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Eenvoudig - betrouwbaar beste prijs/kwaliteit - duurzaam - uniek

YTONG gehydrofobeerde* kimblok

Ytong-kimblok = EPB-aanvaarde bouwknoop
Koudebruggen zijn een onzichtbare oorzaak van hogere energierekeningen,
en moeten te allen tijde vermeden worden. Ze komen voor op plaatsen waar de
thermische isolatie in een constructie te wensen over laat. Een klassieke plaats is
de aansluiting van de muren met de vloer en het dak. Vooral projecten uitgevoerd
met traditionele materialen hebben op deze plaatsen dikwijls problemen om een
goede oplossing te vinden. Om hieraan tegemoet te komen, heeft Ytong naast zijn
gekende blokken ook gehydrofobeerde* kimblokken met handige formaten, aangepast aan de gangbare snelbouwafmetingen.
De oplossing voor traditionele projecten

Dragend voor vele verdiepingen

Traditionele bouwaannemers hebben vandaag een
probleem. Het is heel moeilijk om de bouwknopen ter
hoogte van de verschillende bouwlagen correct uit te
voeren met de klassieke materialen. Vroeger stelde
de aannemer zich hierover geen vragen. Nu verplicht
de EPB-regelgeving de tussenvoeging van een isolerend deel (EPB Basisregel 2), om zo zeker te zijn dat
er geen koudebrug optreedt. De gehydrofobeerde*
Ytong-kimblokken zijn daarvoor ideaal. Zij kunnen
overal in het gebouw ingezet worden, daar waar de
traditionele materialen niet de nodige capaciteiten
bezitten.

De rekenwaarde voor de druksterkte van Ytong toegepast als kimlaag ter hoogte van de funderingsaanzet is 1,2 N/mm². Dit betekent dat Ytong-kimblokken
in 15 cm breedte 180 kN/m dragen (= 18 ton per
meter (NRd)), en blokken in 20 cm breedte 240 kN/m
(24 ton per meter)** . De Ytong-kimblokken voldoen
dus ruimschoots voor het dragen van gebouwen met
meerdere verdiepingen.
** De berekeningen zijn gebaseerd op de NBN EN 1996-1-1 – ANB: 2010,
uitgaande van een mortel M12 met productcertificatie voor de kimlaag.
De veiligheidsfactor γM voor cellenbeton bedraagt 2,5.

Duurzame oplossing
Ytong als isolerend tussenvoegsel garandeert ook
na verloop van tijd dezelfde isolatiewaarde. Ytong
cellenbeton is een steenachtig materiaal dat niet
verandert, schimmelt of vervormt. Zijn uitstekende
isolerende eigenschappen blijven levenslang. M.a.w.
Ytong biedt een duurzame oplossing voor de bouwknopen van je project. Dat is wel eens anders bij traditionele isolatiematerialen, die bovendien regelmatig
bij plaatsing al niet correct aangebracht worden.

* Ytong-kimblokken zijn in de massa gehydrofobeerd. Plaatsing van de
klassieke vochtkerende lagen blijft noodzakelijk.
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Ytong gehydrofobeerde* kimblok

Elk gebouw bevat minimum een 30-tal bouwknopen, d.w.z. plaatsen waar
gemakkelijk koudebruggen ontstaan. Het is dus belangrijk het juiste
bouwmateriaal te kiezen! Vloer- en dakaansluitingen, vensters, deuren,
… maak je gemakkelijk koudebrugvrij met Ytong.

Niet elke kimblok is evenwaardig

Ytong voldoet volledig aan EPB
basisregel 2
Wanneer er geopteerd wordt om een isolerend deel
tussen te voegen, kiest men voor een oplossing
conform de EPB Basisregel 2. Het isolerende tussendeel moet dan aan 3 bouwknoopeisen tegelijkertijd
voldoen. Ytong-kimblokken doen dit.
Een EPB-aanvaarde bouwknoop voldoet aan één van volgende
3 basisregels
2.
1.
Minimale contactleng- Tussenvoeging
te isolatielagen
isolerende delen met
dcontact ≥ ½ * min (d1,d2) λ ≤ 0,2 W/mK
+ minimale R-waarde
+ contactlengte-eis

