verbruikt.
OPMERKINGEN
• Voeg niets toe aan het mengsel. Anders wijzigen de
eigenschappen ervan.
• Stockeer de lijmmortel op een droge plaats en
beschut ze tegen de weersomstandigheden.
• Verwerk geen lijmmortel bij vriestemperaturen.

Het aanbrengen van de lijmmortel met de rolbak

8

ALGEMEEN

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ROLBAKJE

Vul de rolbak met lijmmortel vanuit de mortelemmer.
Met een volle rolbak kan ongeveer 5 à 6 lopende meter
lijmmortel op de stenen aangebracht worden. Stel de
snelheid van rollen en de indruk van het handvat van de
rolbak zodanig op elkaar af, zodat u een gelijkmatige
en volledige verdeling van de lijmmortel op de stenen
bekomt. Plaats de te verlijmen stenen onmiddellijk in het
natte mortelbed.

Een correct gebruik en onderhoud garandeert een lange
levensduur van de rolbak.

Borstel voor u lijm aanbrengt het oppervlak eerst af. Zo
verwijdert u eventuele losse oneffenheden of stof. In de
zomer kan u hiervoor een bevochtigde borstel gebruiken
zodat de lijmmortel niet te snel uitdroogt.

De rol zelf mag nooit ingeolied worden.

Vóór elk gebruik vet u het voorraadreservoir van het
rolbakje in. Hiervoor gebruikt u ontkistingsolie of een
ander soortgelijk product. Dit verbetert het glijden van
de lijmmortel en vergemakkelijkt een grondige reiniging
na gebruik.

OPGELET: de voorraadhouder mag nooit helemaal leeg
zijn! Streef ernaar om continu minstens 1/4 mortelvulling
in de mortelhouder te hebben.
Open de klep zodat de mortel er uitvloeit en automatisch
in contact komt met het steenoppervlak. Laat dan de
rolbak naar achter bewegen.
OPGELET: enkel naar achteren, nooit voorwaarts, ook
niet heen en terug rollen! Als een klein muurgedeelte niet
bestreken is omdat de vereiste hoeveelheid mortel in de
rolbak op is, dan heft u de rol op. Na het vullen trekt u
hem opnieuw in achterwaartse richting.

Plaats na het aanbrengen van de lijmmortel de geslepen
stenen onmiddellijk in het mortelbed. Behandel enkel
korte afstanden tegelijkertijd, neem de inhoud van
een gevulde rolbak als maat. De stenen, die voor die
afstand voorzien zijn, plaatst u onmiddellijk op de mortellaag. Klop ze aan met een gummihamer zodat ze vlak
komen te liggen en u een voeg van maximaal +/- 2 mm
bekomt.

Reinig na elk gebruik van de rolbak alle onderdelen
zorgvuldig met water. Gebruik hiervoor bij voorkeur een
stijf borsteltje. ’s Zomers of in droge warme perioden
moet de lege wals om de twee uren met water worden
gereinigd. Anders volstaat tweemaal per dag. De rolbak wordt aangeboden in 3 breedtes. In functie van de
breedte van de stenen kiest u het rolbakje van 9, 14 of
19 cm breedte.
Indien er zich toch mortelbaarden vormen, laat ze dan
eerst 2 uur uitharden. Nadien kan u ze eenvoudig wegschrapen.
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Praktische tips en uitvoeringen
ORGANISATIE VAN DE WERF
Gezien een gevel in onze contreien nog veelal wordt
gemetst, is het aangewezen om eerst de (dragende)
binnenmuren, de zogenaamde kuip, te plaatsen. Zo
vermijdt u het gebruik van twee types mortel door elkaar.
Deze bouwmethodiek – eerst de binnenmuren, daarna
de isolatie en tot slot de buitenmuur – is omwille van
bouwtechnische en bouwfysische redenen de meest
aangewezen methode.
Mits een goede werforganisatie en een goede taakverdeling tussen de uitvoerders kunnen grotere rendementen
worden gehaald. Dankzij de rolbak hebt u immers beide
handen vrij. Zo kan u comfortabel grotere formaten stenen plaatsen.
Dit betekent minder handelingen per vierkante meter!
Bovendien zijn de droogtijden bij gelijmd binnenmuurmetselwerk korter en werkt u met een dunne voeg.
Hierdoor kan u ook sneller in de hoogte werken zonder
uitzakken of “zwemmen” van de stenen.
PLAATSING VAN DE KIMLAAG EN DE WATERKERING

