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COMFORTWALL PRO 
Na-isolatiesysteem voor binnen 
 

 
VERWERKINGSHANDLEIDING 

 

 
Comfortwall Pro, energie besparen en stijlvol afwerken in één systeem 
 
Bij koude gevels, gehorige tussenwanden én een hoog afwerkingniveau is Comfortwall Pro na-isolatiesysteem dé oplossing. 
Comfortwall Pro is een prijstechnisch vriendelijk na-isolatiesysteem voor de binnenzijde van slecht geïsoleerde gevels en 
daken met stijlvolle afwerkmogelijkheden. Comfortwall Pro geeft weinig verlies aan binnenruimte, geeft geen overmatige 
overlast door hak- en breekwerk, bespaart circa 35% op energiekosten en reduceert geluidsoverlast met circa 50%.  
Comfortwall Pro is na-isoleren en stijlvol afwerken in één systeem, met keuze uit verschillende attractieve afwerkingen. 
 
Het Comfortwall Pro na-isolatiesysteem is samengesteld uit natuurlijke, damp-open en capillair actieve materialen, waardoor 
kou, geluid, condens en schimmel vrijwel geen kans krijgen. Het complete en op elkaar afgestemde Comfortwall Pro na-isolatie-
systeem bestaat uit een dunne Comfortwall SONO na-isolatieplaat, uitgevlakt met een natuurlijke Comfortwall Pro Klimaat-
plamuur waarin ingebed een Comfortwall Pro-uitvlakvlies en afgewerkt met een Comfortwall Pro-finish naar keuze.  
Comfortwall Pro is eenvoudig aan te brengen. Door het unieke Comfortwall Pro-uitvlakvlies kan het oppervlak vlak worden 
afgewerkt zonder noemenswaardige stucwerkervaring. In 3 stappen wordt een eind gemaakt aan koude gevels en gehorige 
wanden en veranderen koude en gehorige kamers in aangename en stijlvolle leefruimtes.  
 

Stap 1: Isoleren 
De 20 mm dikke Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaten worden, afhankelijk van de ondergrond, met speciale Comfortwall 
slagankers of Comfortwall snelschroeven direct de muur aangebracht. De Comfortwall SONO na-isolatieplaten sluiten in 
elkaar via veer- en groef verbinding waardoor warmtelekken worden vermeden. Een vrijwel vlak oppervlak is het resultaat. 
 

Stap 2: Plamuren 
Voor een vlakke wandafwerking wordt op de Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaten een dunne egale laag Comfortwall 
Pro Klimaatplamuur aangebracht. Deze natuurlijke, silicaat gebonden Comfortwall Pro Klimaatplamuur voorkomt schimmel-
vorming, is ecologisch en zorgt voor een gezond leefklimaat. Comfortwall Pro Klimaatplamuur wordt kant-en-klaar in emmers 
aangeleverd en kan direct worden op de Comfortwall SONO na-isolatieplaat worden aangebracht, waardoor veel tijd 
bespaard wordt. Met een 4 mm getande Comfortwall Pro rvs-spaan de Comfortwall Pro Klimaatplamuur-laag rillen. En 
vervolgens het Comfortwall Pro uitvlakvlies op de vochtige Comfortwall Pro Klimaatplamuur aanbrengen en vlak strijken 
met de gladde zijde van de rvs-spaan om een vlakke, strakke en na droging uiterst stootbestendige afwerklaag te verkrijgen. 
 

