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Cross Laminated Timber 

Cross laminated timber 

CLT is een houtbouwproduct wat opgebouwd wordt uit kruislings verlijmde éénlaagsplaten. Deze platen hebben een maxi-

male grootte van 2,95 x 16 meter. De CLT panelen bestaan uit meerdere lagen en zijn afhankelijk van de belasting te 

verkrijgen in verschillende diktes. De verlijming vindt plaats middels een milieuvriendelijke lijm. CLT biedt bijna onbe-

grensde mogelijkheden wat betreft, bouwconcept, stijl en architectuur en is zonder enig probleem te combineren met an-

dere bouwmaterialen. CLT panelen zijn te gebruiken voor zowel binnen- als buitenwanden evenals voor vloeren en daken. 

De op maat gemaakte panelen worden met de vrachtwagen direct op de bouwplaats geleverd.  

 

Feiten die voor een gebouw met CLT spreken 

- Flexibiliteit van ontwerp en uitvoering (van traditionele tot moderne gebouwen) 

- Ecologisch verantwoorde bouwwijze 

- Korte bouwtijd 

- Eenvoudige montage 

- Enorm vormvaste elementen door kruislingse verlijming 

- Behaaglijke en gezonde leefomgeving 

- Energiebesparend 

- Waarde bestendig en duurzaam 

- Eenvoudig plannen en calculeren 

- Alle lamellen zijn zijdelings verlijmd met de volgende voordelen: 

  * uitstekende basis voor luchtdicht bouwen 

  * Statische schijfwerking zonder verzwakking van open lamelvoegen 

  * Ononderbroken oppervlak voor aanbrengen  van verbindingsmiddelen   

  * Fraaier oppervlak, geen open voegen in het zichtvlak aanwezig 
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Duurzaam bouwen 

CLT wordt geproduceerd met vurenhout uit PEFC gecertificeerde bossen. Een PEFC certificaat toont aan dat CLT volgens de 

hoogste ecologische, sociale en ethische standaarden wordt geproduceerd. 

De hernieuwbare grondstof hout is een milieuvriendelijk bouwproduct en een verantwoorde keuze in de strijd tegen de klimaat-

verandering. Tijdens de groei van een boom absorbeert hij koolstofdioxide(co2) uit de atmosfeer. In een uit massiefhout ge-

construeerd gebouw blijft de koolstofdioxide gedurende de levensduur opgeslagen. Tegelijkertijd groeien met behulp van zon-

ne-energie en fotosynthese nieuwe bomen die nog meer koolstofdioxide opnemen. Dit proces vertraagt de klimaatverande-

ring. Door een zorgvuldige productieplanning wordt gewaarborgd dat het gebruikte ruwmateriaal voor de productie van CLT zo 

efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Goed ontworpen, gebouwd en tegen weersinvloeden en vocht beschermd, kan een CLT ge-

bouw eeuwen meegaan. 

 

Gezonde en behaaglijke leefomgeving 

Massiefhout heeft de eigenschap vochtigheid uit een ruimte te absorberen, en het later als de lucht droger is, weer af te staan. 

Hoe meer hout in een gebouw verwerkt is, des te beter de luchtvochtigheid in balans blijft. Daardoor biedt een huis uit mas-

siefhout een bijzonder goede leefomgeving en is daarmee de ideale keus voor mensen die waarde hechten aan een gezonde 

en aangename leefomgeving. 

 

Energie efficiënt 

- Dankzij de warmteopname capaciteit en massa kan CLT de warmte in de winter goed binnen houden.  

- Tijdens de zomer helpt de warmteopname capaciteit van CLT de warmte buiten te houden.  

- Passief huisstandaarden zijn goed uitvoerbaar 

- Lucht- en winddichte hoofdconstructie 

- Doordat het CLT zelf al isoleert, is minder extra isolatie materiaal nodig. 

 

Kwaliteit die voor zich spreekt 

Duurzaam geproduceerd, met zorg tot stand gebracht en hoogwaardig bewerkt, bereikt CLT een bijzonder kwaliteitsniveau. 

Statisch is CLT hoog belastbaar door zijdelinkse verlijming van de lamellen onderling, de kruislingse verlijming brengt enorme 

bouwfysieke voordelen met zich mee.  
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CLT kan op verzoek worden uitgevoerd in een zichtbare en een niet zichtbare kwaliteit waarbij iedere kwaliteit met een nage-

schuurd oppervlak wordt geleverd.  

 

Brandveiligheid 

Massief hout is beter bestand tegen brand dan men denkt. 

CLT heeft een houtvochtpercentage van ongeveer 12%. Voordat hout ontbrandt, moet eerst al het interne water verdampt zijn. 

Een verkoold oppervlak beschermt de binnenste CLT lagen, zodat anders dan bij staal- of betonconstructies de constructie bij 

brand veel langer zijn dragende functies kan vervullen. 

 

Technische gegevens 

Toepassingen   Hoofdzakelijk gebruikt als wand-, vloer- of dakelement  

Maximale breedte   2,95 m 

Maximale lengte   16,00 m 

Maximale standaard dikte  320 mm op aanvraag dikkere uitvoeringen mogelijk 

Platen opbouw   3, 5, 7 of 8 lagen kruislings verlijmde 1laags platen 

Bewerkingen   Willekeurig 

Houtsoort   Vuren 

Houtvochtigheid   12 % +/– 2 % 

Afwerkklasse   Zichtkwaliteit en niet zichtkwaliteit 

Oppervlak   2-zijdig geschuurd 

Gewicht    Ca. 450 kg/m³ CLT  

Dimensionale stabiliteit ( L en B) 0,02 % in de lengte per 1 % verandering van houtvochtigheid  

Dimensionale stabiliteit (dikte) 0,24 % in de dikte per 1 % verandering van houtvochtigheid 

Dampdiffusieweerstand  20–50  

Thermische geleiding   0,11 W/(mK)  

Soortelijke warmte  1600 J/(kgK)  

Luchtdichtheid   D.m.v. testen aantoonbare luchtdichtheid 

Gebruiksklasse   In klimaatklasse 1 en 2 
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