Voor het plaatsen van de onderste laag stenen werkt u
eerst het mortelbed uit met de justierboy of door traditioneel uit te metsen over de volledige omtrek van het
gebouw. Hierop plaatst u in dezelfde werkrichting een
eerste laag stenen. U controleert ze stuk voor stuk op
hun pasheid en corrigeert waar nodig.
Voor het plaatsen van de waterkering dient 2 x gelijmd
te worden: breng een eerste maal lijm aan op de stenen,
plaats daarna de waterkering en breng tot slot bovenop
de waterkering een nieuwe laag lijmmortel aan. Daarin
plaatst u de volgende laag stenen. Gebruik voor de
waterkering het juiste product.
PLAATSING VAN SPOUWHAAKJES
Het aantal te plaatsen spouwhaken is hetzelfde als bij
klassiek metselwerk, d.i. 5 à 6 stuks per m2.
Gebruik
steeds
de
Porotherm spouwhaak:deze
is specifiek ontworpen om in
de steen te worden geslagen. Er is een
U-vorm voorzien
die perfect past
en zich klemt in
de perforaties van de steen.
De spouwhaak wordt nu
door middel van een hamer zachtjes in de steen geklopt.
Hierdoor zit het haakje volledig geklemd na plaatsing.
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PLAATSING VAN DE ISOLATIE
De Porotherm spouwhaak
zorgt voor een comfortabele
plaatsing van de isolatie.

PLAATSING VAN MUURVERBINDINGEN

Plaats de muurverbinding - Werk de ‘kuip’ verder af - Buig de haak
om (veiligheid op de bouwplaats) - Buig terug, haak ev. extra plooi
en sla de haak in de steen. - De kopse kant van de ontmoetende
steen kan eventueel worden gelijmd of nagevuld met klassieke
mortel.

Gelijmd metselwerk leent zich niet gemakkelijk om muren
in T-aansluiting met staande vertanding ten opzichte van
elkaar in te binden. Het volstaat de muren tegen elkaar
te zetten, weliswaar met de nodige verbinding alle 2
lagen en eventueel kopse verlijming van de blokken.
Gebruik voor deze verbinding eveneens de Porotherm
spouwhaak. Deze laatste worden eveneens in de stenen
geslagen.
VERZAGEN VAN DE STENEN
Bij het Porotherm Lijm-Systeem
wordt gebruik gemaakt van
grotere formaten stenen. Om
deze formaten op een handige
en rendabele wijze in te korten
gebruikt u best een alligatorzaag type DeWalt DW393. Die
is uitgerust met een specifiek
zaagblad voor het verzagen
van de Porotherm stenen.
Dit is de snelste manier om snelbouwstenen in te korten.
Bovendien garandeert het zaagblad een lange levensduur. Het verzagen gaat sneller dan het kappen van de
stenen, het werkt veiliger en het maakt haast geen stof
in vergelijking met het inkorten met een haakse slijper of
tafelzaag.
Opgelet: volg de veiligheidsinstructies opgelegd door de
machinefabrikant! Zet de zaag steeds in werking vóór u
in de stenen gaat snijden. Gebruik steeds het Porotherm
zaagblad!

PLAATSING VAN GEPREFABRICEERDE LATEIEN.
Bij het Porotherm Lijm-Systeem laten lintelen zich heel
eenvoudig inwerken in de op te trekken muur. Plaats de
latei met voldoende opleg in een klassiek mortelbed.

Gezien de oneffenheden van deze elementen zal de
laag stenen die boven op dit linteel komt, ook in een klassieke mortel worden geplaatst. Controleer elk van deze
stenen na plaatsing en positioneer ze zodanig dat de
continuïteit van het horizontale vlak gewaarborgd blijft.
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VERDIEPINGSHOOGTE.
HOE AANPASSEN?
In het Porotherm Lijm-Systeem zijn de stenen van een
andere hoogte dan bij klassieke snelbouwstenen. De
achtergrond hiervan is het gebruik van lijmmortel met de
dunne voegen.
Bijgevolg dient men te rekenen met een aangepaste rijhoogte, nl. de hoogte van de steen + max +/- 2 mm voeg
(vb. 134 + 2 = 136 mm). Even herinneren dat de drie
hoogtes van de Porotherm Lijmsystemen de volgende
zijn: 134 - 184 en 234 mm.
Bij de berekening van het aantal lagen zal u rekening
houden met:
• het feit dat de kimlaag wordt gelegd in functie van de
vloeropbouw en de hoogte van de waterkering
• de gewenste vrije verdiepingshoogte.
Voor de laatste steen in de hoogte kan een ander formaat steen ingewerkt worden. Zie tekening voor een
voorbeeld (p. 11).
BEVESTIGINGEN
Voor het bevestigen van bijvoorbeeld ramen en deuren,
keukenkasten, radiotoren, e.a. in muren opgetrokken met
het Porotherm Lijm-Systeem bestaat voor elke montage
een aangepaste verankeringsmethode.
In functie van de toepassing en de belastingsgraad kiest
u bijvoorbeeld voor onderstaande types pluggen:
De gewone plug voor lichte
bevestigingen.
De slagplug voor een snelle
lichte bevestiging.
De lange plug voor middelzware
bevestigingen.
De chemische verankering voor
zware bevestigingen.
Voor andere types of oplossingen en de aanbevolen
belastingen wordt verwezen naar de verdelers. Zij zijn
gespecialiseerd in het bepalen van de juiste keuze.
Volg steeds de uitvoeringsrichtlijnen en plaatsingsvoorschriften zoals vermeld op de technische fiches van de
fabrikant.
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Voor bijkomende inlichtingen of vragen kunt u ons
contacteren op het nummer: 056 24 96 16.

