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Wat is CLT?
CLT staat voor Cross Laminated Timber en is een meerlagige en massief houten constructie. Kruislaaghout bestaat uit 3 tot 9, kruisverlijmde
naaldhoutlagen. De lagen worden vlak voor het aanbrengen van de persdruk tegen elkaar geschoven om een voegvrij oppervlak te verkrijgen. Door het
verlijmen van lengte- en dwarslagen worden de zwelling en krimp van het hout ('werking van het hout') tot een verwaarloosbaar niveau verminderd,
terwijl tegelijkertijd het statische draagvermogen en de vormstabiliteit in het plaatvlak worden vergroot.
CLT massieve houtpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende plaatdiktes, afhankelijk van de statische eisen, met diktes van 60 tot 360 mm en formaten
tot wel 3,50 x 16,50 m. CLT-elementen zijn geschikt als wand-, plafond- en dakelementen in de massieve en moderne houtbouw. Het verlijmen gebeurt
onder hoge persdruk, met een milieuvriendelijke en onschadelijke lijm, die goedgekeurd is voor de productie van dragende houten onderdelen. Door
gebruik van technisch gedroogd hout met een houtvochtgehalte van 12% (+/- 2%) zijn aantasting en insecten- en schimmelaanvallen grotendeels
uitgesloten. De productie is onderhevig aan strenge externe controles. CLT is dus een getest en goedgekeurd bouwproduct.

Hout als bouwmateriaal
van de toekomst
Energie-efficiënt, natuurlijk, duurzaam
Hout
wordt
steeds
belangrijker
als
bouwmateriaal. Het is ademend, heeft zeer
goede warmte-isolerende eigenschappen,
absorbeert schadelijke stoffen en reguleert de
luchtvochtigheid.
Hout zorgt voor een natuurlijk en gezond
binnenklimaat, straalt warmte en comfort uit
en draagt in belangrijke mate bij aan het
gevoel van welzijn. We halen ons hout
uitsluitend uit duurzaam beheerde bossen.

Feiten
1 m³ hout vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 1,1 ton.
Elke gebruikte boomstam creëert ruimte voor een nieuwe boom.
In België groeit elke 7 minuten genoeg hout weer bij om een nieuw houten huis
te bouwen.

Wand-, plafond- en dakelementen

Duurzaam bouwen
Het onderdeel wordt individueel
aangepast aan de eisen wat betreft
van
statica,
brandwerendheid,
geluids- en warmte-isolatie. In de
zomer
en
de
winter
wordt
de
luchtvochtigheid
in
de
ruimte
geregeld en wordt een aangenaam
en
evenwichtig
binnenklimaat
gecreëerd.

CLT-elementen voldoen aan alle eisen
voor
passiefen
energiezuinige
huizen, brandwerendheid en geluidsen warmte-isolatie. Er wordt een
aangenaam
en
comfortabel
binnenklimaat
gecreëerd
door
de
diffusie-open structuur en het feit
dat de luchtvochtigheid in de ruimte
kan worden gereduceerd. De warmte
wordt
zowel
geïsoleerd
als
opgeslagen. De oppervlakken kunnen
zichtbaar blijven en hoeven niet
noodzakelijkerwijs
te
worden
bekleed.
Onbehandelde
elementen
dragen
aantoonbaar
bij
aan
de
verbetering van het binnenklimaat.
Plafondelementen zijn dragend in
2 assen. CLT-dakelementen kunnen
worden gebruikt voor elke dakvorm.

De afgewerkte CLT-elementen worden volgens plan op maat gesneden op een
van de modernste CNC-gestuurde schrijnwerkmachines, met openingen voor
deuren en ramen, insnijdingen, frezingen voor elektriciteit, kabels, enz. Onze
CLT-panelen zijn PEFC-gecertificeerd, wat garant staat voor een duurzaam
bosbeheer.

