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Stertekt IP is een houtwolcementplaat, ge-
maakt van natuurlijke materialen; hout en  
cement.

Het product wordt gemaakt van Deense spar-
ren die geschraapt worden tot houtwol. 

Daarna wordt de houtwol gemixt met  
cement. Stertekt IP wordt standaard gemaakt 
van PEFC gecertificeerd hout.

Stertekt houtwolcementplaten rotten of 
schimmelen niet. Het toepassen van  
schimmelwerende verf is daarom voor  
Stertekt houtwolcementplaten niet nodig.

Stertekt houtwolcementplaten zijn geschikt 
voor buitenmontage. Zowel de gespoten als 
ongespoten varianten hebben een hoge weer-
stand tegen vocht en extreme temperaturen. 
In kleur gespoten platen mogen niet direct in 
contact komen met water omdat er een wa-
tergedragen verf wordt gebruikt.

 

SAMENSTELLING TOEPASSING

Het is belangrijk op te merken dat Stertekt een 
materiaal is dat gemaakt wordt van  
natuurlijke bestanddelen. Deze bestanddelen 
(houtwol en cement) zorgen voor kleine  
variaties in de platen.

Plaatformaten en gewichten blijven binnen de 
toleranties aangegeven bij 23+/-2°C en 50+/-
5% relatieve vochtigheid. Toch kunnen foutieve 
opslag en gebrek aan acclimatisatie plaatfor-
maten en gewichten veranderen.

Het is daarom belangrijk dat u de  
aanwijzingen voor montage, opslag en  
acclimatisatie raadpleegt en in acht neemt.

TOLERANTIES

KLEUREN

WIT NATUREL CRÈME

VEZELBREEDTES

FIJNE VEZEL 1,5 MM ULTRAFIJNE VEZEL
 1,0 MM

KEURMERKEN EN CERTIFICATEN

KOMO certificatie 
Het KOMO-keurmerk een kwaliteits- 
bewakingskeurmerk. De productie van  
Stertekt wordt regelmatig gecontroleerd. Ook 
wordt door KOMO gecontroleerd dat de uitge-
voerde testen op producten zijn  
gedaan die gelijk zijn aan de aan u  
geleverde platen. Daarnaast voldoen alle Ster-
tekt producten aan de eisen van het Neder-
landse bouwbesluit.

CE certificatie 
CE certificatie is wettelijk verplicht in de EU. 
Het certificaat geeft aan dat het materiaal  in 
kwestie legaal verhandeld mag worden en dat 
het in overeenstemming is met de Europese 
norm waarnaar het verwijst.

Stertekt producten zijn CE gecertificeerd. 

Lichtreflectie  
Lichtreflectie voor verschillende soorten Ster-
tekt platen (gemeten door DELTA Light and 
Optics):

Stertekt Naturel Crème 55.2% 
Stertekt Wit  70,8% 

Andere keurmerken 
Internationaal: 
MK (Denemarken  – Klasse A materiaal 
  – Klasse 1 bekleding 
ULC (Canada) Sitac (Zweden) Nemko  
(Noorwegen)

Indoor climate label: 
(Dansk indeklima mærking) 
Stertekt is geclassificeerd in de beste  
binnenklimaatcategorieën. 

PEFC gecertificeerd: 
Stertekt IP is standaard PEFC gecertificeerd 
(PEFC/30-31-211).

Stertekt IP is beschikbaar in brandklasse 
B-s1,d0 en A2-s1,d0. Daarnaast is het paneel 
voorzien van brandstabiliteit (NBN 713.020) 
op diversen structuren en ondergronden.
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