
Voordelig na-isoleren in 3 stappen

?

?weinig ruimteverlies
?energie besparend
?geluidsisolerend
?schimmelwerend
?diffusie-open 
?capillair actief
?natuurlijke materialen
?ecologisch & duurzaam 

isoleren én afwerken

Comfort  Easy
Comfort  Pro
Comfort  Clay
Comfort  Metal Stud
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COMFORTWALL
na-isolatie en afwerkingsysteem voor binnen
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Eenvoudig systeem voor 
na-isolatie en afwerking 



? na-isolatie van gevels
? de afwerking van schuine zolder 

plafonds
? afwerking van vlakke plafonds
? lichte en geluidswerende 

scheidingswanden
? zeer weinig ruimteverlies
? energiebesparing van circa 35%
? forse reductie van geluidsoverlast
? schimmelwerend
? diffusie-open & capillair actief
? comfort verhogend
? duurzaam & prijsgunstig
? isoleren én modern afwerken

Uitgekiende materialen

Licht, snel en ruimte besparend

Postadres:
Stentorlaan 5
NL-7534 HT Enschede
T: +31 (0)53 433 03 60
F: +31 (0)53 435 21 11
E:  info@technostuc.nl

Magazijn & showroom:
(alleen op afspraak)
Bedrijvenpark Twente 322e
NL-7602 KL  Almelo

www.technostuc.nl

Comfortwall PRO 
binnenisolatie en afwerkings-
plaat met plamuurlaag, 
uitvlakvlies en damp-open 
afwerking naar keuze
Op de Comfortwall platen komt een 
dunne minerale plamuur-laag van ca. 
3 mm laagdikte, aan te brengen met 
een kamspaan. Op de natte plamuur-
laag wordt een dun Comfortwall 
uitvlakvlies gelegd en deze wordt met 
de vlakke kant van de spaan vlak 
gedrukt. Dit zorgt voor een zeer vlak 
en strak oppervlak. 

Comfortwall EASY 
binnenisolatie en afwerkings-
plaat met glasvezelweefsel-
behang en damp-open 
muurverf
De Comfortwall platen worden stabiel 
op de ondergrond bevestigd en 
voorzien van Comfortwall Glasvezel-
weefselbehang. Er is hierbij keuze uit 
8 verschillende motieven. 
Het geheel wordt vervolgens met zeer 
damp-open Comfortwall natuurlijke 
muurverf afgewerkt. Met de keuze uit 
vele moderne kleuren.

Comfortwall Metal Stud 
compleet scheidingswand 
systeem én complete 
afwerking van schuine of 
vlakke plafonds
Comfortwall Metal Stud combineert de 
unieke eigenschappen van een enorme 
geluidsisolatie en een snelle, eenvou-
dige verwerking met de stabiele eigen-
schappen van een lichtmetalen draag-
constructie van hoge kwaliteit. De 
afwerkingsmogelijkheden zijn die van
de Comfortwall Easy, Comfortwall Pro 
en Comfortwall Clay systemen.

Comfortwall CLAY 

plaat met leem fijnpleister, 
wapeningsweefsel en leem 
afwerking (verf of stucfinish)
Op de Comfortwaal platen wordt een 
dunne stuclaag aangebracht van ca. 
5 mm Comfortwall Leem Fijnpleister. 
In deze laag wordt een Comfortwall 
wapeningsweefsel ingebed, tegen 
scheurvorming. Vervolgens kan de 
Leem Fijnpleister als met leemverf 
gesausd schuurwerk of met Leemstuc 
finish op kleur worden afgewerkt.

binnenisolatie en afwerkings-

Comfortwall van Technostuc systemen is een 
prijsgunstig systeem voor de na-isolatie aan de 
binnenzijde van slecht geïsoleerde gevels én 
daken, voor het creëren van lichte geluids-
werende scheidingswanden en voor de afwerking 
van schuine dakzijdes en vlakke plafonds. 
Comfortwall systemen zijn samengesteld uit 
natuurlijke materialen die kou, geluid, condens en 
schimmel vrijwel geen kans geven. De basis van 
het systeem bestaat uit een dunne natuurlijke 
Comfortwall SONO na-isolatieplaat van 20 mm 
met veer- en groef. Comfortwall is na-isoleren en 
afwerken in één systeem, met een keuze uit 3 
moderne afwerkingen.
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