LICHTGEWICHT
GEVELISOLATIESYSTEEM
FYSIEKE VERLICHTING EN
UITSTEKENDE ISOLATIE

ARBO- EN MILIEUVRIENDELIJK
Strikotherm O2 bestaat uit materiaal dat maar liefst 40 procent lichter is
dan soortgelijke producten. Hierdoor bieden we fysieke verlichting. Dit
maakt het mooie maar zware stukadoorsvak een stukje lichter. Zo wordt
werken draaglijker dan ooit.

VOOR DE STUKADOORZETTERS
Met het Strikotherm O2-gevelisolatiesysteem ben je veel productiever dan
met andere gevelisolatiesystemen. Dankzij het lage verbruik van onze
producten maak je meer meters met minder kilo’s. Maximale opbrengst
tot de laatste milligram.

ONS LICHTGEWICHT GEHEIM
Wie wil innoveren, moet af en toe dromen en naar buiten kijken.
Naar de sterren en daar voorbij. Hoe zou ons vak eruitzien als
producten en materialen gewichtloos zijn? Die gedachte heeft
ons geïnspireerd om een van de grootste revoluties van de
stukadoorsbranche te ontwikkelen: Strikotherm O2.

Strikolith maakt gebruik van een slimme innovatie die nog nooit eerder
is toegepast in stukadoorsproducten. Zuurstof is het hoofdbestanddeel
van twee onderdelen in de Strikotherm O2-lijn. Deze bevatten minuscule
korrels die samen een extreem licht en sterk product creëren. Meer lucht,
dus minder gewicht en lichter werk.

ERGONOMISCH
VERSTANDIG
ARBO-PROOF

STRIKOLITH MAAKT HET DRAAGLIJK
Onze uitdaging? Om het werk draaglijker te maken:

Fysieke verlichting
&
uitstekende isolatie

letterlijk en figuurlijk. In ons eigen laboratorium hebben we een gloednieuw revolutionair gevelisolatiesysteem ontwikkeld: Strikotherm O². De onderdelen
van dit systeem zijn voor een groot deel gevuld met
luchtkorrels, zonder dat het ten koste gaat van de
stevigheid van het materiaal. Hierdoor hebben we het
gewicht aanzienlijk kunnen verlagen.

STRIKOLITH TILT
ZWAAR AAN FYSIEKE
OVERBELASTING

MEER METERS MET MINDER KILO’S
Strikolith pakt het zware stukadoorsvak aan bij de bron:

Zware emmers tillen, knielend werken en ongemakkelijke

het tilgewicht. Een zak Strikotherm GW O² hecht- en

houdingen: ruim 90 procent van de stukadoors beoordeelt zijn

grondmortel weegt slechts 15 kilo. Dat is maar liefst 10 kilo

werk als zwaar. Ook de lange dagen, een hoge werkdruk en een

lichter dan vergelijkbare producten. Op die manier verlichten

lange loopbaan vragen veel van het lichaam. Tijd voor verandering,
vinden wij. Maak kennis met het arbovriendelijke karakter van het
Strikotherm O2-gevelisolatiesysteem.

we het zware stukadoorsvak.

LICHTGEWICHT CIJFERS
Strikotherm GW
Gewicht zak 25 kg
Verbruik ca. 8 kg/m2

Strikotherm GW O2
Gewicht zak 15 kg
Verbruik ca. 4,6 kg/m2

Spachtelpleister SILICONEN

Spachtelpleister Orion O2

Gewicht emmer 22 kg

Gewicht emmer 15 kg

Verbruik ca. 2,5 kg/m

Verbruik ca. 1,3 kg/m2
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EEN REVOLUTIONAIRE
LICHTGEWICHT JAS
ALTIJD EEN BEHAAGLIJK EN
EVENWICHTIG WOONKLIMAAT
Strikolith is erin geslaagd om een baanbrekend O2 gevelisolatiesysteem te ontwikkelen dat niet alleen voordelen
heeft voor de eindgebruiker, maar ook voor de vakman.
Want wij geloven dat goed werk geen zwaar werk hoeft
te zijn.

