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Arch. Donck & partners

VAN KELDER TOT DAK

Ytong werd in 1924 ontwik-

keld door J.A.Eriksson, een 

Zweeds architect die op zoek 

was naar een bouwmateriaal 

met de goede eigenschappen 

van hout (isolatie, stevigheid en 

verwerkbaarheid) zonder de na-

delen ervan (brandbaarheid en 

vergankelijkheid).

Zijn zoektocht leverde een bouw-

materiaal op met onvergelijk bare 

bouwfysische eigenschappen: 

Ytong-cellenbeton.

YTONG biedt een 
antwoord op alle 
moderne vereisten 
voor het bouwen 
van uw woning. 
Het voldoet zonder 
problemen aan de 
EPB-isolatie-eisen, 
is sterk en weert 
het geluid.

Typische Ytong-cellenstructuur. 

YTONG
Ytong is sterk, isolerend, mak-

kelijk te verwerken, onbrand-

baar en duurzaam.

De naam Ytong is ontstaan uit 

de samentrekking van ‘Yxhult’-

plaats van de uitvinding- en ‘be-

tong’- Zweeds voor beton-.
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Arch. Koen Vanhoorne

Dankzij een onafgebroken re-

search en het zoeken naar 

nieuwe oplossingen heeft Ytong 

producten ontwikkeld van een 

superieure kwaliteit, met een 

uitstekende thermische isolatie, 

een optimale weerstand en een 

perfecte ergonomie.

Zo vormt het huis een homogeen 

geheel en op die manier worden 

alle koudebruggen vermeden, 

alsook spanningen of scheu-

ren die kunnen optreden ten 

gevolge van de combinatie van 

materialen met verschillende 

eigenschappen.

COMPLEET SYSTEEM...
Ytong beschikt over een zeer uitgebreid gamma bouwsystemen die aan alle 
problemen binnen de bouwsector een kant-en-klare oplossing geven.

Aldus bespaart Ytong je een hele 

reeks kosten en problemen die 

zich in de loop van de jaren kun-

nen voordoen. 

Het YTONG-gamma 
laat toe een huis 
volledig in YTONG-
materialen te 
bouwen.
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Arch. Koen Vanhoorne

VAN KELDER TOT DAK

Met YTONG geen 
verrassingen. Het 
gebruiken van één 
ruwbouwmateriaal 
- cellenbeton - voor 
de hele woning 
voorkomt vele 
problemen.

EPB*
(=norm)

Passief 
BEN**

Max U-waarde-
buitenmuur

0,24 0,15

die zelfs beter scoren dan de 

huidige wettelijke eisen (EPB). 

Een bijna-energieneutraal (BEN) 

of een passiefwoning liggen bin-

nen bereik. 

Bouwen of verbouwen doe je niet 

elke dag. Dus wil je, wanneer het 

zover is, dat het ook onmiddellijk 

dik in orde is. De overheid legt 

EPB-eisen* op en als bouwheer

is men verplicht deze te volgen 

bij de bouw van zijn woning.

Ytong heeft toekomstgerichte op-

lossingen voor de buitenmuren 

OK
... VAN EPB TOT PASSIEF EN ZELFS 
ENERGIENEUTRAAL

*  EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat
**  BEN staat voor bijna-energieneutraal
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Cobegat Sogeprom

Arch. Stefano Doclo

Met Ytong kan men zowel één-

schalige als tweeschalige bui-

tenmuren optrekken. Voor elk 

gewenst isolatiepeil (van EPB tot 

passief) bestaat een geschikte 

Ytong-blok, waarmee men kan 

bouwen in eender welke stijl. 

GEPAST VOOR OM HET EVEN WELKE STIJL

Ytong-muur met gevelsteen

Binnenpleister

Ytong

Luchtspouw

Gevelsteen

EPB

U ≤ 0,24

Binnenpleister

Ytong

E-brick -

gevelsteenstrips

PASSIEF

U ≤ 0,15

Gevelsteen Spouw Ytong

E-Brick Ytong 

pleister

pleister

d = 40 cm

d = 45 cm

Woningen met gevelsteen
Heb je graag een woning met 

een traditionele gevelsteen, 

dan is bouwen met Ytong een 

eenvoudige oplossing.  Voor het 

behalen van de vereiste EPB-

waardes heeft Ytong blokken die 

toelaten te bouwen zonder het 

toevoegen van extra isolatiema-

teriaal. Op die manier worden 

mogelijke problemen als gevolg 

van slecht geplaatst isolatiema-

teriaal vermeden. 
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VAN KELDER TOT DAK

Massieve Ytong-muur met crépi

Crepi

Crepi

Ytong

Ytong

pleister

pleister

Binnenpleister
Ytong
Buitenpleister

EPB

  
U ≤ 0,24

Binnenpleister
Ytong low energy
Buitenpleister

PASSIEF

U ≤ 0,15

d = 38,2 cm

d = 50 cm

Woningen afgewerkt 
met buitenpleister,  
hout ,sidings, ...
Hierbij wordt de éénschalige, 

massieve bouwwijze toegepast: 

de volledige buitenmuur bestaat 

uit Ytong, met een binnen- en 

een buitenafwerking.