Toepassingsgebieden
De CLT-elementen zijn bijzonder geschikt voor commerciële gebouwen (kantoren, hotels), openbare gebouwen (scholen,
kleuterscholen, verzorgingstehuizen), een- en meergezinswoningen en uitbreidingen, industriële en commerciële
gebouwen, kantoor- en bedrijfsgebouwen, modulaire en tijdelijke gebouwen.

Eigenlijk overal waar mensen graag in een prettige sfeer wonen of werken. Dus bijna overal.

Houtsoort: spar, op verzoek: den, lariks, douglasspar
iktes: 60 tot 360 mm
Formaten: max. 3,50 x 16,50 m
Kwaliteiten: NSI - niet-zicht | ISI - industriezicht | WSI - woonzicht

Technische gegevens
Productbeschrijving
Toepassingsgebieden
Houtsoort
Oppervlaktekwaliteiten
Opbouw
Paneeldiktes
Formaten
Verlijming
Houtvochtgehalte
Schrijnwerkerij
Soortelijk gewicht
Lamel dikte
Serviceklassen
Brandbescherming
Brandbeveiliging
Verandering van vorm

Warmtegeleidingsvermogen
Warmteopslagcapaciteit
Diffusieweerstand

CLT (Cross Laminated Timber) / kruislaaghout
Wand-, plafond- & dakelementen
spar (op verzoek: den, lariks, douglasspar)
NSI (niet-zicht) / ISI (industriezicht) / WSI (woonzicht)
3 -, 5-, 7- of 9, kruisverlijmde naaldhoutlagen
60-360 mm
max. hoogte: 3,50 / lengte: 16,50 m
Polyurethaanlijm (PUR) volgens EN 15425, emissieklasse E1
mechanisch persen van de afzonderlijke kruislagen
12% (+/- 2%)
Biesse, Uniteam CLT 400
470 kg/m³
20, 30, 35 of 40 mm
Serviceklassen 1 + 2 volgens EN 1995-1-1
volgens Euroklasse D-s2, d0
Bevestiging van REI 30-90 en verbrandingssnelheid op aanvraag.
in paneelvlak ca. 0,02% per 1% verandering in houtvochtgehalte,
haaks op het vlak van het paneel (verticaal) ca. 0,24% per 1 %
houtvochtigheidsverandering
λ = 0,13 W / (m*K)
cp = 1600 J/(kg*K)
µ = 20-80 afhankelijk van houtsoort en houtvochtigheid

Waarom met CLT bouwen?
Vanwege de productvoordelen. En dat zijn er genoeg.

Bouwfysica, planning en
montage
Uitstekende bouwfysische
eigenschappen (warmte,
vochtigheid, bouwakoestiek,
brandveiligheid, klimaat,
energie)

Staatica, binnenklimaat en
architectuur
Uitstekende statische
eigenschappen, hoge vormstabiliteit,
2-assige lastoverdracht, laag
eigengewicht
Stevige constructie

Energie, ecologie en klimaat

Tot 10% ruimtewinst door slanke
wandconstructies
Energie- en kostenbesparing bij
transport en behandeling door het
lage gewicht

Eenvoudige planning
Gemakkelijk te installeren
Korte bouwtijd, hoge mate van
prefabricage
Droge bouwmethode voor een
vlotte bouw en snelle
bewoonbaarheid
Hoge maatnauwkeurigheid
volgens plan door CNCschrijnwerkerij

Diffusie-open elementen, CLT
fungeert als dampscherm, voor
folievrij bouwen
Gezond, aangenaam woon- en
binnenklimaat (warmteaccumulator
in de winter, isolatie in de zomer)
Visuele kwaliteit van het oppervlak:
aangenaam warme
houtoppervlakken
Vrijheid bij de architectonische
uitvoering, buiten en binnen
Vrij te kiezen dakvormen

Ecologische en duurzame grondstof
hout
Klimaatneutraal bouwen met een
bouwproduct dat CO2 opslaat
Passief- en energiezuinig huis
Natuurlijke architectuur

Technische gegevens
Formaten
CLT massieve houtpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende plaatdiktes en oppervlaktekwaliteiten, afhankelijk van de
statische eisen.
Diktes: 60 tot 360 mm | Formaten: max. 3,50 x 16,50 m | Speciale oppervlakken en speciale constructies zijn op verzoek
verkrijgbaar.
Oppervlaktekwaliteiten
WOODINNOVATION gebruikt voornamelijk sparrenhout in drie verschillende oppervlaktekwaliteiten. Op verzoek en
afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen we ook den, lariks en douglasspar aanbieden.

