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Verwerkingsrichtlijnen Technostuc Naturewall systeem (NW) 
voor de applicateur/stukadoor/timmerman 

 

Voorafgaand aan een project: 

• neem per project kennis van de te gebruiken producten (besteksmatig) en de 

benodigde handelingen (o.a. via Systeem- en werkbeschrijving Naturewall) 

• gebruik alleen producten die onderdeel zijn van het complete Technostuc 

Naturewall systeem; dit is van belang bij de garantie van het project (10 jaar 

garantie wordt alleen verstrekt op de originele Naturewall producten, de 

toepassing van het complete systeem en bij goedkeuring door Technostuc 

systemen) 

• het Technostuc Naturewall systeem wordt altijd mechanisch bevestigd, en 

niet gelijmd zoals de meeste andere gevelisolatiesystemen  

• hou altijd de verbruikswaarden van Technostuc Naturewall aan 

• de Naturewall180 houtvezelisolatieplaten kunnen tot ca. 60 dagen 

onafgewerkt blijven staan 

• bespreek de gekozen detaillering; uitgangspunt hierbij zijn altijd de richtlijnen van 

Technostuc Naturewall systeem, waarbij alle aansluitingen wind-, water- en 

luchtdicht dienen te zijn. Vraag bij twijfel een projectadvies aan van 

Technostuc systemen. 

• overleg met de uitvoering over de routing en de voortgang van het project 

• er dient voorafgaand aan de stukadoorswerkzaamheden een deugdelijke 

steiger te worden geplaatst met weersbeschermende voorzieningen zoals 

kappen en netten; ook bij werkzaamheden (alleen) op de begane grond dient 

een weersbeschermende kapconstructie te worden aangebracht; steigerslagen ca. 

2 mtr, afstand tot de afgewerkte gevel (dus incl. isolatieplaten en pleisterwerk) 

ca. 30 cm (zie ook verderop onder ‘algemene zaken bij bgi’) 

• bij gebruik van Naturewall180 als binnengevelisolatie dienen alle 

dampremmende lagen zoals verf, folie, behang, sierpleister verwijderd te worden 

van de metselwerk-ondergrond; de houtvezelisolatieplaten dienen volledig in de 

(leem)mortel te worden ingebed (‘zwemmend’) voor een optimaal 

dampspanningsverloop in de gevel; alternatief Technostuc Naturetherm systemen 

 

In ontvangst nemen materiaal: 

• afgeleverde materialen dienen gecontroleerd te worden op hoeveelheden, soort en 

eventuele beschadigingen 

• wanneer de leveringen niet overeenstemmen met de hoeveelheden op de 

transportbonnen of wanneer er beschadigingen zijn waargenomen dienen er, 

voordat een bon wordt afgetekend, opmerkingen op de bon te worden genoteerd 

door de chauffeur 

 

Opslag en afdekken materiaal: 

• materialen moeten altijd worden afgedekt, in een opslagcontainer worden gelegd 

of naar binnen worden gebracht 

• bij dreigend vorstgevaar geen materialen (sierpleister, mortel, etc.) op een 

onverwarmde plek laten staan 

• isolatieplaten dusdanig afdekken en beschermen (bijv. tussen bouwhekken 

leggen) zodat het niet nat kan worden en niet kan beschadigen 

• leg materialen altijd op pallets of op houten (steiger)planken, zodat het niet in het 

water of modder staat 
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• wanneer de materialen over de steigers verdeeld worden kijk dan goed naar de 

gevelvlakken en schat de benodigde hoeveelheid per geveldeel in 

• zet nooit te veel zware materialen, zoals zakken en emmers op één plek, maar 

verdeel het gewicht over de steiger 

• laat voldoende loopruimte op de steiger over om te kunnen werken en lopen 

 

Afdichten kozijnen en naden: 

• naden tussen kozijnen en ondergrond dienen (wind-, damp en luchtdicht) te 

worden afgedicht met NW INVIS/VANA 60mm (of fiber- of butyl-band). Meestal 

doet dit de aannemer/timmerman, maar steeds vaker wordt dit aan de 

applicateur/stukadoor uitbesteed. 