Het globale isolatiepeil van 

dergelijke woning kan varië-

ren van het vereiste minimum 

niveau in België (K35 of K40) 

tot een K-waarde K15. Ook de 

U-waarden van de muren liggen 

dan telkens beneden de over-

eenkomstige eisen.



Arch. - Gert Broeckx

Arch. J.L. Marrini Arch. Philippe Dumez Arch. Christoffelsen & Sannen

Modern of traditioneel: voor YTONG geen probleem.

Elke stijl van woning is perfect met YTONG-blokken te realiseren.

Zo kan u veilig en kwaliteitsvol bouwen, en toch uw eigen persoonlijke smaak realiseren. 

Bovendien hoeft dit u niets extra te kosten!



Arch. Jo Spaas

Basic Architects Arch. Toon Lindelauf

Arch. Kris DevolderArch. Wim Van Beeck

Eénschalig bouwen gaat vlug. 
De afwerkings mogelijkheden zijn uitgebreid.  
Met andere woorden: alles is mogelijk!
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Hippo Architecten

+40°

-30°

Arch. Luk Peeters

BOUWEN EN ISOLEREN ZOALS HET HOORT

Met Ytong kan je bouwen en 

isoleren tegelijkertijd. Dat is 

heel voordelig. Allemaal willen 

we toch een huis dat zo weinig 

mogelijk warmte naar buiten 

verliest, zodat de uitgaven voor 

verwarming beperkt blijven. 

YTONG helpt om 
energiezuinige 
woningen te 
realiseren.

Natuurlijk mogen bij het ontwer-

pen van de woning de warmte-

verliezen via de vensters, daken 

en vloeren niet uit het oog ver-

loren worden, en moeten ook 

daar optimale materiaalkeuzes 

gemaakt worden.

Aangenaam
koel

binnen

Aangenaam
warm

binnen

Warmte
blijft buiten

Koude
blijft buiten

ZomerWinter

die warmte opslorpt als het te 

warm wordt en die warmte af-

geeft als het weer frisser wordt.

Zo blijft het binnen altijd gezel-

lig en behaaglijk en zullen de 

toekomstige energiekosten ook 

minimaal zijn.

Dat Ytong, eventueel gecombi-

neerd met Multipor, je huis zo 

eenvoudig isoleert, dankt het 

aan zijn unieke samenstelling.

Ytong wordt namelijk gemaakt 

van zand, kalk en cement. Door 

het toevoegen van aluminium-

poeder gaat het geheel rijzen 

en ontstaan er luchtbelletjes. 

Ook de Multipor-isolatieplaten 

ontstaan via hetzelfde procédé. 

Het zijn deze luchtbelletjes (stil-

staande lucht) die ervoor zorgen 

dat Ytong en Multipor zo goed 

isoleren. In de winter zullen de 

Ytong muren de warmte binnen-

houden en zal het huis lekker 

warm zijn. 

In de zomer daarentegen zal 

Ytong de hitte buitenhouden en 

zal het huis lekker koel blijven.

Het is namelijk de uitstekende 

thermische inertie van de Ytong  
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Arch. Bart Lannoy

VAN KELDER TOT DAK

Geen koudebruggen
De thermische eigenschap-

pen van Ytong sluiten het 

risico op koudebruggen vol-

ledig uit. Ook gedaan met alle 

vocht- en condensatieproble-

men, en met waterinfiltratie 

in de woning te wijten aan de 

slechte plaatsing van risicovolle 

isolatiematerialen.

Ook over 50 jaar zal u nog het 

plezier ervaren om in een gezond 

en aangenaam huis te wonen.

EPC - Energieprestatie-
certificaat
Als bouwheer ben je verant-

woordelijk voor het voldoen aan 

de energieprestatieregelgeving.

Is alles in orde, dan ontvang je 

het energieprestatiecertificaat 

(EPC) voor je woning. Dit certifi-

caat blijft 10 jaar geldig en moet

beschikbaar zijn op het moment 

dat de woning te koop of te huur 

wordt aangeboden. Op die ma-

nier worden potentiële kopers 

en huurders geïnformeerd over 

de energiezuinigheid van de 

woning.

