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DETAILPOSITIES



vloer

NATURETHERM AANSLUIT-/
AFDICHTBAND

oude balken

NATURETHERM
AANSLUIT-/

AFDICHTBAND

zijmuur

NATURETHERM LEEMABSORBERLAAG

NATURETHERM AANSLUIT-/
 AFDICHTBAND

NATURETHERM
slagplug met

schotel

vloer

min. 200 mm

100

1
0

0

ca. 520

m
in

. 
2

5
0

isolatie t.b.v. koudebrug onderbreking,
breedte afhankelijk van isolatiedikte,
vraag advies bij Technostuc systemen

NATURETHERM AANSLUIT-/AFDICHTBAND

250

WANDAANZICHT

HORIZONTALE DOORSNEDE WAND

Montage richtlijn Naturetherm isolatie HL/HK

Bevestigingsschema

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL A1

A1

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur

wandopbouw NATURETHERM HL/HK-isolatieplaten 

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

montagevoorschrift isolatieplaten NATURETHERM HL/HK



min. 200 mm

 1
0

0
 m

m

 100 mm

rond kozijn NATURETHERM 
AFDICHTBAND aanbrengen

NATURETHERM slagplug 

met schotel

Montage richtlijn Naturetherm isolatie HL/HK

Kozijnhoeken uit volledige plaat zagen

FOUT!

Geen verticaal doorlopende plaatnaden (scheurvorming!)

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL A2 

A2

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur

wandopbouw NATURETHERM HL/HK-isolatieplaten 

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

montagevoorschrift isolatieplaten NATURETHERM HL/HK



AFDICHTBAND
tegen belendingen

AFDICHTBAND

passtuk m
in. 3

00 m
m

1
0
0
 m

m

100 m
m

100 mm

100 mm + plaatdikte

ca. 520 mm

250 mm

250 mm

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL A3

A3

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur

wandopbouw NATURETHERM HL/HK-isolatieplaten 

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

montagevoorschrift isolatieplaten NATURETHERM HL/HK



In leemstuc of kalkpleister raaplaag ter voorkoming scheurvorming. 
Tevens op wand volledig wapeningsweefsel aanbrengen 
(zie verwerkingsvoorschriften)

raam

300 400

deuropening

BINNENZIJDE WAND/GEVEL

Diagonale weefselstroken (bij alle kozijnhoeken)

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL B1 

B1

07/2012

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur

Plaatsing weefselstroken NATURETHERM

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

plaatsing weefselstroken bij kozijnhoeken



40/60/80/100

PAVATHERM-PROFIL 40 of 60 mm 

met profiellat (geluid- en warmte-

isolerend)

houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van de vloer

NATURETHERM

afdichtband boven vloer

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag

- NATURETHERM kalkpleister 

NATURETHERM slagplug met schotel

NATURETHERM HL/HK systeem 

bestaande houten vloer

bestaande fundering

MAAIVELD

BINNEN ISOLATIE

ventilerende kruipruimte

buiten

bestaande

steens-

of spouwmuur

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 156

156

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

fundering-langsgevel

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

houten beganegrondvloer met PAVATHERM-PROFIL



40/60/80/100

PAVATHERM-PROFIL 40 of 60 mm met 

profiellat (geluid- en warmte-isolerend)

houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van Pavastep

bestaande afwerkvloer

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

NATURETHERM slagplug met schotel

NATURETHERM HL/HK systeem

buiten

bestaande betonvloer

bestaande fundering

MAAIVELD

BINNEN ISOLATIE

ventilerende kruipruimte

NATURETHERM

afdichtband boven vloer

bestaande

steens-

of spouwmuur

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 166

166

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

fundering-langsgevel

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

betonnen beganegrondvloer met PAVATHERM-PROFIL



40/60/80/100

NATURETHERM HL/HK systeem 

114

NATURETHERM afdichtband

NATURETHERM negge isolatie 20/40 mm

vensterbank

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM slagplug met schotel

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

buiten

bestaand 

metselwerk 
(spouw of 
steens)