• ook andere (doorgaande) naden in de ondergrond, zoals naden van betonelemen-

ten, in houtskeletbouwwanden, etc., moeten worden ‘dichtgeplakt’ 

• ondergrond moet stofvrij en droog gemaakt worden om het band te kunnen 

plakken 

 

Aansluitingen en waterslagen: 

• Voordat er begonnen kan worden met de montage van het Technostuc 

Naturewall systeem dienen alle aansluitingen waartegen het systeem 

aansluit gereed te zijn, zoals dakoverstekken, belendingen, waterslagen, 

etc. met een minimale overstek van 30 mm 

• Waterslagen (bijv. B+K Aluminium) dienen uit een geheel te zijn en voorzien 

van stucwerk-kopschotjes; tevens dienden de waterslagen zelfdragend 

gemonteerd te zijn (bijv. aluminium met stuckopschotten, hard- of kunststeen 

met neutjes, etc.)  

 

Stellen van sokkelprofielen: 

• NW sokkelprofielen (aluminium of rvs) moeten waterpas gemonteerd worden, 

eventuele ondergrondoneffenheden moeten met klosjes (NW afstandhouder, 3 

mm) worden achtervuld; het NW systeem dient ca. 30 cm boven maaiveld te 

starten met de sokkel en mag niet in de grond beginnen. Indien dit wel het geval 

is moet er een speciale sokkelplaat worden aangebracht van EPS of XPS 

(Naturewall Peri systeem og.) voor de eerste 30 cm boven maaiveld en 

eronder. 

• Plaats achter (op) de sokkel tegen de gevel aan altijd een comprimerend 

cellenband NW voegenband als luchtdichting 

• indien de isolatiedikte groter is dan 16 cm (160 mm) dan moet er een (hard) 

houten lat achter het sokkelprofiel gemonteerd worden 

• bij een plat dak moet het sokkelprofiel op het lood gemonteerd worden  

(let op dat het lood vlak en plat op de gevel zit omdat anders het sokkelprofiel te 

ver buiten de afgewerkte gevel steekt) 

• aan het sokkelprofiel moet een NW sokkelaanklikprofiel gemonteerd worden, 

dit geeft een stabiele aansluiting van de mortellaag met de sokkel 

 

Houtvezelisolatie-platen monteren: 

• alle aansluitingen tegen kozijnen, waterslagen, dakranden, etc… moeten eerst 

worden voorzien van gecomprimeerd afdichtband NW voegenband 

• de constructieve ondergrond moet stabiel zijn en vrij van bewegingen en 

spanningen 

• de NW-houtvezelisolatieplaten (Best Wood Wall180) moeten vlak aangebracht 

worden op de steenachtige, cementgebonden, betonnen gevels, op de 

staanders van een houtskeletbouw-constructie (HSB), of op een massief 

houten ondergrond 
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• bij het zagen van de houtvezelisolatieplaten de veiligheidsvoorschriften van de 

machines hanteren en juiste persoonlijke beschermende maatregelen treffen 

• de NW houtvezelisolatieplaten worden gemonteerd met schroefpluggen of 

slagpluggen afhankelijk van de ondergrond: NW isolatieschroef met schotel 

(NW H) voor houten ondergronden of NW isolatieslagplug met schotel (NW 

MB of ST) voor metselwerk en beton 

• het aantal pluggen is per situatie te bepalen (zie systeem- en werkbeschrijving); 

vuistregel hiervoor is: 

- bij houtskeletbouw: min. 2 schotelschroeven per plaat per staander (bij 

plaatdikte 40 mm staanders max. 62,5 cm h.o.h.; bij plaatdikte 60-160 mm 

staanders max. 85 cm h.o.h.) 