Ytong-oplossing
Geen vreemd 
isolatie materiaal 
in de spouw. 
Geen risico op 
koudebruggen of 
waterinsijpeling. 
Geen kans op be-
schadiging van het 
isolatiemateriaal. 
Dit systeem biedt 
een doeltreffende 
isolatie aan 100%, 
gedurende de hele 
levensduur van het 
gebouw.

Muur 
+ vreemde isolatie
+ gevelsteen

Traditineel isola-
tiemateriaal wordt 
op de werf vaak 
slecht aange-
bracht, wat leidt tot 
koudebruggen of 
vochtinsijpeling

1  Ytong-blok
2  Ytocol
3  Ytong-latei

De dragende Ytong-muur kan 
aangevuld worden met Multipor-
isolatieplaten om nog hogere 
isolatiewaarden te krijgen.  Daar 
beide materialen perfect op elkaar 
aansluiten, zijn koudebruggen volledig 
uitgesloten.
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Les Ateliers Nomad’s

Arch. Luk Peeters

Arch. Paul Schellekens

Goed nadenken vooraf, sa-

men met je architect, kan je 

heel wat kopzorgen en kosten 

later besparen. De juiste keu-

zes maken inzake ontwerp, 

materiaalgebruik

en ligging van de woning zijn 

uiterst belangrijk. Ytong-muren 

helpen zonder twijfel om 

prima te scoren op het EPC 

(energieprestatieceritificaat). 

Ook voor het 
verbeteren en 
ombouwen van 
bestaande woningen 
is YTONG altijd de 
juiste keuze.

Luchtdichtheidsmeting
Met een pressurisatietest wordt 

de luchtdichtheid van een wo-

ning gemeten, en kan men bij 

nieuwbouw preventief opsporen 

waar er zich warmteverlies of 

een vochtprobleem zou kunnen 

ontwikkelen. Dat geeft de gele-

genheid om eventueel nog enige 

verbeteringen uit te voeren. Over 

de resultaten van de luchtdicht-

heidsmeting, krijgt de opdracht-

gever een uitgebreid verslag 

met certificaat. Dit certificaat 

is geldig als stavingsstuk bij de 

EPB- verslaggeving. Positieve 

resultaten van de luchtdicht-

heidstest geven een niet te on-

derschatten verlaging van het 

E-peil. Dit brengt dan weer extra 

premies met zich mee. En na-

tuurlijk besparingen op je ener-

giefactuur later.
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Arch. Gregory Nijs

VAN KELDER TOT DAK

Bouwknopen beïnvloeden 
het K-peil 
Door in de ontwerpfase al reke-

ning te houden met Ytong, kan 

een toeslag van 10 K-punten bij 

het K-peil van de woning ver-

meden worden. Bij de energie-

prestatieberekening houdt men 

verplicht rekening met eventueel 

extra warmteverlies in je woning 

door toedoen van koudebruggen. 

De plaatsen waar extra warm-

teverlies zou kunnen optreden 

worden bouwknopen genoemd. 

Wanneer deze bouwknopen 

koudebrugvrij opgelost worden, 

heeft men te maken met ‘EPB-

aanvaarde bouwknopen’en vor-

men ze geen probleem. Voor alle 

bouwknopen moet in elk geval 

het warmteverlies gedetailleerd 

weergegeven worden.
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In & Out Architecture

13.4T 8.5 T 8.5T

De druksterkte van Ytong-blokken 

is meer dan voldoende voor wo-

ningbouw. Daarenboven wordt de 

sterkte van Ytong-wanden nog 

verhoogd door volgende factoren:

Verlijming
De voegen tussen de verlijmde 

blokken zijn nooit dikker dan 2 of 

3 mm, en zijn daarom veel sterker 

dan voegen in traditionele mortel.

Volle blokken
Ytong-blokken zijn vol terwijl 

andere bouwstenen geken-

merkt worden door een variabel 

percentage holle ruimten.

Gebruikte diktes
Zowel bij het enkelschalig als 

het dubbelschalig bouwen wor-

den veelal blokken gebruikt die 

dikker zijn dan andere bouw-

blokken. Dit is een gevolg van 

het feit dat een buitenwand in 

Ytong geen bijkomende vreemde 

isolatie nodig heeft. 

Men kan dus zonder ruimte te 

verliezen dikkere blokken ge-

bruiken en zo sterkere muren 

bouwen.

STERKE MUREN MET YTONG

Ytong C3/450 Ytong C2/300

Ytong-blokken: C3/450   
Ytong-blokken: C2/300
dikte 20 cm, gelijmde voegen
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Lerouge Architecture
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Arch. Bassam Fares

VAN KELDER TOT DAK

De vele voordelen van 
YTONG resulteren in 
gebouwen van een 
superieure kwaliteit.

Standaard worden blokken gele-

verd die

- én voldoen aan de geëiste 

druksterkte, 

- én uitstekend voldoen aan de 

geldende isolatienormen.

