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Kurk gevelbekleding
Het plaatsen  van  gevelkurk 
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Vóór de plaatsing 
1. Plaats Foamglass van +/-40cm op de begane grond  om koude brug te 

voorkomen of opstijgend vocht. De foamglass kan in de grond gegraven worden.

2. Plaats een aluminium U-vormig profiel voor een gelijkmatig niveau.

3.   Snij de 1e rij  kurk ( die uitsteekt,  tand en groef) plat af  zodat ’t in de profiel past.

4. begin nu rechts met het plaatsen van de kurk en plaats (horizontaal) zoals je een 
vloer legt.

Isolatie foamglass
Aluminium profielen in U
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1. Het profiel zorgt voor een perfect niveau. Is dit niet goed klikt de plaat niet correct 
in elkaar

2. Breng gelijkmatig tegellijm  SKS of Unilit K/2 aan op  één kant. (let op de tand 
en groef!) en plaats tegen de muur  (de lijm plakt goed en geeft een perfecte 
afdichting)

3. Boor schuin ( in de tand en groef richel) een beton- of hout schroef om de plaat 
vast te zetten. 2 schroeven voor breedte en 3 voor de lengte.

4. Voor het plaatsen van de volgende plaat breng de Matgreen Matfix ( voeglijm) 
aan tussen de  voegen.

Uitvoering
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5. Rondom de ramen plaats men 2cm dikke kurk (of meer als er ruimte is). Let op 
voor goede dichting, gebruik siliconen rondom de randen!

6. Vensterbanken met dikte 2,3 of 4cm afhankelijk van moglijkheid. Op de kurk wordt 
een aluminium plaat  geplaats als vensterbank 

7. Aansluitingen kurk /dak wordt voorzien van aluminium profielen (of andere 
afwerking). Om zeker te zijn van een dichtheid tussen kurk/dak.

Uitvoering

Rondom raam 
met kurk 2cm                

Rondom dak 
aluminium strip
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1. Lijm mortel SKS of Unilit k/2 tussen 4 en 6 kg/m²
 
2. Schroeven: 10 schroeven per m² : neem 100mm voor een dikte van 80mm kurk en 

120mm voor 100mm kurk. 
 Opmerking: de lengte van de schroef moet de helft zijn van de isolatie +4cm ( in  

de tand en groef komt de schroef!)

3. Mat Green matfix  290ml voor +/- 6m²

      Benodigdheden voor installatie van kurk 

Verbruik

Zak lijm SKS   

 Tube lijm Matfix    

Troffel met tanden

 Circelzaag

Handzaag

Decoupeer 
zaag
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1. Een object verplaatsen ( zoals  lamp, alarm of goot….) hou hier rekening mee voor 
de offerte.

2. Vergeet niet dakgevels, ramen en  deuren verlies van +/-12% kurk

3. Kijk of er stellingen geïnstalleerd moeten worden.

4.   Er zijn verschillende materialen voor afwerking van vensterbanken

De offerte



7 Z. I. Hauts-Sarts - Première Avenue, 25 - 4040 Herstal
www.ecobati.be - info@ecobati.be
Tél. 04/ 246 32 49 - Fax 04/ 247 06 07

Als de kurk goed geplaatst is kan hij zo blijven zonder afwerking.
Indien een andere kleur gewenst kan de kurk geverfd of gepleisterd worden.

Let op: de kurk  wordt lichter door de zon!

Afwerking en duurzaamheid


