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Hebt u de voordelen van keramische bin-
nenmuren wel eens overwogen? Duurzame 
steensoorten, goede thermische en ge-
luidsisolerende eigenschappen, licht in 
gewicht en toch ijzersterk én  krimpvrij. 
Verder zijn de binnen muren kostenef-
ficiënt en snel te bouwen. Met keramiek 
wint u dus.

Eeuwenlange kwaliteit
Keramische bouwmaterialen zijn duurzaam, 
mooi en efficiënt. Door de eeuwen heen heeft 
keramiek zich perfect bewezen als hoogwaardig 
bouwproduct. Ook binnen de huidige tendens 
van energie- en milieubewust bouwen is 
keramiek een goede keuze.
De grondstof van Porotherm binnenmuur-
stenen is klei, een natuurlijke hernieuwbare 
grondstof. Eenmaal gebakken is het een 
vormstabiel product, met als grootste voordeel 
dat er geen thermische of hygrometische 
scheuren optreden, mits goed gedetailleerd 
en verwerkt. 

Porotherm productlijn
Wienerberger biedt onder de naam Porotherm 
diverse soorten keramische binnenmuur stenen 
aan. Zo zijn er volle blokken, geperforeerde 
metsel- en lijmblokken en warmtewandstenen. 

Keramische 
binnenmuren:
een winnaars-
mentaliteit





Perfect wonen en 
leven
Eén van de belangrijkste eisen die  
we aan een gebouw stellen is dat we 
er comfortabel kunnen wonen, werken 
en leven. Comfortabel in sfeer en 
gebruiksgemak maar ook comfortabel 
in temperatuur en in geluid. Bouwen 
met Porotherm binnenmuurstenen  
biedt u dat comfort.
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Een aangenaam binnenklimaat
Twee factoren bepalen het binnenklimaat van een woning: de temperatuur van de omgevingslucht 
en de temperatuur van de binnenwanden. Hoe warmer de binnenwand, hoe minder er gestookt 
hoeft te worden om de luchttemperatuur op een aangenaam peil te houden. Keramische binnenmuren 
slaan warmte op en geven deze langzaam weer af. Zo koelt de woning ’s nachts nooit helemaal 
af, waardoor er ’s morgens minder energie nodig is om de luchttemperatuur weer op het voor u 
aangename peil te brengen. En in de zomer blijven de wanden koel.

Bijzonder geluidscomfort
Keramische binnenmuurstenen hebben zeer goede geluidsisolerende eigenschappen.  
Dit heeft twee voordelen: er lekt minder geluid door naar de naastgelegen ruimte of naar de 
buren en het geluid weerkaatst minder in huis, dit draagt bij aan een prettiger geluidsbeleving in 
het vertrek waar men verblijft. Woningscheidende wanden opgebouwd uit Porotherm keramische 
binnenmuurstenen voldoen aan de geluidsisolatie conform het Bouwbesluit en de garantievoorwaarden 
GIW (Garantie Instituut Woningbouw).

Vochtregulerend
Een gezin van vier personen produceert door condensatie al snel zo’n 10-15 liter vocht per dag 
(ademen, koken, douchen, wassen). Dit vocht (waterdamp) dient door ventilatie uit de woning 
te worden afgevoerd. Wanneer waterdamp overgaat in condens, is dit niet alleen slecht voor de 
gezondheid maar er kan ook schimmel ontstaan. Bij keramische binnenmuren is de kans hierop 
minimaal. Dit komt omdat de scherf van Porotherm keramische binnenmuurstenen bestaat uit 
klei, een natuurlijke grondstof. Tijdens het bakproces worden in de klei minuscule poriën gevormd. 
Deze vele microscopische luchtholtes vergroten het isolerende vermogen. Hierdoor hebben 
keramische binnenmuurstenen een bijzonder laag vochtgehalte ten opzichte van andere 
bouwmaterialen. Het materiaal is namelijk in staat vocht op te nemen en dit ook weer af te staan. 
Door dit vochtregulerend gedrag schept de Porotherm binnenmuursteen een aangenaam en 
goed binnenklimaat. Bouwmaterialen met een hoger evenwichtsvochtgehalte bevatten meer 
vocht, isoleren minder en voelen kouder aan.



Duurzaam  
bouwen voorop
Gebouwen dienen constructief veilig 
te zijn en over een lange levensduur  
te beschikken. Maar dan wel met pro-
ducten die milieuvriendelijk zijn.
Porotherm binnenmuurstenen hebben 
al deze elementen in zich.  Ze zijn con-
structief sterk, krimp- en scheurvrij 
en worden gemaakt van klei, een steeds 
weer vernieuwbare natuurlijke grond-
stof.

