Barst!!

Dit had u
kunnen voorkomen...

...met de Multisteen
van Rijswaard.
Heeft u te maken met barsten in de muren? Dan is de
Multisteen van De Rijswaard de beste oplossing. Zowel in
prijs en kwaliteit. De Multisteen is een kwalitatief hoogwaardige dikformaat vormbaksteen met zeer goede eigenschappen. Zowel in prijs en kwaliteit!
Hij is makkelijk te verwerken in zowel buiten- als binnenmuren. Hij is
kleurvast en sterk zuigend. (Door zijn vastheid heeft hij een hoog isolerend vermogen.)
Een eigenschap die uw klanten zeker weten te waarderen. De Multisteen zal zijn
kwaliteiten in uw projecten bewijzen. En daar ziet u geen barst van. Niet alleen op korte
termijn maar ook op langere termijn.

Voordelen van de Multi Steen:

Deze steen is leverbaar in: VB I DF
- makkelijk te verwerken
- isolerend
F2 Klasse D

- kleurvast
- hoogwaardig kwaliteit

664

binnen en buiten te gebruiken
- prijspakker
- sterk zuigend

VORMBAK DF

Uitermate geschikt
voor binnen en buiten!

of mail naar: info@rijswaard.nl

Groep

Productsoort

Sortering

1. Multi

Multi VB DF 3,3

Multi VB DF

Lengte, productsoort 3.3

210 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)

Breedte, productsoort 3.3

98 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm)

Hoogte, productsoort 3.3

65 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm)

Verschijningsvorm

Volle vormbaksteen
(<20% van het volume), Eurogroep 1

Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, categorie 1

≥15 N/mm2

Vormstabiliteit

NPD

Hechtsterkte

0.15 N/mm2 voor metselwerk en 0.30 N/mm2 voor lijmwerk

Gehalte actieve oplosbare zouten

S2

Gehalte oplosbaar sulfaat

≤0.10 % m/md

Brandgedrag

Euroklasse A1

Wateropneming

≤22 % m/md

Initiële wateropzuiging

Sterk zuigend, >4.0 kg/m2.min

Dampdoorlatendheid

5/10

Bruto volumieke massa

1500 kg/m3, D2 (5 %, ± 75 kg/m3)

Equivalente warmtegeleidbaarheid

0.37 W/mK (

Vorst/dooi bestandheid

F2 Vorstklasse D (NBRL 1007)

Bouwstoffenbesluit

Categorie 1B

10, droog

)

De producten voldoen allen aan de eisen die gesteld worden in NEN-EN 771-1/A1: Metselbaksteen, en aanvullingen
daarop zoals deze zijn geformuleerd in NBRL 1007: Metselbaksteen.

M U L T I

0418 - 552221

S T E E N

Bel voor meer informatie naar:

Steenfabriek Rijswaard BV
De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.) T 0418 - 552221 F 0418 - 552900
E info@rijswaard.nl I www.rijswaard.nl