Strikotherm Comfort O2

Een comfortabel leefklimaat en
een lage energierekening voor
nu en in de toekomst.
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Strikotherm GW O2 hecht- en grondmortel
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Strikotherm EPS isolatieplaat

Strikotherm Comfort O2-gevelisolatiesysteem pakt het gebouw van bui-
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Strikotherm GW O2 hecht- en grondmortel

tenaf in en vormt de maximaal isolerende ‘jas’ van het gebouw. Deze
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Glasvezelweefsel fijn

‘jas’ hebben we uitgerust met hoogwaardige isolatieplaten van polys-
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Strikotherm GW O2 hecht- en grondmortel

tyreen of minerale steenwol. Voor een aangenaam woonklimaat: in de
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Strikotherm voorstrijk BGI

winter lekker warm, in de zomer altijd koel.
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Strikotherm Orion O2 spachtelpleister

Het baanbrekende van ons gevelisolatiesysteem? We hebben twee onderdelen ontwikkeld die lichter zijn dan ooit, zónder in te leveren op
kwaliteit. De lichtgewicht hecht- en grondmortel zorgt voor de meest
optimale hechting en spanningsverdeling en onze lichte spachtelpleister voorziet de gevel van een klasse uitstraling.

Meer weten? Kijk op www.strikolith.com/O2

Meer lucht,
dus minder gewicht
en lichter werk.

OrionO2
Spachtelpleister

DE ZWEVENDE KRACHTEN
ACHTER STRIKOTHERM O2

Inhoud emmer: 15 kg. Verbruik: ca. 1 - 1,7 kg/m2.
Verkrijgbaar in korrelgroottes 1, 1,5 en 2 mm.
Praktisch én stijlvol. Sierpleister op basis van siliconen,
geschikt voor buitengebruik. Creëert een egaal resultaat op
diverse ondergronden.

40 procent lichter.

> Extreem lichtgewicht
> Damp-open
> Lichte verwerking
> Hoog rendement

GWO2 Hechten grondmortel
Inhoud: 15 kg. Verbruik: ca. 1,9 - 2,6 kg/m2.
Damp-open, extreem licht en laag in verbruik. Smeert net zoveel als
Korrelgrootte 1 mm.

met een standaard zak grondmortel van 20 kg. Geschikt voor het
hechten van isolatieplaten en het inbedden van glasvezelweefsel.

> Extreem lichtgewicht
> Uitermate lichte verwerking
> Laag verbruik

> Damp-open
> Zeer hoog vullend vermogen
> Arbo- en gebruiksvriendelijk

Korrelgrootte 1.5 mm.

Meer meters
met minder kilo’s.

Korrelgrootte 2 mm.

> Zeer hoog vullend vermogen
> Matte finish
> Arbo- en gebruiksvriendelijk

LUISTEREN &
INNOVEREN.

KEN JE ONZE ANDERE
LICHTGEWICHT PRODUCTEN AL?

Strikolith is fabrikant en leverancier van gevel-, wand- en plafondafwerkingen.
We opereren in de markt van de natte afbouw en drie hoofdmarkten, te weten:

O2

LUNA
Spachtelpleister

stucmaterialen voor binnen en buiten (Strikolith), gevelisolatiesystemen en
-afwerkingen (Strikotherm) en restauratieproducten (Bofimex).

Inhoud emmer: 9 kg. Verbruik: ca. 1 - 1,3 kg/m2.
Verkrijgbaar in korrelgroottes 0,8 en 1,2 mm.

Wij maken Nederland op een duurzame manier mooier voor iedereen. Goed
luisteren naar onze klanten en continu actief innoveren, dat helpt ons. Met op maat

Binnen toepasbaar op uiteenlopende ondergronden. Creëert een

gemaakte producten en diensten geven we gehoor aan de eisen en wensen van de

rustig, egaal effect en een eigentijdse uitstraling.

> Extreem lichtgewicht
> Arbo- en gebruiksvriendelijk
> Lichte verwerking
> Hoog rendement

> Zeer hoog vullend vermogen
> Vlakke korrelstructuur
> Matte finish

wereld van morgen.

APOLLOO2
SPUITPLEISTER

Wil je meer weten over Strikotherm of over een van de andere producten, neem dan
contact op met ons via +31 (0)162 514 750 of info@strikolith.com. Onze specialisten
staan voor je klaar.

Inhoud zak: 20 kg. Verbruik: ca. 1,2 kg/m2.
Innovatieve spuitpleister (binnengebruik) die aangebracht
wordt in een basis- en afwerklaag, zónder te hoeven messen.
Het materiaal vergeelt niet, is extreem zuinig en verwerkbaar
bij een hoger restvochtpercentage.

Extreem licht.

> Lichtgewicht
> Hoog rendement
> Kalkvrij
> Zeer hoog vullend vermogen

> Afmessen niet nodig
> Langer houdbaar
> Arbo- en gebruiksvriendelijk
> COT 83.00-gekeurd

Creëer een nieuwe wereld.

MEER
INFORMATIE

STRIKOLITH.COM

Creëer een nieuwe wereld.

Strikolith BV, Postbus 52, 4940 AB Raamsdonksveer, Nederland

+31 (0)162 514 750