Constructief sterk
Porotherm keramische binnenmuurstenen zijn geschikt voor dragende (vanaf 100 mm dikte) 
en niet dragende binnenmuren. En voor woning- en utiliteitsbouw. Het draagvermogen van 
een wand wordt bepaald door de druksterkte van de binnenmuursteen in combinatie met 
de mortel/lijm. De druksterktes van Porotherm keramische binnenmuurstenen liggen aanzienlijk 
hoger dan die van vergelijkbare materialen. Dus met een constructie opgebouwd uit Porotherm 
keramische binnenmuurstenen zit u veilig.

Krimp- en scheurvrij
Uitzetting en krimp van bouwmaterialen kan scheurvorming in stucwerk veroorzaken.  
Het grote voordeel van een Porotherm binnenmuursteen is dat deze is gemaakt van klei  
en daardoor vormstabiel is. Externe factoren als vocht en temperatuurschommelingen hebben 
door de vormstabiliteit nauwelijks invloed op het product waardoor de kans op scheurvorming 
in principe is uit te sluiten. 

Natuurlijke grondstof
Keramische binnenmuurstenen worden gemaakt van klei, een natuurlijke grondstof die steeds 
opnieuw wordt aangevoerd en daardoor onuitputtelijk is. Maar duurzaamheid betekent meer. 
Kijkt u maar eens om u heen. Keramische producten staan bekend om hun bewezen lange 
levensduur.

Brandwerendheid
Het Bouwbesluit stelt diverse eisen aan de brandwerendheid van bepaalde constructies. Dit 
heeft te maken met de veiligheid van de mensen die wonen, werken of anderszins verblijven 
in een gebouw. Mensen moeten bij brand tijd hebben om te vluchten. De keramische 
binnenmuursteen is een onbrandbaar materiaal en kan dus bij uitstek gebruikt worden in 
constructies die als brandscheiding dienen. Wel een veilig idee, mocht er iets gebeuren.



Hoogwaardig natuurproduct

•	 	Volle	keramische	binnenmuursteen

•	 Volledig	balk-	en	vloerdragend

•	 	30%	lichter	dan	traditionele	materialen

•	 	Eenvoudig	te	bewerken	en	verwerken

•	 	Voor	dragende	en	niet-dragende	

wanden

•	 Spijkerbaar

•	 Geluidwerend

•	 	Uitstekende	isolerende/

vochtregulerende eigenschappen
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Volop keuze uit 
binnenmuur- 
stenen
Of u nu kiest voor schoon metselwerk, 
een gestucte wand, een holle of volle 
steen, lijmen of metselen, losse blokken 
of keramische wandelementen, het assor-
timent van Porotherm binnenmuurstenen 
biedt u altijd een perfecte oplossing.

Porotherm Poriso
Dit is een hoogwaardige volle binnenmuursteen die een laag gewicht combineert met een hoge 
druksterkte. Deze binnenmuurstenen zijn leverbaar in twee uitvoeringen:

PorisoStuc: als u voor een perfect afgestucadoorde wand met prima geluidwerende eigenschappen 
kiest, dan kiest u voor PorisoStuc. Door de tandgroefverbinding van Porotherm PorisoStuc 
binnenmuurstenen is een kostenefficiënte bouwwijze mogelijk. PorisoStuc is zowel te verlijmen 
als te vermetselen.

PorisoDeco: door de natuurlijke uitstraling van baksteen is PorisoDeco uitermate geschikt 
voor schoon metselwerk. De mooie terracotta kleur maakt het natuurlijke aanzicht compleet. 
De PorisoDeco stenen zijn goed te combineren met gekleurde voegspecie en de verschillende 
formaten maken metselen in samengestelde verbanden naast het halfsteensverband zeer goed 
mogelijk. Door zijn hoge geluidsabsorptie is de PorisoDeco perfect inzetbaar bij het ontwerpen 
van muziekscholen, theaters, concerthallen, ziekenhuizen, gemeentehuizen, winkelpanden, 
sporthallen en scholen.



Metselen met meerwaarde

•	 	Efficiënte	bouwwijze	door	tand/

groefverbinding

•	 	Blokhoogtes	afgestemd	op	

verdiepingshoogte conform 

Bouwbesluit

•	 Handig	op	te	pakken

•	 Snelle	verwerking

•	 Voorzien	van	speciale	stucribben

Porotherm metselblokken
Porotherm metselblokken zijn geperforeerde binnenmuurstenen voor dragende binnen- 
muren en niet dragende muren en binnenspouwbladen voor woning- en utiliteitsbouw.  
De regelmatige perforaties zorgen ervoor dat bij het productieproces de steen tijdens  
het drogen zijn vorm behoudt. Bij het vermetselen sluit de mortel deze holtes af, waardoor 
afgesloten luchtkamers ontstaan. Deze kamers met stilstaande lucht zijn goede isolatoren.