- bij metselwerk, beton en massief hout: ca. 9 schotelslagpluggen per m2 

• het is mogelijk de houtvezelisolatieplaten op de houten onderconstructie te nieten 

met ‘brede rug’ nieten van rvs; vuistregel voor het aantal nieten is 12 per plaat 

per staander verdraaid aangebracht onder een hoek van ca. 30 tot 60 graden 

(vraag naar de nadere voorschriften voor het nieten) 

• er mogen tussen de platen geen naden meer zichtbaar zijn; eventuele naden 

opvullen smalle strookjes houtvezelisolatie (goed volstoppen en licht afschuren) 

• platen in halfsteensverband aanbrengen; verticale naden moeten minimaal 

25 cm (250 mm) verspringen 

• kozijnhoeken dienen uit de plaat te worden gezaagd, er mogen geen verticale of 

horizontale doorlopende naden zijn boven en naast een kozijn 

• bij vloerovergangen moeten de platen vaak staand worden gemonteerd om 

deze overgangen ineens te kunnen overbruggen, hier mogen geen doorgaande 

naden (van binnen naar buiten) aanwezig zijn 

• uitwendige gebouwhoeken moeten in verspringend verband (vertand) worden 

aangebracht, waarna de hoek langs een waterpas recht geschuurd kan worden 

• bij prefab-elementen waarbij de houtvezelplaten in de fabriek gemonteerd worden 

moeten de hoeken stuikend worden uitgevoerd met ca. 5 mm overlengte 

• er mag nooit mortel tussen de isolatieplaten onderling (in de plaatnaden) 

aanwezig zijn; dit geeft verlies van isolatiewaarde en kan vocht en vorstschade tot 

gevolg hebben 

• houtvezelisolatieplaten worden in principe ondergrondvolgend aangebracht, 

grotere oneffenheden dienen voor het aanbrengen van de platen te worden 

uitgevuld 

 

Montage kozijnprofielen, hoekprofielen, dilatatieprofielen en stucstops: 

• voordat de mortel-/weefsellaag wordt aangebracht moeten eerst de NW 

systeemprofielen loodrecht en horizontaal (waterpas) gemonteerd worden 

• gebruik altijd de profielen die door Technostuc Naturewall worden 

voorgeschreven 

• gebruik nooit profielen van andere systemen of verzinkt stalen profielen zoals in 

de binnenafbouw worden toegepast, want deze kunnen gaan roesten!  

• als profielen op maat moeten worden afgekort doe dit (bij voorkeur) niet met een 

haakse slijper, maar met een bliktang (een haakse slijper kan bij metalen 

profielen (ook bij RVS-profielen!) voor roestvorming zorgen) 

• profielen nooit met dotten mortel monteren (zoals binnen), maar ‘volledig en 

zat’ in de mortel over de volledige lengte van het profiel 

• gebruik voor de montage altijd de mortel van Technostuc Naturewall en nooit 

producten van andere leveranciers, gebruik nooit snel afbindende mortels, en 

gebruik nooit gips! 

• plaats de zelfklevende kozijnprofielen (NW LATE) op een droog en 

schoon(gemaakt) kozijn strak langs de houtvezelisolatieplaten; deze zorgt voor 

een blijvend flexibele en waterdichte aansluiting 
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• monteer de NW kunststof hoekbeschermers met weefsel  met aangemaakte 

NW grondmortel (NW K+A light 085) 

• een NW dilatatieprofiel dient alleen daar gemonteerd te worden waar een 

bouwkundige dilatatie is; vuistregel daar waar het gebouw tot in de fundatie is 

onderbroken 

• lepe hoeken (niet haaks) kunnen recht en strak worden gemaakt met behulp 

van NW rolhoek in iedere gewenste hoekgraden 

 

Mortel-/weefsellaag aanbrengen: 