NATURETHERM FIX 60 kleefband

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 256

256

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur 

langsgevel - onderkant kozijn

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

nieuw kozijn in bestaand metselwerk



BINNEN ISOLATIE
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afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

NATURETHERM slagplug met schotel

NATURETHERM afdichtband

NATURETHERM hoekbeschermer met weefsel

NATURETHERM negge isolatie 20/40 mm

NATURETHERM FIX 60 kleefband

1
1
4

bestaand steensmetselwerk 

of spouwmuur

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 257

257

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur 

langsgevel - zijkant kozijn

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

nieuw kozijn in bestaand metselwerk



BINNEN ISOLATIE
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afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

NATURETHERM slagplug met schotel

NATURETHERM hoekbeschermer met weefsel

1
1
4

bestaand steensmetselwerk 

of spouwmuur

SCHIMMELGEVAAR!

FOUTE UITVOERING!

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 257A

257A

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur 

langsgevel - zijkant kozijn

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm
(FOUTIEF GEPLAATST)

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

nieuw kozijn in bestaand metselwerk



40/60/80/100

NATURETHERM HL/HK systeem 

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM slagplug met schotel

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

114

NATURETHERM afdichtband

NATURETHERM hoekbeschermer met weefsel

NATURETHERM  negge isolatie 20/40 mm

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM FIX 60 kleefband

buiten

bestaand 

metselwerk 
(spouw of 
steens)

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 258

258

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur 

langsgevel - bovenkant kozijn

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

kozijn in bestaand metselwerk (steensmuur)



NATURETHERM HL/HK systeem

NATURETHERM slagplug met schotel

bestaande houten vloer

met houten balken

PAVATHERM-PROFIL 40 of 60 mm met 

profiellat (geluidisolerend)

houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van de vloer

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

afdichtband boven vloer,

onder vloer en om balken

met NATURETHERM 

voegenband

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking) 

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

40/60/80/100

buiten

bestaande

steens- of 

spouwmuur

muur

BINNEN ISOLATIE

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 356

356

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur 

verdiepingsvloer-langsgevel

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

houten verdiepingsvloer met PAVATHERM-PROFIL



NATURETHERM slagplug met schotel

bestaande houten vloer

met houten balken

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

afdichtband onder vloer en 

om balken met 

NATURETHERM 

voegenband

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking) 

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

40/60/80/100

buiten

bestaande

steens- of 

spouwmuur

muur

BINNEN ISOLATIE

SCHIMMELGEVAAR!

FOUTE UITVOERING!
(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 356A

356

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur 

verdiepingsvloer-langsgevel

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm
(FOUTIEVE AANSLUITING)

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

houten verdiepingsvloer



bestaande betonvloer

plint (in montagekit)

afdichtband boven en onder vloer

met NATURETHERM voegenband

40/60/80/100

let op: koudebrug!

bestaande afwerkvloer

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM slagplug met schotel

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 
(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

NATURETHERM HL/HK systeem 

buiten

bestaande

steens-

of spouwmuur

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 366

366

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

verdiepingsvloer-langsgevel

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

betonnen verdiepingsvloer



bestaande

steens-

of spouwmuur

bestaande betonvloer

PAVATHERM-PROFIL 40 of 60 mm met 

profiellat (geluid- en warmte-isolerend)

houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van de vloer

40/60/80/100

let op: koudebrug!

