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StoTherm Wood 
Energie besparen in harmonie 
met de natuur

 |  Gevel |  Buitengevelisolatie |  StoTherm Wood |  



Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts algemene omschrijvingen en tonen slechts een schematische 
weergave van de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete toepassing van het product kan in het concrete geval verschillen, afhankelijk van de 
omstandigheden ter plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aangepast voor het project specifieke werk. De documentatie dient dan ook 
niet als presentatie voor het werk, noch als verwerkingsvoorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van 
het betreffende product in relatie tot de ondergrond. Aangrenzende werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven.
De technische productspecificatie en productinformatie in de technische informatiebladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als uitgangspunt 
te worden genomen.
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StoTherm Wood
Bescherming van het milieu en van de portemonnee

StoTherm Wood | 3

Ecologie, energiebezuiniging en 
duurzaamheid – dat zijn de grote 
uitdagingen van onze tijd. Ook 
het toepassen van duurzame en 
groene producten wordt steeds 
belangrijker. Met StoTherm Wood, 
thermische gevelisolatie gemaakt 
van houtvezelplaten, biedt Sto 
een oplossing die voldoet aan de 
hoogste verwachtingen. Een 
perfecte combinatie tussen 
ecologie en economie.

Voor HSB en steenachtige 
ondergronden
StoTherm Wood is geschikt voor 
nieuwbouw en renovatie met  
verschillende ondergronden. Dit 
omvat buitenwanden in de houtskelet 
bouw (DIN 1052) met of zonder 
buitenbeplating, massief- of 
gelamineerde houtondergronden en 
steenachtige ondergronden zoals 
metselwerk, beton en cellenbeton.

Zekerheid
Weerstand? Het 
gevelisolatiesysteem 
StoTherm Wood 
bewijst zich al jaren 
op de markt. Dit 
wordt niet alleen 
bevestigd door het grote aantal 
gelukkige eigenaren, maar ook door 
het Materiaal Test Instituut (MPA) van 
Universiteit Stuttgart. Daar werden 
projecten met StoTherm Wood tot 10 
jaar oud onderzocht. Het resultaat 
was positief: geen gebreken!

Perfecte en eenvoudige 
verwerking
De Sto-Houtvezelisolatieplaat M kan 
met een tafel- of cirkelzaag gemak-
kelijk en nauwkeurig op maat  
gemaakt worden. Door de afge-
stemde maten is een economische 
verwerking gegarandeerd.  
In houtskeletbouw (HSB) is geen 

buitenbeplating nodig. StoTherm Wood 
kan direct op de houten staanders beves-
tigd worden. Veel detailoplossingen 
zorgen voor een optimale prestatie.

Aanbevolen door vooraanstaande 
biologen
De Sto-Houtvezelisolatieplaat M bevat 
geen koolwaterstoffen, geen formalde-
hyde en geen oplosmiddelen. Dit wordt 
bevestigd door het bouwbiologisch 
adviesbureau van het Gesellschaft für 
Umweltanalytik (GfU) in Ball-Dottingen 
(Duitsland).



Laat de hitte buiten in de zomer
Op warme zomerdagen is het 
 belangrijk dat de hoge temperaturen 
niet het gebouw in geleid worden. 
Door de hoge warmtecapaciteit van 
2100 J/K*kg van de Sto-
Houtvezelisolatieplaat M blijft het in 
het gebouw langer koel.

Houd warmte binnen in winter
StoTherm Wood voorkomt dat de 
warmte in de winter naar buiten 
gaat. Door de lage warmte  
thermische geleidbaarheid wordt 
uitstromende warmte en het daarmee 
gepaard gaande energieverlies 
gereduceerd. Zelfs met een slanke 
wandopbouw. De uitstekende 
isolerende eigenschappen houden de 
warmte daar waar u wilt: in het huis.

Duurzame weerbescherming
In de DIN 68800 wordt de houtklasse 
van houtconstructies beschreven. 
Indien mogelijk moet voor buiten-
wanden gevarenklasse 0 toegepast 
worden. In dit geval kan ook behan-
deld hout gebruikt worden. StoTherm 
Wood voldoet aan deze “duurzame 
weersbescherming” volgens de DIN 
68800-2.

Geluidsisolatie voor meer comfort
Een met StoTherm Wood geïsoleerde 
gevel (isolatiedikte 10 cm) direct 
gemonteerd op de houtenstijlen heeft 
een geluidsreductie van Rw = 50 dB. 
Een rustige residentiële sfeer is zo 
gemakkelijk te creëren. Dit wordt 
bevestigd door het auditverslag 172 
323 02/V02.