Stap 3: Afwerken 

De laatste stap is Comfortwall Pro-Finish. Deze finish-laag dient uiterst damp-open te zijn en mag geen afsluitende laag 
vormen, zoals bij latexverf, acrylaat-muurverf, sierpleister of vinylbehang het geval is. Met Comfortwall Pro-finish zijn er 
verschillende stijlvolle afwerkingsmogelijkheden. Er is keuze uit strak en modern, of aangenaam en warm. Ook kunnen op 
creatieve wijze sjablonen gebruikt worden.  
 
a. Comfortwall NatureColors natuurlijke muurverf  in één van de 9 standaard kleuren of onderling gemengd, eventueel in 
combinatie met een Comfortwall glasvezelweefselbehang in één van de 8 structuren (zoals bij het Comfortwall Easy na-
isolatiesysteem) 
 
b. Comfortwall KlimaColors silicaat muurverf met keuze uit een zeer groot kleurenpallet, te bestellen op een gewenste kleur 
uit onze kleurenwaaier. Comfortwall KlimaColors vormt geen afgesloten laag, maar versteent met de Comfortwall Klimaat-
Plamuur-laag, waardoor de afwerking uitermate krasvast,  damp-open en schimmelwerend is. 
 
c. Comfortwall Leem Edelpleister natuurlijke leem-finish in één van de 10 standaard natuurkleuren of onderling gemengde 
kleuren aan te brengen in een laagdikte van circa 2 mm. Comfortwall Leem Edelpleister geeft wanden een aangename, bijna 
fluweelachtige uitstraling, is daarbij hoog vochtregulerend en draagt bij aan een gezond leefklimaat. 
 
d. Comfortwall Art Nobile natuurlijke silicaat-finish wordt kant-en-klaar vanuit de emmer aangebracht in een laagdikte van 2 
tot 3 mm. De bijzonder levendige afwerking is verkrijgbaar in 35 attractieve kleuren. De licht oneffen nobele structuur van 
Comfortwall Art Nobile doet denken aan een combinatie van Mediterrane afwerkingen met een vleugje terrazzo. Het 
oppervlak is zeer stootbestendig, diffusie-open en beschermt tegen schimmel.  
 
e. Comfortwall Art Velluto metallic finish is damp-open en wordt kant-en-klaar vanuit de emmer verwerkt. De eerste basis-
laag wordt met een roller of kwast egaal dekkend opgebracht. Na droging volgt de tweede laag die met een roller of Venetiaan-
se spaan kan worden opgebracht en bewerkt. Door met de roller of kwast willekeurige bewegingen te maken ontstaat een 
levendige afwerking met keuze uit meer dan 70 moderne kleuren en een rijke metallic uitstraling. 
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Algemene kenmerken Comfortwall Pro na-isolatiesysteem 
- Comfortwall Pro na-isolatiesysteem is een compleet systeem voor na-isolatie en stijlvolle afwerking ineen 

- De Comfortwall Pro systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd, diffusie-open en capillair actief, waardoor 

vochtophoping door condensatie in de gevels vermeden wordt en schimmelvorming wordt bestreden 

- Comfortwall Pro na-isolatiesysteem is prijsgunstig en levert een aanzienlijke energiebesparing met een gering verlies 

aan leefruimte 

- Comfortwall Pro na-isolatiesysteem isoleert gevels of schuine daken vanaf de binnenzijde tegen kou in de winter, hitte 

in de zomer en reduceert geluidsoverlast  

- Comfortwall Pro na-isolatiesysteem geeft nauwelijks tot geen overlast door sloop of breekwerk 

- Comfortwall Pro na-isolatiesysteem wordt geleverd in de opgegeven hoeveelheden afgerond op 

verpakkingseenheden, waardoor afval tot een minimum wordt beperkt 

- De Comfortwall Pro Klimaatplamuur zorgt voor een strakke en vlakke basislaag waarop verschillende stijlvolle 

afwerkingen mogelijk zijn 

Voor een uiterst prijsgunstige na-isolatie adviseren wij het Comfortwall Easy na-isolatiesysteem. 
 
Voor geluidsreducerende scheidingswanden of plafonds adviseren wij het Comfortwall Metal Stud systeem. 
 