CLT- Wandelementen
Diktes

Buitenste laag

60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm

haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks
haaks

Opbouw Lamel dikte
Q
L Q L
3
20 20 20
3
20 30 20
3
30 20 30
3
30 30 30
3
30 40 30
3
40 30 40
3
40 40 40
5
20 20 20 20
5
20 20 30 20
5
30 20 20 20
5
30 20 30 20
5
30 20 40 20
5
30 30 30 30
5
40 20 40 20

in mm
Q L Q

20
20
30
30
30
30
40

Oppervlaktelaag
van de paneelrichting -> langs

Oppervlaktelaag
van de paneelrichting-> haaks

CLT- Plafond-& dakelementen
Diktes Buitenste laag Opbouw Lamel
Q L
60 mm
3
20 20
langs
70 mm
3
20 30
langs
80 mm
3
30 20
langs
90 mm
3
30 30
langs
100 mm
3
40 20
langs
110 mm
3
40 30
langs
120 mm
3
40 40
langs
100 mm
5
20 20
langs
110 mm
5
20 20
langs
120 mm
5
30 20
langs
130 mm
5
30 20
langs
140 mm
5
40 20
langs
150 mm
5
40 20
langs
160 mm
5
40 20
langs
170 mm
5
40 30
langs
180 mm
5
40 30
langs
190 mm
5
40 40
langs
200 mm
5
40 40
langs
180 mm
7
20 40
langs
200 mm
7
20 40
langs
220 mm
7
30 40
langs
240 mm
7
30 40
langs

dikte in mm
Q L Q L Q
20
20
30
30
40
40
40
20 20 20
30 20 20
20 20 30
30 20 30
20 20 40
30 20 40
40 20 40
30 30 40
40 30 40
30 40 40
40 40 40
20 20 20 40 20
20 40 20 40 20
30 20 30 40 30
30 40 30 40 30

KWALITEITEN
Niet-zicht (NSI)
Oppervlak: geschaafd
De niet-zicht kwaliteit wordt vooral gebruikt in gebieden die bedoeld zijn om
te worden bekleed. Er worden geen optische eisen gesteld aan de niet-zicht
elementen. Verkleuring zoals blauwschimmel, verschillende houtsoorten,
afzonderlijke voegen, knoesten, schorsingroei, harszakjes, drukpunten,
lijmdoorslag of vervuiling zijn mogelijk.

Industriezicht (ISI)
Oppervlak: geschuurd
De industriële kwaliteit kan worden gebruikt in industriële en commerciële
gebouwen, maar ook in woon-, kantoor- en schoolgebouwen. Deze kwaliteit
heeft een natuurlijke uitstraling en kan zichtbaar blijven. Knoesten, stevig
ingegroeide takken en kleine harszakjes zijn mogelijk.

Woonzicht (WSI)
Oppervlak: geschuurd
De woonzicht kwaliteit wordt vooral toegepast in woon-, kantoor- en
schoolgebouwen, waar de oppervlakken bedoeld zijn om zichtbaar te blijven
en waar hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en uitstraling. Hier wordt
het ruwe materiaal met de hoogste optische timmerhoutklasse en een
minimale voegopening gebruikt.

