Waarom e-ton
Prefaco het aanspreekpunt voor al uw prefab betonproducten. Door onze vier
vestigingen, die geografisch verspreid zijn over het land, kunnen wij een snelle levering
garanderen op elke locatie en zeer snel inspelen op uw vragen en productiewensen.
Deze flexibiliteit maakt Prefaco bijzonder en geschikt als partner voor al uw projecten.
Ook zijn wij in staat een totaalpakket aan producten en structuren voor elke ruwbouw
aan te bieden.
Prefaco e-ton produceert veredelde EPS bouwelementen als afgewerkte isolatieschil
rondom een dragende prefab betonstructuur.

Opbouw

Technische informatie

Afhankelijk van de soort gevelbekleding
als afwerking wordt gevraagd en
welke eisen worden gesteld aan de
isolatie wordt de opbouw bepaald.
Onderstaande opbouw is doorgaans
standaard.

Eigenschappen

e-ton wand 150

e-ton wand 200

Rc (uitgangspunt fig. 1)

5 m²K/W

6,4 m²K/W

Gewicht

± 50 kg/m²

± 52 kg/m²

EPS (SE = vlamdovend)

EPS200SE

EPS200SE

EPS dikte

150 mm

200 mm

Verdere informatie
Algemeen is het uitgangspunt van Prefaco e-ton ‘droog’ bouwen. Dit houdt in dat er
in hoofdzaak nagenoeg geen ter plaatse gestort beton wordt toegepast op de werf.
Hierdoor zijn er geen droogtijden en kan vlug worden gebouwd. De volledige ruwbouw
van een gemiddelde woning kan door Prefaco e-ton binnen 3 tot 4 werkdagen geplaatst
worden. Dankzij een goede voorbereiding en prefabricatie zijn we niet onderhevig aan
Wandopbouw (fig. 1)
• Betonstructuur
• Isolatie laag (minerale wol 20 mm)
• Veredelde EPS wand
• Baksteenstrips

weersomstandigheden.
In onze fabriek te Maaseik heeft Prefaco e-ton mogelijkheden om grote veredelde
EPS bouwelementen samen te stellen. Eventueel met verschillende afwerkingen
bijvoorbeeld steenstrips of aluminium gevelbekleding.
Zo kunnen we in principe elementen maken tot een maximale lengte van 11 m
bij een hoogte van maximaal 4 m. Zelfdragende dakelementen behoren ook
tot de mogelijkheden. De EPS wordt dan intern verstevigd en voorzien van een
waterafstotende buitenlaag (bijvoorbeeld EPDM of Polyurea).

Informatie
Wenst u meer informatie, of bent u
geïnteresseerd in ons product, neem
dan vrijblijvend contact met ons op.
Bezoek onze webpagina
www.prefaco.be/nl/e-ton
of bel +32 89 86 01 00.
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