Voor een natuurlijke en gezonde wandopbouw adviseren wij het Comfortwall Clay na-isolatiesysteem.  
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Verwerkingsrichtlijnen Comfortwall Pro na-isolatiesysteem 
 

Stap 1: Isoleren 
 
1-a. Voordat de Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaten kunnen worden aangebracht moeten tegen alle aansluitingen zoals 
plafonds, vloeren, zijmuren, balken en kozijnen het zelfklevende Comfortwall afdichtband worden aangebracht. Het Comfort-
wall afdichtband op het onderdeel plakken waartegen de 2 cm dikke zijkanten van de Comfortwall SONO na-isolatieplaten 
gaan aansluiten. Het Comfortwall afdichtband zorgt ervoor dat alle aansluitingen en kieren geïsoleerd en luchtdicht zijn.  
Let op: Bij na-isolatie is het afdichten van naden en kieren uiterst belangrijk!  
 
1-b. Vervolgens worden de 20 mm dikke Comfortwall SONO na-isolatieplaten tegen de muren, plafonds of schuine daken 
gemonteerd.  
 
- Isolatieopbouw: de Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaten worden van beneden naar boven opgebouwd, waarbij de 
lange zijde van de Comfortwall SONO na-isolatieplaten liggend en zuiver waterpas zijn, evenwijdig aan de vloer, en de korte 
plaatnaden staand. De korte staande plaatnaden steeds ongeveer een halve plaatlengte laten verspringen, in zogenaamd half-
steensverband. Druk de SONO na-isolatieplaten stevig tegen het afdichtband en druk ook de veer- en groefverbinding stevig in 
elkaar zodat er geen open naden meer zichtbaar zijn. Vervolgens de Comfortwall SONO na-isolatieplaten tegen de achter-
liggende ondergrond (bijv. muren, plafonds of schuine daken) vastzetten.  
Let op: dragende of niet-dragende binnenmuren die op de gevels aansluiten dienen tevens te worden geïsoleerd met een 
strook van minimaal 30 cm Comfortwall SONO na-isolatieplaat.  
 
- Verlijmen Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaten: De naden van deze houtvezelisolatieplaten dienen verlijmd te worden. 
De systeemlijm (BOND310) met een hand- of luchtdrukspuit gelijkmatig op de bovenkant van de veer van de plaat aanbrengen 
(Afb. 1). De volgende Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaat stevig in de veer- en groefverbinding drukken zodat er geen 
open naden meer zichtbaar zijn (Afb. 2). Enige lijm dient uit de voeg te puilen. Na ca. 2 uur is de voeg dicht. De veren moeten 
stofvrij, droog en onbeschadigd zijn. 

                       
Afb.1

1.

2.

Afb.2

 
 
- Op maat maken: Het op maat zagen van de isolatieplaten gaat eenvoudig met het bijgeleverde Comfortwall decoupeer-
zaagblad, een cirkelzaag of een handzaag. Naden tussen de Comfortwall SONO na-isolatieplaten en aansluitingen mogen 
niet groter zijn dan 5 mm.  
De bovenste rij Comfortwall SONO na-isolatieplaten zijn door de veer- en groef verbinding iets moeilijker te monteren. Snijdt 
of zaag daarom het aan de muurzijde bevindende been van de groef van de Comfortwall SONO na-isolatieplaat af. Het 
afgesneden of gezaagde deel achter de staande veer van de reeds gemonteerde Comfortwall SONO na-isolatieplaat leggen. 
Monteer dan de bovenste rij SONO na-isolatieplaten tegen de muur met een maximale naad tussen het plafond en de 
Comfortwall SONO na-isolatieplaten van 5 mm.  
 