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM slagplug met schotel

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 
(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

afdichtband boven en onder vloer

met NATURETHERM voegenband

NATURETHERM HL/HK systeem 

buiten

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 367

367

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

verdiepingsvloer-langsgevel

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

betonnen verdiepingsvloer met PAVATHERM-PROFIL



bestaande betonvloer

PAVATHERM-PROFIL 40 of 60 mm met 

profiellat (geluid- en warmte-isolerend)

houten vloerdelen/OSB

(losleggen van wand)

vloerbedekking

plint vrijhouden van de vloer

40/60/80/100

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

breedte min. 250 mm (breedte afhankelijk 

van isolatiedikte)

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM slagplug met schotel

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

NATURETHERM HL/HK systeem 

buiten

bestaande

steens-

of spouwmuur

afwerklaag insnijden

min. 250 mm breed

NATURETHERM 
hoekbeschermer 

met weefsel

NATURETHERM afdicht-

band boven vloer

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 368

368

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

verdiepingsvloer-langsgevel (alternatief)

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

betonnen verdiepingsvloer met PAVATHERM-PROFIL



40/60/80/100

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem 

  edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuur-

  pleister/kalkgladpleister

pleisterlaag met weefsel 

(10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

afdichtband boven en onder 

vloer met NATURETHERM 

voegenband

NATURETHERM HL/HK systeem 

buiten

NATURETHERM leem absorberlaag 
(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  

40/60/80/100 houtvezelisolatie 

interieur-stucplaat met interne 

damprem

bestaand steens metselwerk 

of spouwmuur

NATURETHERM
slagplug met schotel

vt. vt.

vogel-/muisschroot

BINNEN
ISOLATIE

PAVATHERM-PROFIL 

40 of 60 mm met profiellat

(geluid- en warmte-

isolerend)

houten vloerdelen/OSB

bestaande houten vloer

bestaande dakopbouw met na-isolatie:

dakpan

panlat

tengel 22x45 mm (hoogte afhankelijk van dakhelling)

bestaand dakbeschot

bestaande dakgordingen/sporen

PAVAPLEX flex. houtvezelisolatie

d. 40-240 mm tussen gordingen

met PAVAFLEX DB 3.5 dampremmend vlies

binnenafwerking

PAVAFLEX flex. houtvezelisolatie

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 456

456

07/2012 WAND

Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

steensmetselwerk

hellend dak-langsgevel-dakgoot

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

bestaande houten vloer en bestaande dakconstructie



bestaande houten vloer

NATURETHERM
slagplug met schotel 

PAVATHERM-PROFIL 

40 of 60 mm met profiel-

lat (geluid- en warmte-

isolerend)

houten vloerdelen/OSB

40/60/80/100

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem 

  edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuur-

  pleister/kalkgladpleister

pleisterlaag met weefsel 

(10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

afdichtband boven en onder 

vloer met NATURETHERM 

voegenband

NATURETHERM HL/HK systeem 

buiten

NATURETHERM leem-
absorberlaag (vocht-
regulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  

40/60/80/100 houtvezelisolatie 

interieur-stucplaat met interne 

damprem

bestaande dakopbouw met na-isolatie:

- dakpan

- panlat

- tengel 22x45 mm (hoogte afhankelijk van dakhelling)

- bestaand dakbeschot

- bestaande dakgordingen/sporen

- NATURETHERM FLEX  SYSTEEM:

  - flexibele houtvezelisolatie deken 

  - PAVAFLEX DB 3.5 dampremmend vlies

  - COMFORTWALL CLAY 

    stucplaat d. 20 mm met

  - NATURETHERM leemfijnpleister 

    5 mm (wapeningsweefsel 

    op volvlaks)

- naar keuze:

     - leem edelputz

     - leemverf op kleur

vogel-/muisschroot

BINNEN
ISOLATIE

bestaande steens-

of spouwmuur

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 457

457
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variant

draagstructuur

detail positie

steensmetselwerk of spouwmuur

hellend dak-langsgevel-dakgoot

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

bestaande houten vloer en bestaande dakconstructie



bestaande

steens- of spouwmuur NATURETHERM slagplug 
met schotel

BINNEN ISOLATIE

bestaande dragende 

binnenwand

afwerklaag insnijden

NATURETHERM hoekbeschermer 
met weefsel

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

m
in

. 
2

5
0

 m
m

 b
re

e
d

buiten

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

isolatie t.b.v. koudebrug onderbreking,

breedte afhankelijk van isolatiedikte,

vraag advies bij Technostuc systemen

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 556

556
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variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur met binnenwand