• de cementhoudende NW grondmortel (NW K+A light 085) minimaal in een 

laagdikte van 6 mm (5 tot 5,5 kg/m2); bij dunnere toepassingen kan er 

scheurvorming gaan optreden 

• NW mortellagen worden met een kamspaan op de juiste dikte gebracht 

• het NW weefsel (NW AGG) wordt ingepleisterd als de mortel nog nat is; het 

weefsel moet bijna aan het oppervlak liggen (zg. ‘wafeleffect’ mag; in het 

buitenste 1/3 deel van de mortellaag), maar mag niet ‘blootliggen’ of zichtbaar 

zijn 

• weefselbanen moeten elkaar minimaal 10 cm overlappen, bij hoeken zelfs 15 cm 

• weefselbanen mogen in principe horizontaal en verticaal worden aangebracht 

• na de isolatieplaatmontage een diagonaal weefselstroken van minimaal 30 x 

40 cm aanbrengen op alle kozijnhoeken (ook wel zogenaamde ‘pijlen’) 

• de overlap van weefsel moet nooit samenvallen met een steigervloer, 

maar altijd circa 50 cm erboven of eronder vanwege het voorkomen van 

‘steigerslagen’ in de gevel  

• de neggekanten moet worden voorzien van weefsel, vaak zit dit al aan de 

hoekbeschermers, maar als dit te smal is moet er een strook bij 

• ook de inwendige hoekjes van de neggekanten (links en rechts bovenin) 

moeten worden voorzien van strookjes weefsel (‘door de hoek heen’) 

• bij overgangen op andere isolaties altijd dubbele strook wapeningsweefsel 

inbedden; overgangen op massief metselwerk dilateren 

 

Droging mortel/weefsellaag en voorstrijk: 

• de mortel/weefsellaag kan bij droging bruinige verkleuring vertonen door de 

pigmenten uit de houtvezelisolatieplaat, dit is normaal en heeft geen 

gevolgen voor de verdere afwerking van het systeem of voor de garantie 

• de mortel-/weefsellaag moet (afhankelijk van de gekozen kleur) na volledige 

droging worden voorgestreken met NW voorstrijk (voorstrijk voorkomt 

verkleuring, bevordert de hechting en de egale eindkleur na droging); vuistregel 

voor de droging van de mortel/weefsellaag voor de voorstrijk aan te brengen 

is ca. 1 dag per mm laagdikte; dus aan te houden bij normale 

weersomstandigheden ca. één week; koud of vochtig weer kan de droging 

vertragen 

 

Sierpleister of spachtelpleister aanbrengen: 

• afhankelijk van verschillen kleuren en korreldiktes zal sier- of spachtelpleister zich 

verschillend laten verwerken 

• de handelingen voor kunsthars- , siliconenhars-, cement- of silicaatgebonden 

pleisters (dus bindmiddelverschillen) over het algemeen verschillend 

• men moet meerdere emmers of zakken sierpleister door elkaar mengen in 

een kuip of machine om kleurverschillen te voorkomen 

• cementgebonden (sier)pleisters kunnen bij verschillende weertypes (warmte, kou, 

vocht, wind) bont opdrogen of (kalk)uitbloeiingen vertonen, deze dienen altijd te 

worden overgeschilderd! 
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• ook zijn er verschillen in verwerkingtechnieken tussen merken ondanks dat men 

dezelfde beschrijving geeft (bijvoorbeeld ‘spachtelpleister’) 