- Vastzetten van Comfortwall SONO na-isolatieplaten op steenachtige (I) of houten (II) ondergronden: 
 
I. op steenachtige ondergronden:  
Voor montage op stabiele ondergronden van metselwerk of beton Comfortwall slagankers gebruiken. Deze zijn volledig van 
kunststof waardoor koudebruggen en geluidslekken worden geminimaliseerd.  
Minimale lengte van de Comfortwall slagankers: 
A. bij massieve stenen en beton:  
20 mm plaatdikte + bestaande stuclaag dikte + verankeringsdiepte van 30 mm = min. slaganker lengte 
B. bij holle en zachte stenen:  
20 mm plaatdikte + bestaande stuclaag dikte + verankeringsdiepte van 50 mm = min. slaganker lengte 
Verwerking Comfortwall slagankers:  
Boor een gaatje van rond 8 mm door de SONO na-isolatieplaten in de stabiele achterliggende wand met een steenboor en een 
klopboormachine. Het gat dient 1 cm dieper te zijn dan de lengte van de Comfortwall slaganker. Tik met een hamer de 
Comfortwall slagankers voorzichtig in de muur. Zorg dat de koppen van de Comfortwall slagankers gelijk blijven aan het 
oppervlak van de Comfortwall SONO na-isolatieplaten. 
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Let op bij Comfortwall slagankers:  
- Plaats de slagankers minimaal 5 cm vanaf de Comfortwall SONO na-isolatie plaatranden en maximaal 30 cm van elkaar 
(zie Comfortwall slaganker-schema, details) 
- Indien er een bestaande stuclaag op de muur aanwezig is dient het Comfortwall slaganker door de stuclaag heen in de stabie-
le muur te worden vastgezet. De bestaande stuclaag draagt niet bij aan de verankering van het Comfortwall slaganker  
- Probeer bij holle stenen of zachte, poreuze stenen de Comfortwall slagankers zoveel mogelijk in de voegen van de stenen 
vast te zetten 
 
II. op houten ondergronden en metalen staanders (Comfortwall metal stud):  
Op houten ondergronden en metal stud Comfortwall snelschroeven gebruiken.  De Comfortwall snelschroeven minimaal 
2,5 cm van de plaatranden en maximaal 20 cm van elkaar plaatsen (zie Comfortwall snelschroef-schema, details). De 
koppen van de Comfortwall snelschroeven dienen gelijk aan het oppervlak van de Comfortwall SONO na-isolatieplaten te 
zijn. 
Let op: indien de Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaten op houten of metalen staanders of op latten worden aangebracht 
mogen deze staanders of latten niet verder dan 30 cm h.o.h. van elkaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afwerking van 
schuine binnenzijdes van daken of lichte scheidingswandjes. 
 
1-c. Met Comfortwall plamuur de gaatjes van de Comfortwall snelschroef-koppen en van de Comfortwall slaganker-
koppen gelijk met het oppervlak plamuren. Gebruik hiervoor het bijgeleverde Comfortwall rvs-plamuurmes. Ook kleine 
oneffenheden bij plaatvoegen kunnen met Comfortwall plamuur worden geplamuurd. 
 
Let op: Voor dieper liggende koppen van Comfortwall snelschroeven of voor Comfortwall slagankers kan het nodig zijn om 
eerst de gaatjes te vullen met Comfortwall plamuur en na uitharding hiervan nogmaals de gaten vlak te plamuren met 
Comfortwall plamuur. 
 
1-d. Naden tussen de Comfortwall SONO na-isolatieplaten en andere onderdelen zoals kozijnen, zijgevels, plafonds, vloeren, 
etc. voorzien van Comfortwall kit. De kit aanbrengen in de naad, gelijk met het oppervlak van de isolatie.  
 
 

Stap 2: Plamuurlaag 
 
Voor een vlakke wandafwerking wordt op de Comfortwall Pro SONO na-isolatieplaten een dunne egale laag Comfortwall 
Pro Klimaatplamuur aangebracht. Deze natuurlijke, silicaat gebonden Comfortwall Pro Klimaatplamuur voorkomt schimmel-
vorming, is ecologisch en zorgt voor een gezond leefklimaat. Comfortwall Pro Klimaatplamuur wordt kant-en-klaar in emmers 
aangeleverd en kan direct worden op de Comfortwall SONO na-isolatieplaat worden aangebracht, waardoor veel tijd bespaard 
wordt.  
 