aansluiting dragende binnenwand

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

dragende binnenwand aansluiting op buitenwand



bestaande

steens- of spouwmuur NATURETHERM slagplug 
met schotel

BINNEN ISOLATIE

lic
h

te
 s

c
h

e
id

in
g

s
w

a
n

d

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

buiten

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag 

- NATURETHERM kalkpleister 

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 557

557
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Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaande steens- of spouwmuur met binnenwand

aansluiting lichte scheidingswand

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HL/HK  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

binnenwand aansluitend op buitenwand



bestaande

steensmuur of 

spouwmuur

40/60/80/100

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM slagplug met schotel

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/  

  kalkgladpleister

NATURETHERM leemabsorberlaag 
(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag

- NATURETHERM kalkpleister 

NATURETHERM HL/HK systeem

buiten binnen

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 578

578
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variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

systeemopbouw

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
Naturetherm HL/HK 40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM



40/60/80/100

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM slagplug met schotel

houtafwerking, zoals bijv.  rabat- of 

kraaldelen

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

regelwerk vastzeten door isolatie in de 

ondergrond

NATURETHERM HH systeem 

bestaande

steensmuur of 

spouwmuur

buiten binnen

NATURETHERM HK/HL systeem 

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/  

  kalkgladpleister

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag

- NATURETHERM kalkpleister 

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 579

579
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Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

systeemopbouw

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HH  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM

stucwerkafwerking gecombineerd met houtafwerking



bestaande

steensmuur

of spouwmuur

40/60/80/100

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM slagplug met schotel

NATURETHERM leemabsorberlaag 

(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM HL/HK  40/60/80/100

houtvezelisolatie interieur-stucplaat

met interne damprem

NATURETHERM HEAT systeem 

buiten binnen

NATURETHERM HEAT 
(WEM wandverwarming)

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

- NATURETHERM kalkschuurpleister/  

  kalkgladpleister

pleisterlaag met weefsel ca. 35 mm:

- NATURETHERM leemraaplaag

- NATURETHERM kalkpleister 

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 580

580
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Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. - Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo - +31-(0)53-4330360 - www.technostuc.nl

variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

systeemopbouw

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM HEAT  40, 60, 80 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM



40/60/80/100

BINNEN ISOLATIE

NATURETHERM slagplug met schotel

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

NATURETHERM leemabsorberlaag 
(vochtregulerend en uitvlakking)

NATURETHERM RL  20/50/100

rietisolatie interieur-stucplaat

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag

 

NATURETHERM RL systeem 

bestaande

steensmuur of 

spouwmuur

buiten binnen

(detailering conform
NATURETHERM HK/HL

systeem)

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 581

581
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variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

systeemopbouw

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
NATURETHERM RL  20, 50 en 100 mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM



80/100

BINNEN ISOLATIE

bevestiging dmv. spouwankers

afwerkingsmogelijkheden:

- NATURETHERM leem edelputz in kleur

NATURETHERM LS  240x115x104 mm

lichtgewicht leemstenen

NATURETHERM LS systeem 

NATURETHERM houtleem

isolerende en vochtregulerende 

vulling d. 80-100 mm

pleisterlaag met weefsel (10-15 mm):

- NATURETHERM leemraaplaag

NATURETHERM leemmetselmortel

115

bestaande

steensmuur

of spouwmuur

buiten binnen

(dit blad vervangt alle voorgaande)

DETAIL 582

582
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variant

draagstructuur

detail positie

bestaand metselwerk

systeemopbouw

materiaal

dampopen, winddicht houtvezelisolatiesysteem
Naturetherm LS 115  mm

schaal 1:5

BINNENISOLATIESYSTEEM