De meest gestelde vragen
BRANDWEREND METSELWERK IN POROTHERM LIJMSYSTEEM.
Een verlijmde wand in Porotherm Lijm-Systeem is enkel
aan te bevelen voor brandwerend metselwerk indien de
verticale voegen werden dichtgesmeerd (NAD-richtlijn op
tand-en-groef stenen) of indien de complete wand langs
elke zijde werd gepleisterd. Een gepleisterde gelijmde
wand haalt volgende Rf-waarden, dezelfde als klassieke
gemetselde muren:
9 cm dikte – Rf = 2 uur
14 cm dikte – Rf = 4 uur
19 cm dikte – Rf = > 6 uur.
THERMISCHE ISOLATIE VAN
POROTHERM LIJM-SYSTEEM.

METSELWERK

IN

Een wand in Porotherm Lijm-Systeem is een uitvoering
met dunne voegen < 2 mm. Derhalve wordt volgens het
isolatie-addendum NBN 62-002/A1 de mortel weggelaten
bij de berekening van de U-waarde van de wand.
Bijgevolg bekomt men een warmtegeleidingscoëfficiënt
van het metselwerk, gelijk aan deze van de steen, namelijk 0,26 W/m2K. Thermische dichtheid wordt slechts volledig bekomen bij bepleistering.
WAT IS DE UITHARDINGSTIJD VAN LIJMMORTEL
TEN OPZICHTE VAN KLASSIEKE MORTEL? MAG EEN
OPGETROKKEN MUUR SNELLER BELAST WORDEN,
BIJVOORBEELD PLAATSING VAN GEWELVEN?
De complete uithardingstijd van de lijmmortel ten einde
alle technische kenmerken compleet te bereiken is quasi
identiek aan klassieke mortel, wanneer dit getest wordt op
balkjes 4/4/16. Het is echter zo, dat gezien de lijmmortel
zeer dun wordt aangebracht, deze laag sneller uitdroogt,
waardoor de stenen ook niet zullen ‘zwemmen’ of uitzakken. Men kan aldus sneller werken in de hoogte zonder
wachttijden. Een opgetrokken muur sneller belasten is
in functie van het uithardingspatroon van de lijmmortel.
Aangezien dit in functie is van de omgevingstemperatuur
en -vochtigheid, kan hierover geen éénduidige richtlijn
aangegeven worden.

te passen voor lagere temperaturen. Uiteraard spelen
de omgevingsomstandigheden ook sterk mee (bijvoorbeeld: bij droog winderig weer in de winter zal de lijmmortel sneller verharden dan bij rustig mistig weer).
Er bestaan geen additieven ten einde de eigenschappen van
de lijmmortel te wijzigen. Het is tevens ten strengste verboden om op eigen initiatief bepaalde additieven toe te voegen!
HOE WORDEN DAGKANTEN AAN RAMEN EN DEUREN
UITGEWERKT MET DE VERTANDINGEN VAN DE
STENEN?
ZIJN ER PASSTUKKEN?
Er bestaat geen modulaire maat voor binnenmuren: men
dient zich voor de lengte te houden aan een veelvoud van
de module van de gevelsteen, alsook de te respecteren
slag aan ramen, deuren, garagepoorten, ed.
Bijgevolg bestaan er geen passtukken. Het is de keuze
van de aannemer de gezaagde kant van de steen richting opening of richting binnenmuur te plaatsen. Bij deze
laatste dient de staande naad nagevuld te worden met
klassieke mortel.
HOE ZICHTBAAR BLIJVEND METSELWERK MAKEN MET
POROTHERM LIJM-SYSTEEM, BIJVOORBEELD IN
GARAGE OF BERGING?
Zichtbaar blijvend metselwerk is tevens een koud kunstje
met het Porotherm Lijm-Systeem. Om te vermijden dat
een kopse tand en groef zichtbaar zou zijn, bestaan er
speciale Porotherm stenen met één vlakke kop die kunnen tussengelijmd worden.
IS HET GEBRUIK VAN DE JUSTIERBOY EEN MUST?
Neen. Men kan nog steeds de onderste laag zat leggen
in de mortel. Gezien het belang van de horizontaliteit van
de onderste laag, raadt Wienerberger het gebruik van de
justierboy ten zeerste aan. Het werk gaat eenvoudiger,
sneller, en gebeurt exacter.