Met de 4 mm getande Comfortwall Pro rvs-spaan de Comfortwall Pro Klimaatplamuur-laag aanbrengen en rillen. Plaats 
hiervoor de getande rvs-spaan gekanteld onder een hoek van ca. 45 graden op de Comfortwall SONO na-isolatieplaten. Zorg er 
wel voor dat de bruine Comfortwall SONO na-isolatieplaat in de groeven niet meer zichtbaar is.  
 
Plaats vervolgens het Comfortwall Pro uitvlakvlies op de nog vochtige en gerilde Comfortwall Pro Klimaatplamuur in banen 
van boven naar beneden. Let op dat dit zonder vouwen gebeurt. De naden van de banen Comfortwall Pro uitvlakvlies dienen 
elkaar minimaal 5 cm te overlappen. Snijdt het vlies op de overlappen de naden in het midden door met het Comfortwall 
afbreekmes en verwijder de beide smalle afgesneden stukken Comfortwall Pro uitvlakvlies-stroken. 
 
Strijk vervolgens het Comfortwall Pro uitvlakvlies vlak met de gladde zijde van de Comfortwall Pro rvs-spaan. Plaats 
hiervoor de gladde zijde van de rvs-spaan onder een lichte hoek van ca. 10 graden op het uitvlakvlies en egaliseer het 
oppervlak op deze wijze door lichte druk op de rvs-spaan uit te oefenen. Door een gelijkmatige druk op de rvs-spaan uit te 
oefenen wordt een vlakke, strakke en, na droging, uiterst stootbestendige afwerklaag te verkregen.  
 
 

Stap 3: Afwerken 

 
De laatste stap is Comfortwall Pro-Finish. Deze finish-laag dient uiterst diffusie-open te zijn en mag geen afsluitende laag 
vormen. Er mag dus geen latex-verf, acrylaatmuurverf, sierpleister (granol), vinylbehang of andersoortige afsluitende afwerking 
worden aangebracht. Vraag bij twijfel altijd eerst advies aan bij Technostuc systemen. 
 
Met Comfortwall Pro-finish zijn er verschillende stijlvolle afwerkingsmogelijkheden, die stuk-voor-stuk diffusie-open en capillair 
actief zijn. Dat wil zeggen dat eventueel overtollig (condens)vocht in de gevel snel via het Comfortwall SONO na-isolatie-
systeem kan worden afgeven. Er is keuze uit strak en modern, of aangenaam en warm. Ook kunnen op creatieve wijze 
sjablonen gebruikt worden.  
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De Comfortwall Pro Finish-lagen mogen pas na volledige doorharding van de Comfortwall Klimaatplamuur worden 
aangebracht. Te rekenen is met een droging van ca. 1 dag per mm laagdikte, hetgeen bij een normale temperatuur en 
luchtvochtigheid 3 tot 4 dagen is. 
 

A. Comfortwall Pro-finish: Comfortwall KlimaColors silicaat muurverf (Kieselit Klimaat systeem) 

Comfortwall KlimaColors en Comfortwall Klimaatplamuur vormen een op elkaar afgestemd afwerkingsysteem, het zg. 

Comfortwall Kieselit Klimaat systeem. Comfortwall KlimaColors vormt geen afgesloten laag, maar versteent met de 

Comfortwall Klimaatplamuur-laag, waardoor de afwerking uitermate krasvast, damp-open en schimmelwerend is.  

Keuze uit een zeer groot kleurenpallet, te bestellen op een gewenste kleur uit onze kleurenwaaier. 

 

LET OP: Comfortwall Kieselit Klimaat systeem draagt bij aan een aangenaam binnenklimaat en is ook geschikt voor 

intensief gebruik bij bijvoorbeeld kantoren, gangen, scholen, kleuterscholen en gezondheidsinstellingen. Ook voor 

vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens, echter niet in direct contact met spatwater brengen. 

 

A1. Breng over de uitgeharde Comfortwall Klimaatplamuur-laag met Comfortwall Uitvlakvlies een dunne tweede laag 

(ca. 1 – 1,5 mm) Comfortwall Klimaatplamuur-laag aan (zonder vlies) en pleister deze met de gladde zijde van de rvs-

spaan vlak.  

