
Daas ID Wall:
het innovatieve IDee 
in buitengevel-
isolatiesysteem



Effectieve buitengevelisolatie 
afgewerkt met verfraaiende 
baksteenstrips 

Bij renovatie- en nieuwbouwprojecten wordt 
steeds vaker gekozen voor buitengevel- 
isolatie. Verstandig, want de voordelen 
zijn evident. Daas ID Wall maakt de keuze  
vanzelfsprekend.

Daas ID Wall een geweldig idee!
Daas ID Wall is een thermisch buitengevelisolatie-
systeem, afgewerkt met baksteenstrips.
De  innovatieve isolatie wordt voorzien van een speciaal 
ontwikkelde grafiet EPS-plaat, die in de fabriek al is 
voorzien van een stucwapeningsnet. 
Door de plaat af te werken met een cementcachering 
ontstaat een ademende en tegelijk waterkerende 
laag, die ervoor zorgt dat vocht niet kan doordringen 
in de constructie. Bij veel andere systemen is dit wel 
het geval. 

De cacheerlaag zorgt ook voor maximale hechting 
van de baksteenstrips, die een esthetisch fraaie gevel 
garanderen.
Het resultaat is een duurzaam geïsoleerde bakstenen 
gevel.

Eenvoudig aan te brengen 
Daas ID Wall wordt tegen een achterconstructie gelijmd 
en vervolgens mechanisch bevestigd. De aansluitings-
naden zijn verjongd en worden volledig vlak afgestreken 
met dezelfde mortel als waarmee de baksteenstrips  
worden geplaatst. Na verlijming van deze baksteenstrips 
wordt de gevel gevoegd. Dankzij het lichte gewicht kan 
Daas ID Wall probleemloos op de bestaande fundatie 
worden geplaatst. 
Kostbaar en tijdrovend funderingswerk is daarom niet 
nodig!



100% ontwerpvrijheid
Daas ID Wall biedt volledige vrijheid in de keuze van 
metselverbanden en steenformaten. Ideaal dus voor 
een aantrekkelijk gebouwontwerp en inpassing in 
het aanwezige straatbeeld. Bij bestaande bebouwing  
is een natuurlijke maatvoering mogelijk met een  
optisch gelijke verhouding van borstweringen, kozijn- 
aansluitingen en lagenverdelingen ten opzichte van 
traditioneel metselwerk.

Isomo en Daas
Het unieke buitengevelisolatiesysteem is tot stand  
gekomen dankzij nauwe samenwerking tussen de 
toonaangevende isolatiepionier Isomo en het steeds 
weer innoverende Daas Baksteen. De  samentrekking 
van de initialen van Isomo en Daas, vormen daardoor 
een veelzeggend ID in de naam Daas ID Wall.
 

De kwaliteitsproducten van beide partijen garande-
ren een unieke en ongeëvenaarde oplossing voor 
buitengevelisolatie.

Het resultaat:

• Volledige ontwerpvrijheid voor 
 de architect
• Extra montagegemak voor de   
 aannemer
• De meest duurzame isolatie-
 oplossing voor de gebouweigenaar
• Geen overlast bij renovatie, dus  
 geen wisselwoning nodig 
• Optimaal comfort én een lagere  
 energienota voor bewoners

• De hoogste isolatiewaarde 
• Geen koudebruggen
• Geen ruimteverlies in de woning
• Minder geluid van buiten
• Aan te brengen zonder overlast 
   voor bewoners

Unieke voordelen van Daas ID Wall

• De hoogste RC-waarde
• Eenvoudige montage
• Gesloten systeem met 
   overlappende aansluitingen
• Ademende en volledig waterkerende 
   toplaag
• Zeer laag gewicht (slechts 50 kg/m2)
•	100 % ontwerpvrijheid in 
 metselverbanden
• Natuurlijke lagenmaat verdeling op 
 de bestaande gevel 
• Minder weersafhankelijk door reeds 
 aanwezige cementcachering
• Uitstekende brandveiligheid, 
 Euroklasse B-s1, d0
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Daas ID Wall: tel uit uw winst!

De pluspunten 
van buitengevelisolatie:
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Stenen van Daas geven ieder project een bijzondere 
uitstraling. In onze goed geoutilleerde fabrieken, De 
Nijverheid en De Volharding in Zeddam en De Vlijt in 
Winterswijk, produceren we handvormstenen, Revito 
vormbakstenen, wasserstrichstenen en strengpersstenen.

Naast onze basiscollectie met uiteenlopende structuren, 
kleuren en formaten, biedt onze unieke ‘texturengenera-
tor’ nog meer ruimte bij het creëren van een eigenzinnig 
gevelbeeld. Stenen mixen in elke gewenste verhouding, 
voegkleuren, voegtypen en metselverbanden… u hebt 
100% ontwerpvrijheid!

Vernieuwing op stapel
Daas Baksteen staat voor innovatie. We ontwikkelen niet 
voor niets revolutionaire producten zoals DuecoBrick, 
een duurzame en ecologische gevelbekleder, en het ge-
patenteerde, volledig herbruikbare droogstapelsysteem 
ClickBrick®.

Onze baksteen is groen
Klei is een hernieuwbare grondstof en de natuurlijke  
aanwas is groter dan de hoeveelheid die wij gebruiken 
voor onze productie. We transformeren de kleiwinnings-
gebieden na gebruik bovendien tot natuur met unieke 
biotopen	voor	flora	en	 fauna.	Ook	betrekken	we	100%	
stroom van het grootste solarpark van Nederland.
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