PM20 en PM25
Er zijn blokken van verschillend formaat en met een verschillende druksterkte. De duimgaten 
in het midden van de PM20 blokken (140 en 200 mm) vormen handige handgrepen. De PM25 
blokken hebben ook duimgaten en kunnen met een speciale klem worden opgepakt. De 
druksterkte van de PM25 blokken ligt hoger dan die van de PM20. Op die manier kunt u grotere 
overspanningen realiseren waardoor woningen vrijer in te delen zijn.



Snel en kostenefficiënt 
lijmen

•	 	Goede	stabiliteit	door	diepe	 
tand/groefverbinding

•	 	Alle	muurdikten	in	dezelfde	blokhoogte
•	 	Kleine	pakketten	voor	opperen	met	
	 10	ton	meter	kraan
•	Hoge	isolatiewaarde	(PL-I)
•	 Zeer	korte	verwerkingstijd
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Porotherm lijmblokken 
De Porotherm lijmblokken zijn eveneens geperforeerde binnenmuurstenen met alle kwaliteiten 
die een keramische binnenmuursteen in zich heeft. Het onderscheid zit voornamelijk in de verwerking. 
De lijmblokken zijn planparallel geslepen. Dit staat voor een nog snellere en efficiëntere verwerking.

PL-25 en PL-l
De Porotherm lijmblokken zijn in twee uitvoeringen leverbaar:
•	 PL25:	toepassing	tweeschalige	bouw	(traditionele	spouwmuurconstructie)
•	 	PL-I	(Porotherm	Lijmblokken,	Isolerend):	toepassing	éénschalige	bouw	(dragende	keramische	

muur	met	een	waterkerende	stuclaag	als	afwerking).	De	PL-I	binnenmuurstenen	zijn	in	meerdere	
uitvoeringen leverbaar, waarbij de holle ruimte wel of niet voorzien is van een isolatiemateriaal.



Voor een aangenaam en 
gezond binnenklimaat

•	 	Behaaglijker	warmtegevoel	(zelfs	bij	
lagere	kamertemperatuur)

•	 	Lager	energieverbruik
•	 	Geen	stofcirculatie
•	 	Geen	zichtbare	radiatoren	en	leidingen
•	 	Het	systeem	kan	werken	met	

hernieuwbare energiebronnen, zoals 
zonne- en windenergie en 
warmtepompen

Porotherm Climabrick warmtewandstenen
De ideale binnenmuursteen voor een comfortabel en energiezuinig leefklimaat.  
Deze keramische binnenmuurstenen zijn voorzien van verticale sleuven waar flexibele zuurstofdiffusie- 
dichte leidingen ingewerkt worden. In deze leidingen kan zowel warm water (30-50°C) stromen 
voor het verwarmen van de ruimte in de winter als koud water voor het koelen in de zomer.

Energiebesparing
Porotherm Climabrick warmtewandstenen werken op basis van stralingswarmte. Stralingswarmte 
geeft een groter gevoel van behaaglijkheid, waardoor een huishouden ca. 1-3 graden lager kan 
stoken dan bij radiatoren of convectoren. En dat levert al snel 12-15% energie besparing op.

Gezond binnenklimaat
Een Climabrick warmtewand geeft over de gehele oppervlakte een gelijkmatige warmte af waarbij 
de verwarmde lucht nauwelijks in beweging wordt gebracht. Door de hogere stralingswarmte 
en gelijkmatige warmteverdeling wordt een behaaglijk klimaat verkregen. Een ook niet onbelangrijk 
feit is dat de geringe luchtcirculatie bijdraagt aan het voorkomen van allergieën en irritaties aan 
de luchtwegen.
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De voordelen van Porotherm keramische binnenmuurstenen op een rij:

•	Vormstabiel,	geeft	geen	scheurvorming,	ook	niet	op	lange	termijn
•	Muurlengte	zonder	dilatatie	tot	16	meter	bouwfysisch	mogelijk
•	Woningscheidende	wand	voldoet	aan	geluidsisolatie	conform		Bouwbesluit	en	aan	garantievoorwaarden	van	GIW
•	Laag	gewicht
•	Handig	verwerkingsformaat
•	Snelle	verwerking	door	tand-	en	groefverbinding
•	Uitstekende	thermische	en	geluidsisolerende	eigenschappen
•	Perfecte	temperatuurregeling		in	zomer	en	winter
•	Garantie	voor	uitstekende	kwaliteit:	voorzien	van	Komo	keurmerk	en	CE	markering