 

A2. Laat deze Comfortwall Klimaatplamuur-laag drogen (ca. 1 dag) en schuur of schraap voorzichtig de eventueel 

aanwezige oneffenheden en rilletjes van de Comfortwall Klimaatplamuur-laag vlak. 

 

A3. Breng de Comfortwall KlimaColors silicaatmuurverf voor binnen aan met een roller, kwast of verfspuit, veelal in 

twee lagen. Kant-en-klaar vanuit de emmer aan te brengen.  

 

B. Comfortwall Pro-finish:  

Comfortwall glasvezelweefselbehang  en Comfortwall NatureColors natuurlijke muurverf   

Keuze uit één van de 9 standaard kleuren of onderling gemengd, in combinatie met een Comfortwall glasvezelweefsel-

behang (zoals bij het Comfortwall Easy na-isolatiesysteem).  

 

LET OP: Het grote voordeel van deze opbouw is dat de ondergrond door de Comfortwall Klimaatplamuur-laag mét het 

Comfortwall Uitvlakvlies enorm vlak is waardoor er ook kan worden gekozen voor een Comfortwall glasvezelweefsel-

behang met een fijne structuur. 

 

B-1 Behangen 

B1-a. Voor het aanbrengen van het Comfortwall glasvezelweefselbehang oneffenheden van de Comfortwall klimaat-

plamuur-laag zeer voorzichtig met het Comfortwall plamuurmes wegschrapen.  

 

B1-b. Meet de hoogte van de wand en knip de Comfortwall glasvezelweefselbehang-banen af op lengte met 15 tot 20 

cm extra lengte.  

 

B1-c. Met de bijgeleverde Comfortwall vachtroller de kant-en-klare Comfortwall glasvezellijm aanbrengen langs een 

aangebrachte loodlijn. Strijk niet de gehele wand in met lijm, maar per baanbreedte van het Comfortwall glasvezel-

weefselbehang, om te voorkomen dat de lijm te snel droogt.  

Let op: De kant-en-klare Comfortwall glasvezelweefselbehanglijm eerst in de emmer doorroeren voor een gelijkmatig 

lijmmengsel. 

 

B1-d. Het Comfortwall glasvezelweefselbehang op de met lijm ingestreken wand plakken met boven en onder enige 

extra lengte. Het Comfortwall glasvezelweefselbehang vlakstrijken met de Comfortwall behangspatel. Daarna de 

stalen Comfortwall liniaal in de hoek tegen het plafond plaatsen en met het Comfortwall afbreekmes door de hoek 

snijden langs de liniaal. Herhaal dit bij de vloeraansluiting.  

 

B1-e. Vervolgens de Comfortwall glasvezelbehanglijm op de wand strijken voor een tweede Comfortwall glasvezel-

weefselbehang-baan. Plak de tweede baan zoals de eerste. Zorg ervoor dat de naden op elkaar aansluiten en let op het 

patroon van het Comfortwall glasvezelweefselbehang. Strijk de baan vlak met de Comfortwall behangspatel en snij 

deze met het mes langs de liniaal op lengte. Rol met de rubberen Comfortwall behangroller over de onderlinge naad om 

deze vlak te rollen. Herhaal deze stappen voor de gehele wand.  

Let op: bij uitwendige hoeken het Comfortwall glasvezelweefselbehang voldoende om de hoek plakken (ca. 15 tot 20 

cm) voor een goede aansluiting met een volgende Comfortwall glasvezelweefselbehang-baan. 

 



 
TIB-COMFORTWALL PRO - technisch informatie blad 

Verwerkingsrichtlijnen Comfortwall Na-isolatiesysteem    v2 - ©  03-2013    Technostuc systemen –  www.technostuc.nl  6/7 

 

 

B1-f. Voor het aanbrengen van de Comfortwall NatureColors muurverf eerst de omhoog staande Comfortwall glas-

vezelweefselbehangvezels voorzichtig afsteken of afschuren. De Comfortwall NatureColors muurverf pas aanbreng-

en als de lijm van het Comfortwall glasvezelweefselbehang droog is.  