HOE GEDRAAGT EEN GELIJMDE MUUR ZICH ALS
HIJ PAS VERLIJMD IS EN HET BEGINT TE REGENEN?
HOE GEDRAAGT DE LIJM ZICH BIJ KOUDERE
TEMPERATUREN? ZIJN ER ADDITIEVEN TEN EINDE DE
EIGENSCHAPPEN TE WIJZIGEN?
Gezien de voegen zeer dun zijn, kunnen deze niet ‘uitlopen’, waardoor ook het vers metselwerk niet kan uitzakken. Lijmen bij zacht regenweer is mogelijk mits de stenen
onmiddellijk geplaatst worden na het aanbrengen van de
lijm. Men dient er echter voor te zorgen dat de lijmmortel
in de mengkuip niet verdund geraakt door het regenwater.
Men dient te lijmen bij temperaturen hoger dan 5°C.
Het is zo, dat er vanuit de productie automatisch een
wintermengeling aangemaakt wordt, ten einde de
eigenschappen naar verwerking en verharding aan
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Belangrijke weetjes!
Het verlijmen van binnenmuurstenen mag niet beschouwd
worden als een vergelijkbaar alternatief op traditioneel
metselen. Het is dus zo dat niet alle gewoontes van bij
traditioneel metselen kunnen overgenomen worden.
Enkele voorbeelden:
1. Bij het Porotherm Lijm-Systeem zal in hoofdzaak
gebruik gemaakt worden van stenen met formaat
30/14/23.4. Deze zijn beduidend hoger dan de traditionele blokken. Bij het stoten tegen een bovenste laag
stenen kunnen deze vlugger los komen dan bij traditioneel metselwerk omdat de mortel in plaats van op
afschuiving, en dus druk in de stegen, nu puur op trek
wordt belast omwille van de momentwerking. Het is dus
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aangewezen om geen ladders en houten balken te laten
vallen tegen vers opgetrokken gelijmde wanden. Het is
sowieso uit veiligheidsoverweging verboden om te lopen
op de bovenste lagen. Men kan de bovenste laag traditioneel metsen ofwel voorzien we de bovenste laag van
een mortelbed waarop de welfsels gaan rusten.
2. Omwille van het feit dat de perforaties bij gelijmde
uitvoering minder zijn gevuld met mortel is de weerstand
tegen zijdelingse impact bij onbelaste wanden kleiner
dan bij traditioneel metselwerk.
De praktijk toont ons dat sommige aannemers de bovenste laag van een wand alsnog traditioneel uitmetselen.

Nuttige adressen en
telefoonnummers
RESERVATIE WERFINSTRUCTIE:
Tel. 056 24 96 16 – fax 056 22 87 11
Info@pls-wienerberger.be – www.wienerberger.be
RESERVATIE VAKOPLEIDING VDAB:
Wienerberger organiseert i.s.m. de VDAB een aantal kosteloze opleidingssessies in verschillende VDAB-centra.
Tel. 03 448 37 46 dhr Luc Apers, luc.apers@vdab.be
http://bouwopleidingen.vdab.be
AFHALINGSADRESSEN POROTHERM LIJM-SYSTEEM:
Hier kan u terecht voor:
Geslepen Porotherm-stenen
Lijmmortel
Duo-spouwhaken
Rolbakjes
Justierboy
Alligatorzaag De Walt en zaagbladen
Terca Zonnebeke, Iepersestraat 186, 8980 Zonnebeke, tel. 051 78 80 60, fax 051 77 10 38
Terca Tessenderlo, Havenlaan 10, 3980 Tessenderlo, tel. 013 67 16 31, fax 013 67 18 64
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Wienerberger nv
Ter Bede Business Center, B-8500 Kortrijk
T + 32 56 24 96 16, F + 32 56 22 87 11
info@terca.be, www.terca.be

