
Snel en voordelig bouwen
met Silka metSelprofielblokken



2   Silka Profielmetselblokken

Het is nu nog prettiger, flexibeler 

en voordeliger werken met Silka 

kalkzandsteen. Naast de ‘gewone’ 

metselblokken die u doorgaans 

mét stootvoeg verwerkt, beschikt 

Xella nu ook over Silka metselpro-

fielblokken die u zónder stootvoeg 

kunt verwerken. Deze metsel-

blokken zijn, de naam zegt het al, 

voorzien van een profiel. Dat wil 

zeggen: een messing en groef op 

de kopse kanten. Een stootvoeg is 

daardoor niet meer nodig om de 

horizontale verbinding te maken.

Snel en voordelig bouwen
met Silka metselprofielblokken

Het assortiment Silka metselblokken van Xella is uitgebreid met een serie  

metselprofielblokken. Deze blokken, voorzien van messing en groef op de 

kopse kanten, maken het mogelijk stootvoegloos te werken. Gewend te  

metselen met Silka? Dan kunt u vanaf nu flink besparen in tijd én geld.

Sneller

Stootvoegloze verwerking van  

Silka blokken betekent een  

tijdwinst van zo’n 25 procent.   

U bouwt dus méér in dezelfde tijd 

of hetzelfde in minder tijd.

goedkoper

Metselen zonder stootvoegen 

betekent een flinke besparing op 

de hoeveelheid benodigde specie. 

Elke wand opnieuw.

gemakkelijker

De handzame metselprofielblok-

ken laten zich gemakkelijk en snel 

(liever gezegd: nóg sneller) door 

één man verwerken. 

voor fundering en wand

Silka metselprofielblokken zijn 

op hun plaats in zowel wanden 

(dragend en niet-dragend) als 

funderingen. Gebruik de blokken 

wel in de juiste druksterkte (CS12 

of CS20). Het resultaat staat altijd 

snel en stevig.
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meer weten?

De Silka Bouwwijzer geeft prak-

tische tips voor de verwerking 

van Silka metselprofielblokken. 

Op www.xella.nl vindt u ant-

woorden op veelgestelde vragen 

over het werken met de blokken 

en stenen van Silka. Of stel uw 

vraag aan uw Xella Adviseur via 

(0183) 67 12 34.

assortiment

variant afmetingen leverbare aantal gewicht aantal liters specie

druksterkte* per pallet per stuk per m2 per m2 (excl.

n/mm2 in kg. (ca.) (incl. voeg) morsverlies)

MP 100/190 295 x 100 x 190 12/20 144 10 16,9 5,0

MP 120/190 295 x 120 x 190 12/20 120 12 16,9 6,0

MP 150/190 295 x 150 x 190 12/20 96 14 16,9 7,5

MP 214/133 295 x 214 x 133 12/20 84 14 23,7 15,0

* Genormaliseerde druksterkte volgens NEN 6790:2005.

eindeloos in 

toepassingsmogelijkheden

Silka metselprofielblokken zijn 

handzaam en laten zich daardoor 

op allerlei manieren toepassen: 

in grotere, maar ook in kleinere 

wandoppervlakken, bij veel en bij 

weinig sparingen.

veelzijdig af te werken

Een wand van Silka metsel-

profielblokken werkt u na het 

optrekken in de regel verder af  

met een raaplaag (dikte minimaal 

10 mm). De eindafwerking is  

vervolgens naar eigen keuze.

met alle voordelen van  

Silka kalkzandsteen

�   waterdampregulerend  

vermogen

�   ongevoelig voor vocht en  

schimmel

�   warmteaccumulerend: opname 

en latere afgift van warmte

�   optimaal geluidsisolerend

�   brandwerend, want  

onbrandbaar

�   milieubewuste keuze

�   duurzaam
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Xella Nederland BV

Postbus 23

4200 AA Gorinchem

Telefoon (0183) 67 12 34

Telefax (0183) 67 13 68

E-mail verkoop@xella.nl

Internet www.xella.nl