NSI - niet-zicht
ISI - industriezicht
WSI - woonzicht

Kwaliteiten
Oppervlak
Verschillende houtsoorten
Verkleuring
Harszakjes
Gerepareerde harszakken
Takken
Spinthout
Schorsingroei
Droge scheuren
Drukpunten
Aantasting van isecten
Kwaliteit van de
oppervlaktebehandeling

voor niet-zichtbare onderdelen, geen esthetische eisen
natuurlijke uitstraling, gemiddelde esthetische eisen
voegloos, gelijkmatige oppervlak voor hoge esthetische eisen

NSI
geschaafd
toegelaten
toegelaten
toegelaten
toegelaten
toegelaten
toegelaten
toegelaten
toegelaten
toegelaten
soms kleine gaten
toegelaten
toegelaten

ISI
geschuurd
soms toegestaan
lichte verkleuring toegelaan
soms toegestaan
toegelaten
soms toegestaan
toegelaten
soms toegestaan
toegelaten
toegelaten
niet toegelaten
occasionele afwijkingen
toegelaten

WSI
geschuurd
niet toegelaten
niet toegelaten
soms toegelaten
soms toegelaten
soms toegelaten
soms toegelaten
soms toegelaten
soms toegelaten
soms toegelaten
niet toegelaten
occasionele kleine afwijkingen
toegelaten

MONTAGE
De afgewerkte elementen worden op basis van de montagevolgorde bepaald, in pakketten gecombineerd en op de
bouwplaats geleverd. De zichtbare zijde van de wandelementen is naar boven gericht. Bij plafondelementen van
zichtkwaliteit is de zichtbare zijde naar beneden gericht, met uitzondering van het onderste element van het pakket.
Hierdoor wordt schade en vervuiling vermeden.
De CLT-elementen worden horizontaal of verticaal per vrachtwagen getransporteerd.
Op verzoek kunnen montagelussen in de buurt van de bovenrand van de wand worden aangebracht, wat de montage
ter plaatse vergemakkelijkt. Op verzoek kunnen wij ook andere hefapparatuur leveren, zoals montagegereed
verzonken schroeven of een lushefsysteem met blinde gaten en stangdeuvels. De afzonderlijke elementen worden
gelost met behulp van een bouwkraan. De montage vindt plaats binnen enkele dagen.

GELUIDSISOLATIE
Het
is
noodzakelijk
om
geluidsisolerende
maatregelen
te
nemen om de privacy te beschermen
en geluidsoverlast te voorkomen.
De geluidsisolatie is afhankelijk van
de
betreffende
wanden
plafondconstructies.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen
contactgeluid
en
luchtgeluid.
De
toepasselijke
ontwerpen
constructiedetails moeten in acht
worden
genomen.
CLT-elementen
vertonen zeer goede bouwfysische
kenmerken.

BRANDBEVEILIGING

Warmte-isolatie

Massief hout en dus ook CLT-elementen zijn
veel brandbestendiger dan vaak wordt
gedacht. Dit komt door hun vochtgehalte
van ongeveer 12%. Het water in het hout
moet eerst verdampen voordat het hout
begint te branden. Er wordt dan geleidelijk
een verkolingszone opgebouwd, maar dit
leidt niet tot een instorting van het
bouwwerk.
De
brandwerendheidsduur
wordt bepaald door het aantal lagen. Met
een
3-laags
CLT-element
is
de
wand
gedurende
30
minuten
bestand.
Bij
toenemende wanddikte en door middel van
extra
planken
wordt
de
brandwerendheidsduur verhoogd van 60 tot
90 minuten. Het brandgedrag moet worden
aangetoond door middel van een statische
analyse.

De
stijgende
energiekosten
vragen
tegenwoordig om bouwmaterialen met een
zeer goede warmte-isolatie. Zowel in de
zomer
als
in
de
winter
wordt
de
luchtvochtigheid in de ruimte geregeld
door de CLT-elementen. Hierdoor wordt
een
aangenaam
en
evenwichtig
ruimteklimaat gecreëerd. Zo fungeren de
elementen als goede bescherming tegen de
hitte
in
de
zomer
en
als
warmteaccumulatoren in de winter. CLTelementen kunnen worden gecombineerd
met
alle
soorten
isolatiematerialen.
Hierdoor kunnen de oplegde waarden voor
passief- en energiezuinige huizen zonder
problemen worden bereikt.

STATICA
CLT-elementen maken indruk door
hun uitstekende statische
eigenschappen. Ze hebben een hoge
statische belastbaarheid en
vormstabiliteit. De kruisverlijmde
naaldhoutlagen bieden de
mogelijkheid van een 2-assige
lastoverdracht. Architectuur ervaart
dus nieuwe dimensies. Zo kunnen
eenvoudig uitkragende concepten of
concepten met puntbevestiging
worden gerealiseerd.

[ duurzaam beheer van
bossen ]

GOEDKEURINGEN
Door gebruik van technisch
gedroogd hout met een
houtvochtgehalte van 12% (+/- 2%)
zijn aantasting en insecten- en
schimmelaanvallen grotendeels
uitgesloten. De productie is
onderhevig aan strenge externe
controles. CLT is dus een getest en
goedgekeurd bouwproduct. Het
verlijmen gebeurt onder hoge
persdruk, met een
milieuvriendelijke lijm die
onschadelijk is voor de gezondheid
en goedgekeurd is voor de productie
van dragende houten onderdelen.
CLT is PEFC- of FSC-gecertificeerd Zo
garanderen we een duurzaam beheer
van de bossen. Onze CLT is
goedgekeurd door een ETA (European
Technical Approval) in Europa.

Hoe doen we dit? - Moderne installaties, duurzame concepten
De elementen worden vervaardigd in geavanceerde productiefaciliteiten. De dikte en de formaten van de elementen zijn
voornamelijk gebaseerd op klantspecifieke eisen. De afgewerkte CLT-elementen worden volgens plan op maat gesneden op
een van de modernste CNC-gestuurde schrijnwerkmachines, met openingen voor deuren en ramen, insnijdingen, frezingen
voor elektriciteit, kabels, enz. De snedes worden door de klant bepaald. Daarom staan wij garant voor maximale
bewerkingsprecisie, betrouwbaarheid en topprestaties.
CNC schrijnwerkmachine
Deze ultramoderne CNC-schrijnwerkmachine is uitgerust met speciaal gereedschap voor de verwerking. Dit biedt tal van
mogelijkheden:

Formaatsnede | raam- en deuropeningen | uitsparingen | sponningen en frezingen |
afschuiningen | ronde snedes, ronde frezingen | boringen | frezingen voor elektrische
installaties | uitsparingen voor plafondbalken | speciale snedes

We plannen geprefabriceerde houten huizen. Bouw uw massief houten huis met ons, kruislings
gelamineerd of met geprefabriceerde elementen. WOODINNOVATION is een jong team, maar we
hebben al heel wat ervaring met houtbewerking. Opgegroeid in het familiebedrijf Belwood in
Amel, zijn we reeds sinds onze vroegste jeugd voortdurend in contact met hout, waarschijnlijk
het meest fascinerende materiaal in de bouw.

Met WOODINNOVATION integreren we het materiaal hout nog dieper in het bouwproces door
complete huizen volledig uit hout te bouwen. Ruwbouw, dak, binnenwanden, vloeren - alles uit
hout. En dit alles in de vorm van prefabcomponenten die op de bouwplaats alleen nog maar
moeten worden samengevoegd. We bouwen niet alleen huizen met een natuurlijke grondstof en
een unieke sfeer, maar doen we dit ook nog eens in slechts enkele dagen. Bel of mail ons. We
kijken er naar uit om dit alles aan u persoonlijk te laten zien en uit te leggen.

[ innovatief in de houtbouw ]
CREATIEF MET PASSIE

jong, fris &
dynamisch.

Wij bieden oplossingen

Voor planners, ambachtslieden en voor u
praktische detailoplossingen
individuele projectafhandeling
technisch advies en planning
statische berekeningen
CAD-planning
kostenberekeningen
flexibele tijdsplanning
direct contact met een vaste contactpersoon, korte informatielijnen
logistieke planning

Bouwen met hout - een passie!

Als wij ook uw interesse hebben
gewekt, neem dan contact met ons op.
Wij adviseren u graag!

Born, Kaiserbaracke 3
B-4770 Amel, Belgien
info@woodinnovation.be

