KALKZANDSTEEN
GEVEL

Gekliste kalkzandsteen
De natuurwitte steen van deze tijd

De complete oplossing voor elk bouwwerk

KALKZANDSTEEN
De natuurwitte gekliste, kalkzandsteen
van KST geeft uw buitengevel en binnenwand dat beetje extra wat nodig is voor
een fijn leefklimaat.

KALKZANDSTEEN
De buitenmuur gebouwd met deze
steen komt licht en vriendelijk over.
Daarom kunt u de KST gekliste kalkzandsteen bij elk ander materiaal en bij
elke kleur gebruiken of combineren,
zowel binnen als buiten. Natuurlijk zijn
de KST stenen weerbestendig en gemakkelijk in onderhoud.

KALKZANDSTEEN
De KST gekliste kalkzandstenen zijn
ook uitermate geschikt voor openbare
gebouwen.
De gestructureerde oppervlakte ontmoedigt grafitti en aanpakkers.
Ook na 20 jaar is de gestructureerde
oppervlakte nog gaaf. Vele oudere projecten bewijzen dat.

KALKZANDSTEEN
KST gekliste kalkzandstenen geven de binnenmuren een landelijk
karakter en de muur is een ideale achtergrond voor veelkleurige
muurdecoraties. Tevens wordt natuur- en kunstlicht gereflecteerd,
zodat de ruimtes licht en behaaglijk blijven.

Dilitatie
Bij het verwerken van KST gekliste kalkzandstenen moet men rekening houden met diliteren. Loodrechte dilitatievoegen in KST
spouwbladen zijn in bereik van de hoeken van een gebouw en bij lange muren over een afstand van ± 8 meter te rangschikken.
Bij grote vensters en deuropeningen is het aan te bevelen om in het verlengde van de kozijnstijlen dilitatievoegen aan
te brengen.

Oppervlakte bescherming
De kleurloze impregnatie moet op korte termijn (4 weken na voltooiing van het gebouw, respectievelijk na opgave van de
bouwer) opgebracht worden.
De ondergrong moet “handdroog” (nader onderzoek) en voldoende zuigkracht zijn om de voldoende hoeveelheid werkzame
stof op te kunnen nemen, ca. 500 tot 700 cm3 per m2 muuroppervlakte.
Een en ander in overleg met de leverancier van het impregneermiddel.
KST gekliste kalkzandstenen is een materiaal voor alle architecten die een natuurlijke atmosfeer willen scheppen in en rond het
te bouwen huis of project.
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Leverprogramma
KST gekliste kalkzandstenen
Afmetingen

Leverbare kleuren:
Drukvastheid is minimaal:
Verpakt op pallets in krimpfolie.
Aantal per pallet

DF formaat strek
DF formaat kop-strek
NF formaat strek
NF formaat kop-strek

L
24
21,5
24
21,5

x
x
x
x
x

B
9
9
9
9

x
x
x
x
x

H
5,2 cm
7,1 cm
5,2 cm
7,1 cm

Natuurwit
Antraciet
20 N / mm2
DF formaat
NF formaat

240 stuks
180 stuks

Op verzoek zijn ook tweezijdige strek- en steenstrips leverbaar, van beide dikten in natuurwit.
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