StoTherm Wood
De voordelen in één overzicht

4 | Voordelen StoTherm Wood

Besparing tijdens de montage
De Sto-Houtvezelisolatieplaat M kan 
direct op de houtenstijlen gemon-
teerd worden, hierdoor vervalt de 
buitenbeplating. Dat scheelt tijd en 
geld. De isolatieplaat kan snel en 
eenvoudig bevestigd worden met 
hechtnagels. StoSilo- en machine-
techniek zorgt voor een efficiëntere 
verwerking.

Bewezen brandbeveiliging
StoTherm Wood verbetert de brand-
veiligheid van het gebouw aanzienlijk, 
waardoor de bewoners bij brand 
langer beschermd zijn tegen de 
brand. Een brandvertraging van 90 
minuten is te realiseren door 
StoTherm Wood met een isolatieplaat 
van 10 cm dik, direct gemonteerd op 
de houtenstijlen of massiefhoutbouw. 

Informatie

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van StoTherm Wood en een groot aantal belangrijke 
details, zie de verwerkingrichtlijnen of kijk op www.sto.nl



StoTherm Wood is uitermate geschikt voor de 
ecologische houtbouw. Alle systeemcomponen-
ten zijn precies afgestemd op een achter-
constructie van hout. Het verwerken van 
StoTherm Wood op houten ondergronden is 
gebaseerd op de ETA-08/0303.

StoTherm Wood op houtondergrond

wandopbouw Direct op de dragende  
onderconstructie

HSB-wand met buitenbeplating 
(bijvoorbeeld OSB of spaanplaat).

Massief hout of rabatdelen Massief hout of rabatdelen met 
voorgezette stijlen

Isolatiemateriaal Sto-Houtvezelisolatieplaat M Sto-Houtvezelisolatieplaat M Sto-Houtvezelisolatieplaat UM
Sto-Houtvezelisolatieplaat M

Sto-Houtvezelisolatieplaat M

Bevestiging Sto-Schroefschotel H60 of roestvrije hechtklammen

Mortelweefsellaag StoLevel Uni (minerale lijm- en weefselmortel)
Sto-Glasweefsel (Alkalibestendig glasvezelweefsel)

Grondering (indien 
nodig)

StoPrep Miral (gevulde, ingekleurde, minerale hechtbrug - voor minerale en siliconenharsgebonden pleister)

Afwerklaag Pleisters: minerale pleister (StoMiral), pleister met Lotus-effect  
(StoLotusan K/MP), siliconenhars  pleister (StoSilco), organische pleisters 
(Stolit). Alternatief: Sto-Steenstrips. 

Verfsystemen: Siliconenhars-verfsystemen met hoge bescherming 
tegen alg en schimmel (StoColor Silco G), verfsysteem met Lotus-
effect® (StoColor Lotusan G)

StoTherm Wood op een houtondergrond
Door en door ecologisch

De concrete technische specificaties en informatie over de producten in de technische informatiebladen en goedkeuringen moeten nageleefd worden. Systeemopbouw | 5



StoTherm Wood is ook goedgekeurd op steen-
achtige ondergronden (ETA-09/0304). Daarom is 
dit systeem ook uitermate geschikt voor 
renovatie. 

StoTherm Wood op steenachtige ondergronden

Wandopbouw Op steenachtige ondergronden met  
houtvezelisolatie onderplaat (UM)

Op steenachtige ondergronden Op steenachtige ondergronden met  
voorgezette stijlen

Verlijming StoLevel Uni (minerale lijm- en weefselmortel) StoLevel Uni (minerale lijm- en weefselmortel) N.v.t. 

Isolatiemateriaal Sto-Houtvezelisolatieplaat UM
Sto-Houtvezelisolatieplaat M 

Sto-Houtvezelisolatieplaat M Sto-Houtvezelisolatieplaat M

Bevestiging Sto-Thermoplug UEZ 8/60 Sto-Thermoplug UEZ 8/60 Sto-Schroefschotel H60 of roestvrije hecht-
klammen

Mortelweefsellaag StoLevel Uni (minerale lijm- en weefselmortel)
Sto-Glasweefsel (Alkalibestendig glasvezelweefsel)

Grondering (indien nodig) StoPrep Miral (gevulde, ingekleurde, minerale hechtbrug - voor minerale- en siliconenhars pleister)

Afwerklaag

StoTherm Wood op een steenachtige ondergrond
Ook op massieve ondergrond

De concrete technische specificaties en informatie over de producten in de technische informatiebladen en goedkeuringen moeten nageleefd worden.6 | Systeemopbouw

Pleisters: minerale pleister (StoMiral), pleister met Lotus-effect 
(StoLotusan K/MP), siliconenhars pleister (StoSilco), organische 
pleisters (Stolit). 