Natuur 
en bouwen
Wienerberger produceert natuurlijke producten. 
Alle grondstoffen die wij gebruiken, zijn van 
natuurlijke afkomst. Daarom passen ze perfect 
bij duurzaam bouwen. Wienerberger gelooft 
in duurzaam bouwen. Niet alleen door het 
leveren van kwal i te i t maar ook door 
milieubetrokken handelen. Duurzaamheid start 
bij het begin van de levenscyclus, bij een 
milieuvriendelijke kleiwinning en is doorgevoerd 
in een milieubewust productieproces. Met het 
Wereld Natuur Fonds werken we samen op 
het gebied van milieuvriendelijke kleiwinning 
en met als gezamenlijk doel verbetering van 
het Nederlandse rivierenlandschap.



Keramisch bouwen: duurzaam en van alle tijden
Keramische bouwmaterialen bestaan duizenden jaren, zijn onverwoestbaar en blijvend 
mooi. Vroeger met de hand gemaakt, tegenwoordig door Wienerberger geproduceerd 
in ultramoderne productiebedrijven. Natuurlijke materialen die warmte en geborgenheid 
bieden. Een investering in een goede, comfortabele leefomgeving. De innovatie staat 
niet stil. Producten uit keramiek blijven steeds weer verrassen in vorm en kleur. Daarom 
zijn ze blijvend geliefd bij ontwerpers. Producten dus om trots op te zijn.

Terca gevelbakstenen
Naast de keuze van binnenmuurstenen dient u bij het ontwerpen van een pand ook 
een keuze te maken uit materialen voor de gevel, bijvoorbeeld gevelstenen. Terca, het 
Wienerberger-merk voor gevelbakstenen, kent vier hoofdtypen gevelstenen: vormbak, 
handvorm, strengpers en wasserstrich. De vormbaksteen is een bezande, vrij strakke 
steen	met	een	regelmatig	oppervlak,	waarvan	één	van	de	platte	zijden	is	afgestreken.	
De handvormsteen is hieraan verwant, maar heeft een minder strakke vorm met een 
min of meer generfd of grillig oppervlak. De strengperssteen is een strakke steen, met 
afgesneden platte zijden en oppervlakten die variëren van glad tot bezand of generfd. 
Het typische van de wasserstrichstenen is het onbezande oppervlak en bijzondere 
textuur. De gevelbakstenen zijn leverbaar in verschillende formaten (waalformaat, 
waaldikformaat, vechtformaat, ijsselformaat, hilversums formaat, etc.), verschillende 
kleuren (mangaan, paars, rood, geel, wit, etc.) en oppervlaktestructuren (bezand, 
glad, generfd, geglazuurd en gekamd).

Koramic keramische dakpannen
Materiaalgebruik, vorm en kleur zijn bepalend voor de identiteit van gebouwen en 
woonwijken. Het materiaal beïnvloedt de vorm en bepaalt de levensduur. Vorm en 
kleur zorgen voor de sfeer. Koramic keramische dakpannen leveren aan al deze elementen 
een waardevolle bijdrage.

Keramische dakpannen zijn er in vele vormen, kleuren, oppervlaktebehandelingen en 
formaten.	Er	zijn	tegelpannen	waarvan	er	66	nodig	zijn	voor	één	vierkante	meter	en	
er zijn zeer grote dakpannen waarvan er slechts 10 in een vierkante meter passen. Er 
zijn holle en vlakke dakpannen, gesmoorde en verglaasde, blauwe en rode.

Terca Raamdorpels
Een raamdorpel beschermt. Zorgt voor een snelle en effectieve afvoer van regenwater. 
Raamdorpels voorkomen waterdoorslag door hun uitgekiende vorm. Wienerberger 
levert onder de merknaam Terca een breed assortiment keramische raamdorpels; 
verglaasd en niet-verglaasd. In vele kleuren en formaten.
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De brochure ‘De kracht van keramiek’  
is een uitgave van Wienerberger.  
Deze publicatie is met zorg samen-
gesteld. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend.

Wienerberger B.V.
Verkoop Porotherm 
binnenmuurstenen

Kranenpool 4
Postbus 173
6440 AD Brunssum

T 045 - 56 35 270
F 045 - 56 35 279
porotherm.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl


