
CIRCULAIR KERAMISCHE GEVELBEKLEDING

Met Kerloc dragen wij bij aan 
een kleurrijke en natuurlijke 
toekomst door de levering van 
blijvend goede en circulaire 
producten met gevoel voor 
schoonheid en functionaliteit.

KIES 
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 LANGE LEVENSDUUR

 BRANDVEILIG

 ONDERHOUDSVRIJ

 KLEURVAST

 ONDERSCHEIDEND

 WEERBESTENDIG

 ALGEN- EN 
 SCHIMMELRESISTENT

 GOEDE VERWERKBAARHEID

 CUSTOM MADE

 TOEPASBAARHEID

 MINERALE AFWERKING

 CIRCULAIR
 BI BASED
 DUURZAAM



100%  CIRCULAIR  KERAMIEK

PR DUCTSPECIFICATIE

Kerloc heeft een goede toepasbaarheid als ventilerende buitengevelbekleding, die aan alle 
weersomstandigheden kan worden blootgesteld. Er is geen risico bij langdurig wisselende 
weersomstandigheden (vocht, zon, wind, vorst). 

Kerloc is beschikbaar in de standaard dikten 8 en 10 mm en wordt geleverd met een rechte 
kantafwerking. De gladde gevelplaat heeft een natuurlijk uiterlijk en is voorzien van een 
decoratieve minerale Keim-coating. Dat staat garant voor minder risico op mosaangroei en een 
extreem lange kleurechtheid. 

Kerloc heeft een goede verwerkbaarheid met betrekking tot boren, zagen en lijmen. Kerloc is 
zowel blind, als in het zicht te bevestigen. 

Kerloc kan vooralsnog worden geleverd in een breedtemaat tot 450 mm en een lengtemaat 
tot 1500 mm. 

Kerloc wordt geproduceerd in lijn met de BRL 4101 deel 1 (algemene eisen gevelbekleding) en 
deel 11 (aanvullende eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa). 

Buigsterkte
(conform EN-ISO 178)

10-15 N/mm2

Elasticiteitsmodulus 
(conform EN-ISO 178)

7.500-10.000 N/mm2

Dichtheid > 1.850 kg/m3

Brandwerendheid A2-sl-do

Wateropname <10% massatoename

Thermische uitzetting <0.005 mm/mºC

Beweging t.g.v. vocht < 2 mm/m

Gewicht 8/10 mm dikte +14.8/18.5 kg/m2

Materiaaleigenschappen

Onderhoudsvriendelijk
• vraagt geen noodzakelijk onderhoud, indien gewenst uitsluitend schoonmaak 
• geen beschadiging door schimmels, houtrot, insecten, knaagdieren, termieten 
• bij eventuele schade makkelijk uitwisselbaar 

Duurzaamheid
• verwachte levensduur product > 50 jaar 
• volledig herbruikbaar in eigen productieproces 
• bevat natuurlijke vezels (reststroom) 
• biobased: kan gemaakt worden met verschillende natuurlijke vezels 
• volledig passend binnen de circulaire economie 
• goede Co2 footprint 
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