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dikte D= 22 mm 

afmetingen 125,0 x 62,5 cm

densiteit 700 kg/m³

H.o.h wand
H.o.h plafond/schuin dak

625 cm (125 cm/2)
417 cm (125 cm/3)

• VAST EN STABIEL
• MAATVAST
• SCHERPE RANDEN
• WATERBESTENDIG
• VOCHTREGULEREND
• WOONGEZOND



Productblad

CLAYTEC Greentech 700
09.016

toepassing Droogbouwplaat voor interieurtoepassingen.  Geschikt voor het bekleden van hout- en metalstud constructies bij separatiewanden, 
voorzetwanden, plafond- en dakbekledingen. Ook geschikt voor volvlakse bekleding van massieve ondergronden zoals beton, KZ-steen, metsel-
werk, massiefhoutbouw of OSB-plaat. Als pleisterklare ondergrond voor Claytec leemstuc of kalkpleisters.

samenstelling zuivere leem en klei, ca. 30% hennepscheven,  gepatenteerd natuurlijk bindmiddel o.b.v. soja (EU-herkomst) en magnesiet

fyische eigenschappen densiteit ca. 700 kg/m3, Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK, Cp ca. 1,4 kJ/kgK, μ 12,3, brandklasse B - s1 d0

maat en gewicht B = 125,0 cm ± 2 mm, L = 62,5 cm ± 2 mm, D = ca. 22 mm ± 2 mm. haaksheid <3mm. Gewicht ca. 15,4 kg/m2 = ca. 12,4 kg/plaat

levervorm Gesealed op pallets à 50 stuk.

opslag Droog opslaan. Opslag is onbeperkt mogelijk.

materiaalverbruik Ca. 1,28 plaat/m2, ca. 10% snijverlies incalculeren

Unterkonstruktion Wanden: onderconstructie h.o.h. 62,5cm (125 cm/2).  Plafonds: regelwerk h.o.h. 41,67 cm (125 cm/3).  Geen directe montage aan 
dragende bouwdelen (bv. daksporen, vloerbalklagen).

ondergrond De platen kunnen met een decoupeerzaag (keramisch blad) of een handcirkelzaag gesneden worden.

Montage haaks op onderconstructie met verpringende stuiknaad van ten minste 25 cm. Kruisvoegen vermijden en voegen niet in verlengde van de 
dagkantopeningen of  kozijnrand doorzetten.

Bevestiging met behulp van CLAYTEC leemplaatschroeven 5x50mm. of WÜRTH ASSY 3.0 SK houtschroeven (hout), KNAUF FN 4,3 x 35mm of 
WÜRTH snelbouwschroef staal gefosfateerd 3,9x40 (staal).

Iedere kruising plaat/onderconstructie zijn 4 montagepunten te voorzien (12 schroeven/plaat op wanden, 16 schroeven/plaat op plafonds.) 

Tackeren met breedrugnieten b=25 mm, tackerafstand > 50<100mm.  Afstand tot plaatrand > 20 mm.  minimale indringdiepte >20mm.

In badkamers alleen corrosievrije bevestigingsmiddelen gebruiken. 

verdere afwerking   

Voegen ≥ 1mm breedte  evt. met CLAYTEC 13.555 hechtleem of CLAYTEC 05.113 afwerkleem fijn 06 filleren en laten drogen. Zorg voorafgaand aan het 
stuccen altijd voor een stofvrije ondergrond.

Dunlagige afwerking: De platen van een 3mm dikke laag CLAYTEC 13.555 hechtleem mortelweefsellaag voorzien. Dit kann zowel machinaal als 
handmatig gebeuren. De glasvezel wapeningsgaas volvlaks in de natte mortel inbedden. Na voldoende droogtijd vakkundig afwerken met YOSI-
MA-designstuc in de gewenste kleur. Voor directe afwerking met CLAYFIX leemverf of YOSIMA-F gladde finish, de wapeningslaag zeer zorgvuldig 
aanbrengen (schroefgaten en verdiepingen vooraf  uitvlakken en laten drogen); beter is dun met een laag CLAYTEC 05.113 afwerkleem fijn 06 
afpleisteren.

Diklagige afwerking: CLAYTEC basisleem met stro, CLAYTEC mineraal of  CLAYTEC SanReMo in een laagdikte van 10mm aanbrengen (max. 15mm) 
op wanden en 5 mm (max 10mm) op plafonds of schuine daken . In het nog natte oppervlak volvlaks glazvezelwapening aanbrengen.
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