Op de markt zijn er verschillende aanbieders van
kimblokken. Geen enkele biedt dezelfde combinatie
van voordelen als Ytong:
■■ Volle blok
■■ Isolerend in alle richtingen
■■ Draagkracht over hele breedte
■■ Beste prijs/kwaliteit verhouding
■■ Levenslange isolatie gegarandeerd

3.
Weg van de minste
weerstand : moet minimum 1m lang zijn

λ
min. 1m

Wanneer het gebouw volledig uit Ytong is opgetrokken, voldoet men tegelijkertijd aan basisregels 1 en 2 en binnen basisregel 2 voldoet Ytong
aan de 3 gestelde eisen.

3 eisen binnen EPB Basisregel 2
Het isolerend tussengevoegd deel moet tegelijkertijd aan volgende eisen voldoen :
1. λUi < 0,2 W/mK
--> Ytong-kimblok heeft λUi= 0,125 W/mK
2. R-waarde moet minimum 2m²K/W zijn, of moet
ten minste de helft zijn van de kleinste R-waarde
van de 2 te verbinden isolatielagen (vb. vloer- en
spouwisolatie)
--> belangrijk is hier de juiste Ytong-blok te
gebruiken (vereiste hoogte of dikte naargelang de
berekening)
3. De contactlengte moet minimaal de helft bedragen van de dikte/hoogte van het dunste isolatiemateriaal (vb. de vloerisolatiedikte)
--> met Ytong nooit een probleem
CONCLUSIE : Enkel YTONG-kimblokken voldoen
tegelijkertijd aan de 3 bouwknoopeisen !

De Ytong-kimblok is enig in zijn soort. De blok isoleert in alle richtingen.
Andere kimblokken voor de muuraanzet bieden nooit dezelfde kwaliteit.

Ytong is een eenvoudige oplossing voor het realiseren van EPB-aanvaarde bouwknopen. Wanneer het
gebouw volledig uit Ytong is opgetrokken, spreekt
dit voor zich. Maar Ytong is ook de gemakkelijkste
oplossing bij traditionele bouw als tussengevoegd
isolerend deel ter hoogte van o.a. de vloeraansluiting. Voor een optimale isolatie van het gebouw blijft
een correcte plaatsing van de klassieke materialen
wel noodzakelijk. In de praktijk laat dit wel eens te
wensen over.

Ytong gehydrofobeerde* kimblok
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Ytong-kimblokken gehydrophobeerd*
Densiteit C4/500 - Lambda rekenwaarde voor
België : λUi = 0,125
Ytong-kimblokken gehydrophobeerd* - densiteit C4/500
Afmetingen (cm)
L

B

H

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

9
9
10
10
12
14
14
14
15
15
15
15
17,5
17,5
17,5
19
19
19
20
20
21,5
21,5
21,5

20
25
20
25
24
15
20
25
15
20
25
30
15
20
25
20
25
30
20
30
15
20
25

Profiel

Aantal/
Pallet

Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad
Glad

130
104
120
96
80
96
80
64
96
80
64
48
72
60
48
60
48
36
60
40
60
50
40

* Ytong-kimblokken zijn in de massa gehydrofobeerd. Plaatsing van de
klassieke vochtkerende lagen blijft noodzakelijk.

Wanneer de muren volledig uit YTONG opgetrokken worden, heeft men automatisch EPB-aanvaarde
bouwknopen. Bij traditioneel metselwerk is YTONG
een eenvoudige oplossing om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Let op: de toepassing van gehydrofobeerde kimblokken vermijdt te snelle opname
van vocht tijdens de ruwbouwfase. Plaatsing van de
klassieke waterkerende lagen tegen vochtindringing
(opstijgend vocht, spouwvocht, ...) blijft echter noodzakelijk.

YTONGkimblok

Muurdruksterkte
fk (N/mm²)

Rekenwaarde
druksterkte
YTONG eerste
laag fd (N/mm²)*

λUi in W/mK

C4/500

2,97

1,2

0,125

* De berekeningen zijn gebaseerd op de NBN EN 1996-1-1 – ANB: 2010,
uitgaande van een mortel M12 met productcertificatie voor de
kimlaag. De veiligheidsfactor γM voor cellenbeton bedraagt 2,5.
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