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Riet platen  
rietisolatieplaten (Schilfrohrplatten) 

 

 
 
Rietisolatie-platen en pleisterdrager                     34010 - 34020 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 

 
Rietstengels door pressing en verzinkt ijzerdraad tot platen gebonden. Zonder 
chemische bindmiddelen. De bindingen zijn op afstanden van ca. 14 tot 18 cm 
aangebracht middels tweezijdig opgelegd draad dat alle 60mm met klemmen is 
verbonden.  
 

 
Levervorm: 
 

 
Los of op pallets. Plaatafmetingen: 1 x 2 m.  
Plaatdiktes: 20 en 50 mm.  
 

 
Opslag: 
 

 
Droog opslaan. Tegen vocht beschermen. 
 

 
Toepassing: 
 

 
Als pleisterdrager en isolatieplaten:  
Rietplaten zijn als pleisterdrager en als isolatieplaten binnen te gebruiken en 
kunnen met een Conluto leem raaplaag afgewerkt worden. 
 

 
Verwerking: 
 

 
Rietplaten kunnen haaks op de rietstengels met een decoupeerzaag op maat 
gemaakt worden. Evenwijdig aan de rietstengels moet het draad worden 
doorgeknipt/doorgezaagd bij een klem en de stengels eventueel opnieuw worden 
gebonden.  
 
Isolatie aan de binnenzijde van buitengevels: 
Op de binnenzijde van de buitengevel een absorber leemlaag aanbrengen van 
Conluto leem raappleister (min. 1 cm laagdikte). De isolatieplaat in de vochtige 
leem drukken en vastzetten met bijgehorende isolatie schotelpluggen (5 à 6 per 
m

2
). Het is belangrijk dat de plaat volvlaks in de leem gedrukt is om de capillaire 

geleiding van dampvocht te waarborgen. Oude verflagen, behang en sierpleister 
dient van de ondergrond te zijn verwijderd, oude klak of cementpleisterlagen 
kunnen blijven zitten. 
 
Bevestigen op een onderconstructie: 
Een stabiele houten onderconstructie met een rastermaat van 50 cm 
samenstellen. De platen worden zo aangebracht dat de kopse naden op de 
onderconstructie liggen. Bevestigen met isolatieschroeven met schotel,  
ca. 6 per m

2
. 

 
Voor het aanbrengen van pleisterlagen op het rietplaten dienen deze droog te 
zijn. 
 

 
Afwerking/pleisterwerk: 
 

 
De rietplaten worden in twee lagen met leem pleisterwerk afgewerkt.  
De eerste laag bestaat uit een Conluto leem raaplaag met glasvezel 
wapeningsweefsel ingebed over het gehele oppervlak (min. 10 cm overlappend 
op de naden); tegen scheurvorming. Laagdikte: 1 - 1,5 cm. 
De tweede laag is een Conluto leem afwerkingspleister, type fijn, met stro of 
edelpleister in kleur. Laagdikte is product afhankelijk, zie productbladen. 
 

 
Warmtegeleiding lambda: 
Soortelijk gewicht: 

 
0,059  W/mK 
ca. 190-220 kg/m

3
 

µ = 2 
 

Volgens Technische Informationen van Conluto - Bauen mit Lehm. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 


