
Na-isolatiesysteem voor 
de binnenzijde van gevels
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Waarom nog voorzetwandjes?

NATURETHERM

na-isolatie aan 

de binnenzijde 

van buitengevels

?energie besparend

?ruimte besparend

?3 afwerkingen

?gezond wonen
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binnenisolatie voor gezonder wonen



?natuurlijk isolatiesysteem met inwen-
dige damprem voor buitengevels en 
zonder damprem voor geluidisolatie
?vochtregulerend waardoor het risico 
van bouwschades door condensatie 
wordt verminderd 
?vochtregulerende wandafwerking van 
natuurlijke leemstuc of zuivere 
kalkpleister
?zomerhitte bescherming 
?goede thermische isolatie in de winter
?hoge geluidisolatie
?comfortabel en stabiel binnenklimaat
?verschillende afwerkingen mogelijk

Naturetherm binnenisolatiesystemen zijn speciaal 
ontwikkeld voor de na-isolatie aan de binnenzijde 
van ongeïsoleerde buitengevels, ook wel isoleren-
de voorzetwanden genoemd. 
Naturetherm levert de hoogste prestaties als het 
gaat om vochtregulatie, schimmel wering en een 
gezonder binnenklimaat. Beter kan bijna niet! 

Gezonde binnenisolatie

Regulerend systeem
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Naturetherm HK plus 
binnenisolatiesysteem
met klimaat kalkpleister
Klimaat-kalk neemt overvloedig vocht 
uit de lucht op en staat het vocht bij 
een drogere periode weer naar binnen 
af. De kalkafwerking "ademt" als het 
ware en vormt een natuurlijke 
airconditioning. Door de hoge pH-
waarde van kalk en alkaliteit vindt 
schimmel geen voedingsbodem. Kalk is 
wat steviger dan leemstuc, en kan 
vervolgens worden voorzien van 
damp-open afwerking, zoals silicaat-
muurverf voor binnen of papierbehang.

Naturetherm HL 
binnenisolatiesysteem 
met leemstuc afwerking
De eigenschappen van leemstuc en 
houtvezelisolatie liggen zeer dicht 
bijeen. Ze hebben beide zéér goede 
vochtregulerende eigenschappen. 
Daarnaast filtert leemstuc schadelijke 
stoffen uit de lucht, werkt anti-
bacterieel, reduceert elektro-smog en 
draagt bij aan een aangename 
warmte. De leemfinish kan uit 10 
standaardkleuren gekozen worden en 
is de eindafwerking van het systeem.
 

Naturetherm HEAT 
binnenisolatiesysteem met 
leemstuc of kalkpleister en 
wandverwarming
Natuurlijke binnenisolatie en wandver-
warming gaan optimaal samen door de 
egale warmte-uitstraling van de hout-
vezelisolatie, leemstuc of kalkpleister-
afwerking. De speciale verwarming-
leidingen van WEM worden onzichtbaar 
opgenomen in de stuclaag van het 
HEAT-systeem. Met Naturetherm HEAT 
HL of HK worden koude en kille ruimtes 
veranderd in behaaglijke en aangename 
woon-, slaap- of werkkamers.

Naturetherm HQ 
binnenisolatiesysteem met 
snelpleister afwerking.
Speciale dunlagige minerale quick-
pleister die toepasbaar is bijv. achter 
tegels in badkamers of voor serie-
matige renovatie. Deze stuclaag
kan worden opgeleverd als schuur-
werk, maar kan ook worden voorzien 
van een verdere afwerking, zoals 
gladpleister, muurverf, behang of
minerale sierpleister. Tevens is deze 
stuclaag geschikt om tegels op te 
verlijmen in badkamers, wc’s of bij 
keukens.