Let op: Droging van de Comfortwall glasvezellijm is gemiddeld 12 tot 24 uur; lage temperaturen en hoge luchtvochtig-

heid kunnen de droging vertragen. 

 

Stap B-2: Sausen 

B2-a. Comfortwall NatureColors muurverf wordt geleverd in kleur. Keuze uit 9 kleuren, die ook onderling mengbaar 

zijn. De natuurlijke muurverf wordt geleverd in poedervorm en is onbeperkt houdbaar. Door toevoeging van schoon 

kraanwater laat de poeder zich mengen tot een gemakkelijk verwerkbare muurverf. Na het mengen circa 30 minuten 

laten staan zodat de Comfortwall NatureColors verfpoeder het water kan opnemen. Vervolgens kort roeren, eventueel 

nog iets water toevoegen en met de bijgevoegde Comfortwall muurverfroller aanbrengen. 

Let op: de Comfortwall NatureColors muurverf mag niet te dun worden aangemaakt zodat deze van de muurverfroller 

afloopt. Dan zal ook de dekkingsgraad van de verf onvoldoende zijn. 

 

B2-b. Voor een egale dekking twee lagen Comfortwall NatureColors muurverf aanbrengen. Voor de tweede laag dient 

de eerste laag volledig droog te zijn, dit is na 4 tot 6 uur, afhankelijk van de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid.  

Droging: Na circa 48 uur is de Comfortwall NatureColors muurverf veegvast. Droging is afhankelijk van de temperatuur 

en vochtigheidsgraad in een ruimte. Lage temperaturen en hoge (lucht)vochtigheid laten de muurverf langzamer drogen.  

 

C.  Comfortwall Pro-finish: Comfortwall Leem Edelpleister natuurlijke leem-finish 

Keuze uit 10 standaard natuurkleuren of onderling gemengde kleuren aan te brengen in een laagdikte van circa 2 mm. 

Comfortwall Leem Edelpleister geeft wanden een aangename, bijna fluweel-achtige uitstraling, is daarbij hoog 

vochtregulerend en draagt bij aan een gezond leefklimaat. 

 

D. Comfortwall Pro-finish: Comfortwall Art Nobile natuurlijke silicaat-finish  

De bijzonder levendige afwerking is verkrijgbaar in 35 attractieve kleuren uit onze Art Nobile kleurenwaaier. De licht 

oneffen nobele structuur van Comfortwall Art Nobile doet denken aan een combinatie van Mediterrane afwerkingen met 

een vleugje terrazzo. Het oppervlak is zeer stootbestendig, diffusie-open en beschermt tegen schimmel.  

 

D1-a  Kant-en-klaar vanuit de emmer aan te brengen in een laagdikte van ca. 2  mm met een rvs-spaan.  

D1-b. Na een korte droog periode van ca. 20 minuten het oppervlak bewerken met een zg. kleinere en flexibelere 

Venetiaanse spaan.  

LET OP: De structuur van Comfortwall Art Nobile is vlak of licht welvend  en kenmerkt zich door afwisselende gladde en 

ruwe plekken en oneffenheden. De ‘hand van de verwerker’ d.w.z. de creativiteit van degene die het aanbrengt is 

bepalend voor de afwerking. De fascinerende optische effecten van de afwerking, bijvoorbeeld in combinatie met 

lichtinval, zijn kenmerkend voor Comfortwall Art Nobile. Een ‘lange open-tijd’ (relatief lange bewerkingstijd) stelt de 

verwerker in staat om de afwerking naar eigen inzicht vorm te geven van relatief glad tot spaanslagen, veel is mogelijk. 

