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Naturewall-Diffutherm fp 
houtvezelisolatie met 
fijnpleister afwerking  

 
 
Natuurlijk buitenisolatiesysteem met stuc                NW4020.01 

 
Eigenschappen/ samenstelling: 

 

Naturewall-Diffutherm HSB buitenisolatiesysteem met siliconen 
spachtelpleister afwerking voor isolatielagen van 60, 80, 100 en 120 mm (tot 
max. 200 mm in twee lagen) op houtskeletbouw en staalframe 
ondergronden. Ook geschikt voor de na-isolatie aan de buitenzijde van 
minerale, ongeïsoleerde gevels van bijv. baksteen, beton(steen), stucwerk.  
Isolatie: Naturewall-Diffutherm sandwich houtvezelisolatieplaten zonder 
chemische bindmiddelen. Samengesteld uit: naaldhout 95,8%, pvac lijm 3,5% 
(witte houtlijm voor de verlijming van lagen onderling) en paraffine 0,7% (hydrofobering).  
Geproduceerd door PAVATEX. 
Stuclagen: Naturewall minerale mortellaag met glasvezelweefsel (tegen 

scheurvorming) met minerale fijnpleister afwerking in wit, of een nader te kiezen 
kleur.   

Levervorm: 

 

Los of op pallets; naar verbruik per zak, per emmer of per plaat.  
Afmetingen platen: 130 x 79 cm; werkende maat 60 mm 129 x 78 cm, 80 mm 
128,5 x 77,5 cm, 100-120 mm 128 x 77 cm. Veer- en groef rondom.  
Plaatdiktes: (40*), 60, 80, 100 en 120 mm. 40 en 60 mm voor achtervulling ; 
20 en 40 mm voor neggekanten (stomp), 120 x 60 cm. *) Alleen projectmatig. 
Mortel in zakken van 20 kg (droog), glasvezelwapening op rollen van 1 x 50 m1, 
minerale fijnpleister in zakken van 30 kg; bij kleur altijd voor verwerking meerdere 
zakken onderling mengen.  
Toebehoren: schotelpluggen, alu sokkelprofielen, sokkelisolatie, hoekprofielen 
met weefselstroken, bitumenvrij afdichtband 10 m1 rollen, etc. 

Opslag: Droog opslaan. Tegen vocht beschermen. 

Toepassing/verwerking: 

éénlaagse isolatieverwerking op HSB gevels 
 

 
tweelaagse isolatieverwerking op massieve gevels, eerste 
laag monteren met 1 schotelschroef per plaat 

1. De ondergrond bestaat uit massieve gevels b.v. metselwerk, hout of beton, of 
uit houten of metalen staanders met een max. h.o.h.-afstand van 62,5 cm bij 
isolatiedikte van 60 en 80 mm en 83,3cm bij isolatiedikte van 100 en 120 mm. 
2. Langs de onderrand van de gevel (min. 20 cm boven MV) een Naturewall alu 
sokkelprofiel (startprofiel) waterpas aanbrengen. 
3. De Naturewall-Diffutherm houtvezelisolatieplaten in halfsteens verband 
(min. verzet 20 cm) tegen metselwerk of voor staanders langs zetten vanaf het 
sokkelprofiel en met 7 tot 9 Naturewall schotelpluggen/-schroeven per m2 
vastschroeven in de staanders (zie schema’s links); 3 schotelschroeven per 
plaathoogte van 79 cm; afstand tot plaatrand min. 5 cm. Schoteloppervlak dient 
gelijk met het oppervlak van de platen te zijn.  
4. Na de plaatmontage hoekbeschermers met weefsel en op kozijnhoeken (onder 
en boven) diagonale weefselstroken aanbrengen van ca. 30 x 40 cm.  
5. Vervolgens een egale mortellaag van Naturewall SKS-L aanbrengen over de 
Naturewall-Diffutherm houtvezelisolatieplaten met een grove rvs-kamspaan 
van 10 mm. In de vochtige mortel Naturewall glasvezel-wapeningsweefsel 
inbedden (in het buitenste 1/3-deel van de mortellaag), ‘aanpleisteren’ met een 
vlakke rvs-spaan, vervolgens een dunne laag van 1 - 1,5 mm SKS-L (nat-in-nat) 
over het weefsel heen pleisteren en vlakzetten met een breed rvs-spackmes.  
Let op: de randen van het weefsel dienen minimaal 100 mm  te overlappen. 
Laagdikte mortelweefsellaag gem. 6 mm (min. 5 mm; max. 8 mm), verbruik   
SKS-L: 1,0-1,2 kg/m

2
/mm. 

6. Na voldoende droging van de mortelweefsellaag (richtlijn 1 dag per mm-
laagdikte) wordt EFS minerale fijnpleister aangebracht. Kleur is wit of volgens 
QM Trendkleuren of QM Kleurcollectie A. Af te werken als fijn schuurwerk, vrij 
gemoduleerde oppervlakte met bijv. de troffel of glad oppervlak. 
Zie productbladen voor aanvullende verwerkingsinformatie. 

Verwerkingsduur/droging, 
steigers en afscherming: 
 

Tijdens de werkzaamheden dienen de gevels te worden afgeschermd tegen 
weersinvloeden d.m.v. een steiger met slagen van max. 2 mtr vloerhoogte en 
waterwerende kappen en netten. 
Vocht heeft (vrijwel) geen invloed op de Naturewall-Diffutherm HSB houtvezel-
isolatieplaat qua zwellen of onthechten mits de plaat niet continue in het water 
staat of in de grond wordt aangebracht. Te verwerken met normaal 
houtbewerkings-gereedschap. SKS-L heeft een verwerkingstijd van ca. 20 min. 
EFS minerale pleister ca. 50-60 min. E.e.a. afhankelijk van de weersgesteldheid. 
Verwerken bij +5 tot +30 graden. Niet verwerken bij dreigend vorstgevaar. 

Warmtegeleiding lambda:  
Soortelijk gewicht isolatie: 
Specifieke warmtecapaciteit c:  

0,045 W/mK 
ca. 180 kg/m
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2100 J/kgK voor houtvezelisolatie  
Productwijzigingen, vertaal- en  
drukfouten voorbehouden. 
 
In samenwerking met: 
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