Alternatief: Sto-Steenstrips

Verfsystemen: Siliconenhars-verfsystemen met hoge bescherming 
tegen alg en schimmel (StoColor Silco G), verfsysteem met Lotus-
effect® (StoColor Lotusan G)



De Systeemcomponenten van StoTherm Wood
Door en door ecologisch: Sto-Houtvezelisolatieplaat M

Systeemcomponenten | 7

Sto richt zich op milieu en duur-
zame oplossingen die eenvoudig 
en efficiënt verwerkt kunnen 
worden. Het beste voorbeeld is de 
Sto-Houtvezelisolatieplaat M, de 
ecologische kern van StoTherm 
Wood. Lees hier over de talrijke 
voordelen. 

Milieuvriendelijke productie
De Sto-Houtvezelisolatieplaat M 
wordt geproduceerd van droge hout-
snippers uit de schors van sparren en 
dennen. Hierdoor kan lignine 
uitbloeding vermeden worden. Dit 
productieproces bespaart 40% 
energie t.o.v. een natte procedure.

Zeer goede waarden
De Sto-Houtvezelisolatieplaat M 
wordt gekenmerkt door uitstekende 
technische waarden. Spannings-

Omschrijving Sto-Houtvezelisolatie-
plaat M Type 160

Sto-Houtvezelisolatie 
plaat M Typ 185

Soortelijk gewicht (kg/m³) 160 185

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
nominaal λD (W/mK)

0,039 0,043

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
(W/mK)

0,042 0,046

Warmteopslagcapaciteit  
(J/kgK)

2100 2100

Dampdiffusie weerstandsge-
tal µ 

3 3

Sd-Waarde (m) 10 cm 0,30 –

Treksterkte loodrecht op de 
plaat

TR 10 ≥ 10 kPa TR 30 ≥  30 kPa

Druksterkte CS(10/Y)100 ≥ 100 kPa CS(10/Y)100 ≥ 100 kPa

Buigsterkte ≥  300 ≥ 1000

Kortstondige wateropname WS 1,0 ≤ 1,0 kg/m² WS 1,0 ≤  1,0 kg/m²

Bouwstoffenklasse B 2 B 2

De concrete technische specificaties en informatie over de producten in de technische informatiebladen en goedkeuringen moeten nageleefd worden.

scheuren worden voorkomen door de 
optimale wateropname en de dicht-
heid van de plaat, de zeer lage hygro-
zwelling en het krimpgedrag. De lage 
μ-waarde (dampdiffusie) bevestigt de 
hoge diffusieopenheid.

Monolithische constructie
De Sto-Houtvezelisolatieplaat M is 
monolithisch (enkellaags) over de 
gehele doorsnede van de plaat. Dit 
betekent dat er geen gescheiden 
lagen zijn. Hierdoor bezit de isolatie-
plaat een homogene dichtheid van 
slechts 160 kg/m3 tot 185 kg/m3.

Absoluut vrij van uitstoot
Bij de productie van de Sto-
Houtvezelisolatieplaat M worden 
uitsluitend oplosmiddelvrije  
bindmiddelen en boomhars als 
hydroforberingsmiddel gebruikt.

Precieze verwerking
Door het droge productieproces heeft 
de Sto-Houtvezelisolatieplaat M een 
minimale maat tolerantie van +/- 1 
mm. Deze maatvastheid zorgt ervoor 
dat de platen probleemloos in elkaar 
schuiven, met name bij platen met 
messing en groef. De plaat kan op 
maat gemaakt worden met alle 
standaard houtsnij-instrumenten. De 
Sto-Houtvezelisolatieplaten zijn  
verkrijgbaar in verschillende formaten 
(klein en groot).

Gewichtvergelijking
De Sto-Houtvezelisolatieplaat M is met zijn  
soortelijk gewicht van 160 kg/m3 wezenlijk lichter 
dan andere houtvezelplaten die in deze markt te 
verkrijgen zijn.

Voorbeeld:
Bij een ééngezinswoning met een geveloppervlakte 
van 150 m2 en een Sto-Houtvezelisolatieplaat M 
van 8 cm dikte hoeft een verwerker 840 kg minder 
gewicht de steiger op te slepen dan bij een  
hout-vezelplaat met een soortelijk gewicht van  
230 kg/m3. Bij een vergelijk met een soortelijk  
gewicht van 250 kg/m3 is dat zelfs 1080 kg.

De lichte Sto-Houtvezelisolatieplaat M bespaart dus 
niet alleen in uw portemonnee, maar spaart ook de 
verwerker.

Materiaalomschrijving
Monolithische houtvezelisolatieplaat met een 
homogeen soortelijk gewicht van 160 kg/m3 tot 
185 kg/m3 over de gehele doorsnede.
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Sto Isoned bv

Postbus 6400

NL-4000 HK Tiel

Telefoon +31 344 62 06 66

Telefax  +31 344 61 54 87 

info.nl@sto.com

www.sto.nl