Door te bouwen met Ytong loop 

je dus geen risico.

Daar waar nodig, kunnen speci-

ale densiteiten worden geleverd. 

Dit kan soms nodig zijn, wan-

neer extra hoge isolatie, bijv. in 

functie van passiefbouw, of extra 

druksterkte, vereist wordt..



16

De ruwbouw van een gemiddel-

de woning kan met een kleine 

bouwploeg al in 1 week wor-

den neegezet. Dit komt doordat 

Ytong-blokken grote en lichte 

bouwblokken zijn en dan ook ge-

makkelijk en snel te verwerken 

zijn. Zo hebben de meeste blok-

ken ergonomische handgrepen 

die het optillen en plaatsen zeer 

gemakkelijk maken. 

Een dergelijke, uitzonderlijke 

snelle bouw heeft natuurlijk 

opmerkelijk positieve gevolgen 

voor de totale kostprijs van uw 

huis. 

HET GAAT VANZELF, HET GAAT VOORUIT

De afmetingen van de Ytong-blokken 
en hun gebruiksgemak zorgen ervoor 
dat uw woning snel klaar is, zodat u er 
vlugger gebruik kan van maken.  

Dakplaten
Ook het dak uitvoeren met Ytong 

brengt vele voordelen. Doordat 

het is opgebouwd uit hetzelfde 

materiaal als de muren, zijn 

de bouwknopen ter hoogte van 

de dakaansluiting automatisch 

koudebrugvrij , net als de eventu-

ele overkragingen gerealiseerd 

met de dakplaten. De dakplaten 

brengen ook brandveiligheid en 

thermische en akoestische iso-

latie. Bij guur weer met hevige 

regenval en wind is dit laatste 

een aangename troef. Wanneer 

Ytong dakplaten worden ingezet, 

is de opbouw van het dak trou-

wens veel eenvoudiger en snel-

ler. Afwerking van het dak kan 

naar keuze met dakpannen, zink 

of zelfs vegetatie. In functie van 

het gewenste aspect, kunnen 

de platen langs binnen zonder 

afwerking gelaten worden, wat 

weer kostenbesparend is.
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Recupereren van afval op de werf en terugbrengen naar fabriek voor recyclage

Omdat er bij de productie van  

Ytong weinig grondstoffen nodig 

zijn, weegt dit lichte bouwsys-

teem ook niet op het milieu. De 

basisgrondstoffen – water, kalk 

en zand – zijn immers overvloe-

dig in de natuur aanwezig.

Bovendien wordt tijdens de pro-

ductieprocessen 60 à 70% min-

der energie verbruikt dan bij de 

aanmaak van andere bouwma-

terialen omdat gebruik gemaakt 

wordt van energiezuinige auto-

claven i.p.v. energieverslindende 

traditionele ovens.

Ook nadien levert Ytong bespa-

ringen op. Dankzij de uitstekende 

isolatie-eigenschappen zullen 

de energiekosten van de woning  

lager liggen en dat gedurende 

de hele levensduur van de wo-

ning. De isolatie van Ytong blijft 

immers even efficiënt en hoog 

doorheen de tijd (iets dat bij 

klassieke isolatiematerialen niet 

het geval is).

ECOLOGISCHE 
MATERIALEN
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Xella stelt een hele reeks dien-

sten ter beschikking van alle 

kandidaat-bouwers.

Alle informatie i.v.m het ge-

bruik kan gevonden worden op 

www.xella.be

Daarnaast worden op zeer 

regelmatige tijdstippen info- 

namiddagen georganiseerd, 

waarbij alle mogelijke facetten 

van Ytong en Multipor (theoreti-

sche en praktische) aan bod ko-

men. Ook is een zeer leerrijke en 

interessante kennis-making met 

het productieproces voorzien.

Inschrijven kan via de website of 

per telefoon (03/250 47 00).

Eens de plannen van de architect 

DIENSTENPAKKET

beschikbaar zijn, staat onze 

technische dienst klaar om de 

specifieke Ytong en Multipor-

toepassingen op deze plannen 

na te kijken. Op deze wijze is er 

een zeer nauwe samenwerking 

tussen bouwheer, architect en 

leverancier.

Ook bij de aanvang van de  

werken of tijdens het verloop er-

van staan onze demonstrateurs 

klaar om assistentie te verlenen 

zodat de uitvoering vlekkeloos 

verloopt. 
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Arch. Antoine Sichien

VAN KELDER TOT DAK

Bezoek ons 
tijdens onze info-
namiddagen.  
Wij leggen u het 
bouwen met YTONG 
volledig uit.
Inschrijven via :  
www.xella.be

Surf naar  
www.xella.be
voor extra inspiratie.
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