 

E. Comfortwall Pro-finish: Comfortwall Art Velluto damp-open metallic-finish 

Comfortwall Art Velluto wordt kant-en-klaar vanuit de emmer verwerkt met keuze uit meer dan 70 moderne kleuren en een 

rijke metallic uitstraling. 

 

E1. De eerste basislaag Comfortwall Art Velluto wordt met een roller of kwast egaal dekkend opgebracht.  

 

E2. Na droging volgt de tweede laag Comfortwall Art Velluto die met een roller of Venetiaanse spaan kan worden 

opgebracht en bewerkt. Door met de roller of kwast willekeurige bewegingen te maken ontstaat een levendige afwerking 

en rijk effect in combinatie met lichtinval. 
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Aandachtspunten 
 
Materialen in ontvangst nemen:  bij in ontvangst nemen van materialen deze controleren op schade en hoeveelheden. 
Eventuele schade aan materialen of ontbrekende materialen vermelden op ondertekende afleverbon.  
 
Opslag van materialen:  Materialen dienen binnen, droog, vlak, vorstvrij, niet in directe zon, koel en  geventileerd te worden 
opgeslagen.  
 
Comfortwall SONO na-isolatieplaten te allen tijde vlak, liggend en vrij van de vloer opslaan, niet op veer- en groef verbinding-
en neerzetten, voorzichtig transporteren en hanteren om beschadigingen aan randen en oppervlak, bijv. door stoten of gooien, 
te voorkomen.  
Let op: Comfortwall materialen dienen direct na ontvangst naar binnen te worden gebracht en te worden opgeslagen zoals 
hiervoor beschreven; reclamaties over materialen die in de verpakking of onder een dekzeil in de buitenlucht zijn opgeslagen 
zijn niet ontvankelijk. 
 
Ondergronden: ten behoeve van de montage dienen ondergronden schoon, droog, stofvrij, vetvrij, stabiel, draagkrachtig, vrij 
van optrekkend vocht, vrij van doorslaand vocht, schimmelvrij, zoutvrij en rottingsvrij te zijn. Ook dienen dampdichte lagen te 
worden verwijderd  (min. 60% van het wandoppervlak), hierbij is te denken aan oude kunsthars sierpleisters (granol), muurverf 
(latex , acrylaat), behang (vinyl, papier), etc.. Bij twijfel aan de geschiktheid van ondergronden vooraf verwerkingstechnisch 
advies bij Technostuc aanvragen. 
 
Productfouten of schades: schade aan materialen of productfouten dienen voor verwerking te worden vastgesteld; 
reclamaties hierover na verwerking zijn niet ontvankelijk. 
 
Systeemgarantie: bij verwerking van alle Comfortwall systeemcomponenten conform de verwerkingsrichtlijnen geeft 
Technostuc systemen een systeemgarantie van 5 jaren op de materiaalkwaliteit en de hechting van de materialen onderling. Bij 
toepassing van systeemvreemde componenten of het niet naleven van de verwerkingsrichtlijnen vervalt de systeemgarantie. 
 
Disclaimer: Verwerkingsrichtlijnen en adviezen op basis van de actuele stand der techniek en kennis. Verwerkingsrichtlijnen en 
merkbladen kunnen onmogelijk alle voorkomende probleemgevallen behandelen. Derhalve kunnen aansprakelijkheden en 
verantwoordelijkheden hieruit niet afgeleid worden. De verwerker is in iedere situatie verplicht om, rekening houdend met 
productgeschiktheid en ondergronden, de verwerking naar goed vakmanschap te beoordelen en uit te voeren. Bij twijfel dient 
een verwerkingstechnisch advies bij Technostuc systemen te worden aangevraagd. 
 
 
 
Voor een uiterst prijsgunstige na-isolatie adviseren wij het Comfortwall Easy na-isolatiesysteem. 
 
Voor geluidsreducerende scheidingswanden of plafonds adviseren wij het Comfortwall Metal Stud systeem. 
 
Voor een natuurlijke en gezonde wandopbouw adviseren wij het Comfortwall Clay na-isolatiesysteem.  
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