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Al ruim honderd jaar produceren wij kalkzandsteen en sinds 2004 bestaan wij onder de naam 
Calduran Kalkzandsteen. Vanuit de twee productielocaties in Nederland leveren wij kalkzandsteen 
voor de bouw in België, Nederland en Duitsland. 
Als CRH-zusterbedrijf, verdeelt Prefaco al jaren Calduran Kalkzandsteen op de Belgische markt.



CALDURAN® Kalkzandsteen
Hoeksken 5a
B-9280 Lebbeke
T +32 53 76 73 73

Calduran Kalkzandsteenelementen zijn uitermate geschikt voor het bouwen van dragende en niet-dragende wanden in 
de woning- en utiliteitsbouw. 

Kalkzandsteen is een 100% natuurlijk bouwmateriaal, samengesteld uit zand (93%), kalk (7%) en water. 
De elementen zijn verkrijgbaar in 538 mm bij 997 mm of 648 mm bij 997 mm, in diktes van 67 mm tot 300 mm. 
De verwerking van de elementen is efficiënt en arbeidsvriendelijk en gebeurt met een stelmachine. Hierdoor kan een 
hoog plaatsingsrendement gehaald worden. 

De elementen zijn rechthoekig en hebben een profilering op de kopse kanten. 
Ze zijn vlak aan de bovenkant en voorzien van twee dookgaten. Aan de 
onderzijde van de elementen bevindt zich een groef die strak aansluit op 
de gaten.

We leveren de Calduran Kalkzandsteenelementen ‘just in time’ als een compleet 
bouwsysteem op de werf, volgens de vooraf vervaardigde wanduitslagen. 
De wand bestaat uit een combinatie van hele elementen, passtukken en een kimlaag. 
De passtukken zagen we in onze fabriek op maat, wat afval op de 
bouwplaats voorkomt. 

Door de grote productafmetingen, de profilering en de dunne lijmvoegen is 
het in heel wat gevallen mogelijk de wanden af te werken met een dunpleister.

Projectbegeleiding 
We zijn meer dan een leverancier van kalkzandsteenproducten en starten 
onze samenwerking bij voorkeur al bij het begin van een bouwproject. 

Onze ervaren mensen kunnen een project van a tot z begeleiden en u als 
opdrachtgever veel werk uit handen nemen. Onze projectvoorbereiders zorgen 
voor een adequate planning en zorgen voor de begeleiding van het tekenwerk. 

Onze projectbegeleiders bespreken met u de mogelijkheden van kalkzandsteen, 
geven instructies over de verwerking en adviseren over het assortiment, kwaliteit 
en veiligheid, alsook hoe omgegaan dient te worden met het hulpmaterieel. 
De juiste materiaalkeuze voor uw bouwproject is vandaag belangrijker dan ooit. 

“Dankzij de uitstekende prestaties van kalkzandsteen, biedt Calduran 
Kalkzandsteen u de betere oplossing.”

Bouwen met kalkzandsteen... 
flexibel, snel en duurzaam.

Voordelen 

Bouwen met Calduran Kalkzand-
steenelementen heeft vele voordelen. 
Het is ondermeer al jaren het meest 
economische bouwsysteem. 
Verder zetten we u hierbij de 
belangrijkste voordelen nog eens op 
een rij: 
• Eenvoudige verwerking
• Hoog draagvermogen (druksterkte: 

20N/mm² tot 44N/mm²) 
• Hogere bouwsnelheid  

(meer m² wand per dag) 
• Goede geluidsisolatie  

(dankzij hoge volumemassa  
van +/- 1800kg/m³) 

• Hoge brandweerstand 
• Goede warmteaccumulatie 
• Groot ademend vermogen  

(zorgt voor goede vochtregulering 
in ruimten)

• Duurzaam 
• Milieuvriendelijk 
• Geen bouwafval

Met Calduran Kalkzandsteen heeft 
u vandaag alles in handen om te 
bouwen voor morgen!


