
Productinformatie U-Steen

De U-Steen:
traditioneel gemetselde, 
volledig keramische 
gevels met een 
uniform kleurbeelduniform kleurbeeld



De U-Steen  

Eenduidig gevelbeeld zonder voeg   |   Gangbare verwerking   
Strak, keramisch, authentiek   |   Blijvend smetteloze gevel
Functioneel én esthetisch
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“Metselwerk zonder voeg heeft een ruwe keramische uitstraling. 
In combinatie met glad stucwerk vormt dit een mooi contrast. 
Lijmen is voor de traditionele metselaar een andere techniek. 
En onbekend maakt onbemind, en ook vaak duurder.
Esthetisch ervaren wij de lijmvoeg tussen twee gladde vlakken 
toch als een laagje ertussen. Bij de U-Steen is de voeg 
bijna onzichtbaar en de metselaars doen hun vertrouwde 
werkzaamheden.” 

Maarten Engelman   |   Architect BNA

Innovatie en 
ambachtelijke kwaliteit 
ineen

Strak en monolitisch. Met de krachtige keramische uitstraling 
die tot voor kort alleen met een verlijmde gevel was te bereiken. 
De U-Steen van CRH Clay Solutions maakt een modern gevelbeeld 
mogelijk dat toch traditioneel tot stand komt. Met een smetteloos 
en egaal kleurbeeld dat uniform veroudert. Zonder de grote 
invloed die de kleur van de voeg bij klassiek metselwerk heeft 
op de kleur van de gevel. En zonder het ‘vervuilende’ eff ect 
dat daarbij optreedt omdat de voeg in de tijd sneller verkleurt 
dan de stenen. Een gevel dus waarin kracht en kleur van de 
baksteen optimaal tot hun recht komen.
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ZWART SUPER   |   BUNDESDÜNN FORMAAT

OUD MAAS   |   BUNDESDÜNN FORMAAT
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De U-Steen heeft aan de voor- en achterzijde een opstaande 
smalle rand van ongeveer 10 mm. De vorm maakt het mogelijk 
keramische gevels te ontwerpen met een minimale voeg van 
circa 4 mm. 

De U-Steen is op aanvraag in meerdere kleuren en formaten 
te krijgen, in de authentieke handvorm. Geheel op maat 
gemaakt voor uw specifi eke project. Momenteel zijn er al 
50 sorteringen als U-Steen leverbaar. Op onze website 
www.crhclaysolutions.com kunt u zien om welke sorteringen 
het gaat.

Kleuren en 
formaten 
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Op voorraad, zonder levertijd, is de steen verkrijgbaar in twee 
kleuren en twee formaten: Zwart Super en Oud Maas, in het 
Waalformaat (207 x 98 x 50 mm) en het langere Bundesdünn 
formaat (240 x 100 x 50 mm). Van elke partij heeft circa 1 op 
de 8 stenen een gesloten koprand, voor de verwerking bij 
hoeken, kozijnen en lateien.

OUD MAAS   |   WAALFORMAAT
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De U-Steen 
in de praktijk

Traditioneel en makkelijk te verwerken

De U-Steen kan op dezelfde ambachtelijke manier worden 
verwerkt als de gebruikelijke gevelsteen. Door de opstaande 
randen aan de voor- en achterkant kan de steen aan beide 
zijden worden gebruikt. De mortel blijft binnen de steen, 
waardoor de spouw schoon blijft. De metselaar kan gewoon 
de klassieke mortellaag van 12 mm aanbrengen. Maatcorrecties 
zijn veel makkelijker te realiseren dan bij verlijmde stenen 
waardoor er perfect vlak en gelijk kan worden gemetseld. 
De U-Steen kan recht worden verwerkt; de metselaar hoeft 
hem voor zijn gevoel niet ‘op z’n kop’ te leggen en kan gewoon 
met traditioneel gereedschap werken. Hij zal snel aanvoelen 
hoeveel mortel hij moet gebruiken.

 

 

Door steeds de juiste hoeveelheid specie aan te brengen, blijft 
deze netjes binnen de steen. Aan de gevelkant is daardoor 
nauwelijks nabewerking nodig. Aan de spouwkant kunnen zo 
geen metselbaarden ontstaan, waardoor het risico op koude-
bruggen in de spouw minimaal blijft. De U-Steen stelt geen 
speciale eisen aan de te gebruiken spouwankers of wapening. 
Deze kunnen op de normale manier worden toegepast. 
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Effi  ciënt in het gebruik

Een gevel met U-Stenen is goedkoper dan een verlijmde gevel, 
terwijl toch hetzelfde gevelbeeld wordt gecreëerd. Ten opzichte 
van klassiek metselwerk is er minder mortel nodig. Er hoeft 
nauwelijks te worden uitgekrabd, de voegen hebben geen 
nabewerking nodig en het schoonmaken van de gevel kan 
achterwege blijven. Direct na voltooiing van het metselwerk is 
het gevelbeeld gereed en ziet u het resultaat. Ook kunnen meteen 
de steigers weg. Dit is effi  ciënter en levert een kostenbesparing op.

“We hebben vaker verlijmd, maar de U-Steen geeft hetzelfde 
resultaat en is een stuk goedkoper. De verwerking is sneller 
en gemakkelijker, eigenlijk heel simpel. Eerst bepaal je de 
lagenmaat inclusief 4 mm voeg. Vervolgens voel je bij de start 
van het metselen aan wat de juiste hoeveelheid specie is. 
Het vleien van de U-Stenen gaat daarna vanzelf. Er zijn nauwelijks 
metselbaarden dus je hoeft weinig uit te krabben. Net als altijd 
loop je de voegen even na en veeg je de gevel schoon.”  

Thei Verdonschot   |   Geelen Vastgoed & Bouw

Hoekoplossing
Van elke partij heeft circa 1 op de 8 stenen een gesloten koprand, 
voor de verwerking bij hoeken, kozijnen en lateien.
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CRH Clay Solutions

Engelmanstraat 56
6086 BD Neer
Postbus 4438
6086 ZG Neer
T +31 (0)88 088 5555
F +31 (0)88 088 5510
E info@crh-ccs.com
I www.crhclaysolutions.com

Brinkman Baksteencentrum

Luttenbergerweg 32

Luttenberg (Raalte)

Postbus 283

8100 AG Raalte

 T  0572 30 15 65    

 F  0572 30 16 84  

 E  info@brinkmanbaksteencentrum.nl

 I  www.brinkmanbaksteencentrum.nl

BRICKS AND MORE


