KNB INFO 3
Baksteen en
verwerkingsmethode

Een droogstapelsysteem bevat geen voeg. De
bakstenen worden hierbij koud op elkaar gestapeld,
waardoor uitsluitend de kleur en de textuur van
de gekozen baksteen spreekt. Hetzelfde geldt voor
lijmwerk of voor het gebruik van dun(bed)mortels
waarbij een dunne voeg wordt toegepast. Deze hoeft
ook niet afgevoegd te worden. De maatspreiding van
de baksteen bepaalt de minimumdikte van de voeg.
Een baksteen met een grotere maatspreiding vraagt
een dikkere voeg.
De lintvoegdikte wordt bepaald door de
verwerkingsmethode en de maattoleranties van de
baksteen (zie tabel 1).
Tabel
1: voegdikte
Voegdikte
4-6 mm

4-8 mm

9-15 mm

Lijmen
Dunmortel
Metselen

Lijmen van metselwerk
Lijmwerk is sterker dan metselwerk. Daardoor ontstaan
nieuwe ontwerp-mogelijkheden, zoals slankere
constructies en grotere overspanningen zonder
zichtbare lateien. Voor alle typen en formaten baksteen
is dit mogelijk.
Dunmortel
Dunmortel (foto 1) is een kruising tussen metselmortel
en lijmmortel, speciaal ontwikkeld voor het traditioneel
metselen, maar dan met dunne voegen. Het is een
alternatief voor lijmmortel, maar heeft niet de
constructieve meerwaarde daarvan.
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Stootvoegloos
Stootvoegloos metselen (foto 2) benadrukt de
horizontale lijnen in het metselwerk. Bij deze methode
liggen de metselbakstenen in principe in elke laag koud
tegen elkaar aan. Doordat de koppen niet altijd vlak zijn
en iets rond kunnen lopen, is de esthetische stootvoeg
circa 2 mm. Varianten met ruimere stootvoegen zijn
denkbaar. Bij metselwerk met openstootvoegen zullen
de stootvoegen snel donker aftekenen ten opzichte
van de lintvoegen. Het gebruik van een donkere kleur
voor de lintvoegen kan hierbij een oplossing bieden. Zie
verder infoblad 25 – Stootvoegloos metselwerk.
Metselen, doorstrijken of navoegen?
Metselen met een cementgebonden metselmortel
en navoegen met een grijze voegmortel is van ouds
de meest gebruikte methode. Na droging van het
metselwerk werkt de voeger de voegen verder af.
Bij doorstrijkwerk wordt het metselwerk tijdens het
opmetselen, na licht opstijven van de metselmortel,
direct afgewerkt door de voeg door te strijken. Voor
het doorstrijken worden speciale doorstrijkmortels
op kleur gebruikt. De techniek is bij uitstek geschikt
voor terugliggende en verdiepte voegen van 4 à 5 mm
(infoblad 6: Doorstrijken van baksteenmetselwerk).
(Bron: KNB-keramiek)
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Het is mogelijk dat de inhoud van dit infoblad is achterhaald. Voor de meest actuele versie verwijzen wij naar het betreffende
infoblad op knb-keramiek.nl. Altena aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die gevolg kan zijn van de
inhoud van dit infoblad.