• Technostuc systemen adviseert in de Nederlandse klimatologische 

omstandigheden NW Siliconenpleister (NW SHP) toe te passen; verkrijg-

baar in 1.0, 2.5 en 2.0 mm in wit en op kleur 

• ÓF NW schuurpleister (NW EDWP, edel decor fijnpleister) in laagdikte      

2-3 mm en vervolgens af te werken met NW Kieselit Fusion silicaatverf op 

kleur 

• hou de weersomstandigheden scherp in de gaten: wind en zon kunnen voor 

een versnelde verharding zorgen, mist en regen kunnen de verharding vertragen 

en dreigende vorst kan schade aan de onverharde gevel toebrengen, let op dat er 

voldoende licht op de steiger is om een goede egale structuur te maken 

• kijk of de steigerkappen dicht zijn, zodat er geen sierpleister van de wand kan 

regenen; gaten in de kappen direct (laten) repareren 

• voorkom steigerslagen door niet tegen elkaar in te structureren op 

verschillende steigerverdiepingen of overlappend op te zetten 

• doe nooit meer dan de toegestane hoeveelheid water in de sierpleister en mix het 

goed op om er lucht in te brengen zodat het smeuïg wordt 

• stop met het opzetten nooit precies op een steigervloer maar er circa 50 cm er 

boven of eronder; werk tijdig tegen deze beëindigingen aan om zichtbare 

aanzetten te voorkomen 

• hou rekening met strijklicht en zonlicht (kijk naar zonnestand) als het steiger 

weggehaald wordt 

• structuur niet te nat, want dan krijg je allemaal strepen en ‘geschuurde cirkels’ 

• kijk elkaar het werk na, want het eindresultaat moet zo perfect mogelijk zijn! 

 

Opruimen en narooien: 

• na het structuren moet de steigerplank die dicht bij de gevel ligt op zijn kant 

worden gezet op het steiger 

• krap het steiger zoveel mogelijk schoon als de sierpleister nog niet uitgehard is 

• direct na het structuren dient het afplakmateriaal verwijderd te worden; eventuele 

beschadigingen die hierdoor ontstaan bijwerken 

• afval en rommel direct in de afval container deponeren, zodat het niet tegen de 

natte gevels kan waaien 

• ruim resten materiaal direct op in de opslagcontainer of opslagruimte 

• laat bij het afbreken van het steiger de steigergaten dichtmaken door een vakman 

en niet door een steigerbouwer of leerjongen! 

 

Algemeen bij buitengevelisolatie: 

• het allerbelangrijkste is dat de kwaliteit van het eindresultaat goed is, zowel 

technische (verwerkt volgens de voorschriften?) als esthetisch (ziet het er goed 

uit?); wees kritisch op je eigen werk en op dat van je collega’s! 

• voorkom fouten, want het herstel van fouten achteraf kost meer tijd en geld dan 

direct te herstellen of het goed te doen 

• machinale verwerking dient voor efficiëntere en lichtere verwerking, om 

arbeidstijdbesparend (minder sjouw- en sleepwerk) te kunnen werken (let hierbij 

op de juiste planning van handelingen en het vooruitzien van de 

werkzaamheden); vrijwel alle Technostuc Naturewall producten zijn 

machinaal verwerkbaar 

• ruim aan het einde van iedere werkdag het afval op van het steiger, maar 

ook de afvalresten die er onder het steiger zijn gevallen, zodat deze niet door de 

hele wijk kunnen waaien  
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• steigers zijn over het algemeen de zorg van de aannemer (soms van de 

applicateur). De steigers moeten minimaal 30 cm van de gevel (constructieve 

ondergrond) staan én voorzien zijn van waterwerende kappen en (groene) netten. 

De breedte moet bij voorkeur 1 meter zijn (vaak 70 + 30 cm console) en de 

loophoogte (steigerslag) moet ongeveer 2 meter zijn tussen de steigervloeren, 

zodat men zonder stukadoorsbankjes (veiligheid!) en zonder gebogen te hoeven 

lopen op de steigers kan werken. Let ook op grote onafgedekte gaten in de 

steigervloeren, laat deze dichtleggen. Er moeten voldoende voorzieningen 

aanwezig zijn zoals materiaalliften en trappen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: Aan deze verwerkingsrichtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Vraag bij twijfel altijd een projectgebonden advies aan bij Technostuc systemen. 
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