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De systemen van DRYVIT beschermen meer dan 350 miljoen

landen en zowel in vochtige als in droge klimaten.

Dryvit beseft dat de gevel een doorslaggevende rol speelt in de 
uitstraling van een volledig gebouw. Het architecturale concept, 
de vorm, de kleuren en de gebruikte materialen sluiten op een 
harmonieuze manier aan op de ruimte rondom: de gevel is het 
visitekaartje van vastgoed.

Frank Morsili richte Dryvit
op en perfectioneert het eerste
isolatiesysteem voor gebouwen
op de Amerikaanse markt: 
OutsulationH I S T O R I E K

1969

De EIFS-technologie maakt haar 
debuut in Polen – toepassing 
van het eerste Outsulation-systeem 
op een gebouw in Warschau, 
Przy Agorze 27
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vierkante meter gevels wereldwijd – zowel in warme als in koude

Dat is de reden waarom het team van Dryvit al zijn talenten in de strijd
gooit om gevelbekledingssystemen te ontwerpen die niet alleen een
ongeëvenaarde look hebben, maar ook bijzonder duurzaam zijn.

Opening van de eerste fabriek 
die systemen voor de isolatie 
van gebouwen produceert 
in Noord-Amerika, in Cranston 
in Rhode Island

1970

Dryvit isoleert  
100 000 m2

oppervlakte 
in de Verenigde
Staten
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VERKRIJGBARE SYSTEMEN

3. ROXSULATION 

• hoge weerstand tegen schimmels, algen en vuur
• systeem gebaseerd op onbrandbare componenten 

(de gelijmde pleisterlagen en de bekledingen hebben
een brandklassement A1)

• grote duurzaamheid
• schokvastheid
• hoge vuilresistentie
• waterdampdoordringbaar
• uitstekende weerstand tegen uv-straling
• minerale wol

1. OUTSULATION 

• gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden
• hoge weerstand tegen schimmels en algen
• hoge schokvastheid
• hoge weerstand tegen scheurvorming
• hoge elasticiteit
• klassement in verband met brandreactie C-s2, d0
• hoge vuilresistentie
• uitstekende weerstand tegen uv-straling
• polystyreen

2. DRYSULATION

• hoge weerstand tegen schimmels en algen
• hoge schokvastheid
• hoge vuilresistentie
• klassement in verband met brandreactie B2-s1, d0
• uitstekende weerstand tegen uv-straling
• polystyreen

Tiara Condominium, een gebouw
van 41 verdiepingen in Singer
Island (Florida, VS), is het hoogste
gebouw dat volgens de Dryvit-
methode werd geïsoleerd

1976

Tiara Condominium blijkt
bestand tegen de orkaan
David, die op sommige
momenten windsnelheden
haalt van 170 km/u

1 000 000 m2

oppervlakte 
geïsoleerd 
met de techniek 
van Dryvit

1979 1980



Dryvit opent 
zijn vierde 
fabriek 
in Woodlake 
(Californië, VSA)

1982

Opening 
van de eerste
fabriek 
van Dryvit 
in Canada

1984

Dryvit 
vestigt 
zich in 
Groot-
Brittannië

1988

DRYVIT – OPTIMALE INVESTERING
Isolerende buitenbekledingen moeten enerzijds het gebouw tegen de
weerselementen beschermen en anderzijds om comfortabele
omstandigheden binnen uw vastgoed verzekeren. De isolerende
bekleding biedt bescherming tegen de temperatuurschommelingen en
beperkt de verwarmingskosten. Het basispleister aan de buitenkant
bestaat uit een gewapende laag (een fijne laag pleister boven een
wapeningsnet van glasvezel) en een afwerklaag die de nodige
bescherming biedt tegen weer en wind. 
De basispleister beschermt de thermische isolatie tegen thermische en
mechanische schokken evenals tegen de Uv-straling en het stof dat op het
pleister terechtkomt, deze hebben immers een nadelige invloed op de look
van het gebouw. Bovendien wordt de buitenlaag blootgesteld aan
luchtverontreiniging, mos en schimmels. Ten slotte moet ze ook de nodige
bescherming bieden tegen de verspreiding van vuur.

DOELTREFFENDE ELASTICITEIT
Dryvit kiest voor veilig materiaal van een heel hoge kwaliteit, zodat een
doeltreffende isolerende werking ontstaat. De acrylharsen van de Dryvit
groep behoren tot de beste van de markt. Dat hebben we te danken aan
de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte harsen die als bindmiddel
de laag samenhouden. Het geheel levert ook een heel grote elasticiteit op.

KWALITEITEN VAN EEN DROOMHUIS VOLGENS TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS

1. Veiligheid – Veiligheid is voor Dryvit een van de prioriteiten. Alle producten die we maken, worden
zo ontwikkeld dat ze zowel bij de plaatsing als bij het gebruik achteraf een maximale veiligheid verzekeren.
De resultaten van de brandweerstandstests tonen aan dat die doelstelling ook wordt gerealiseerd. 

2. Duurzaamheid – Dankzij het gebruik van 100 % acrylcopolymeren en kwartsgranulaten is Outsulation
PMR perfect bestand tegen alle weersomstandigheden, heel elastisch en schokbestendig, waardoor 
het garant staat voor een grote duurzaamheid van het gebouw.

3. Netheid en esthetische kwaliteiten – Doordat de vorming van vuil op het oppervlak van het pleister
wordt beperkt, voorkomt u de verspreiding van schimmels. Dit betekent dat u uw vrije tijd en uw geld
niet meer hoeft te investeren in het herschilderen van uw vastgoed. Met behulp van de producten van
Dryvit bezorgt u uw gevels een jarenlange duurzaamheid. Dryvit weet uit eigen ervaring dat een schone
en verzorgde woning een uitstekende indruk geeft en een meerwaarde creëert.

4. Besparingen – Dankzij zijn weerstand tegen uv-straling en tegen de weersinvloeden verzekert
Outsulation PMR jarenlang de homogeniteit en de duurzaamheid van de gevel en zorgt het product
ervoor dat de gevel zijn kleur behoudt – zelfs in extreme omstandigheden. De enige zorg die u aan 
uw gevel moet besteden, is hem regelmatig reinigen.

5. Weerstand tegen schimmels en algen – In de Dryvit PMR afwerklagen worden de recentste
generaties harsen gebruikt, die een grotere bescherming bieden tegen de groei van micro-organismen.
De doeltreffendheid van deze oplossing werd aangetoond door de zwaarste tests die in Singapore
werden uitgevoerd (SISIR).

6. Partner van het milieu – De kiemdodende middelen van de nieuwste generatie die in de pleisters van
Dryvit aanwezig zijn, worden alleen geactiveerd op het moment dat ze met micro-organismen in contact
komen. Bovendien wassen deze kiemdodende middelen dankzij de stabiliteit van de pleisters 
en hun weerstand tegen de weersomstandigheden niet uit en zijn ze niet schadelijk voor het milieu. 
Al die voordelen zijn opgenomen in de garantie die door Dryvit wordt aangeboden.
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DRYVIT PMR – 100 % ACRYLPLEISTERS
De Dryvit PMR afwerklagen bevatten uitsluitend 100 % acrylharsen en kenmerken zich door een hogere kwaliteit dan de andere
pleistersoorten die momenteel op de markt worden aangeboden. Omwille van hun chemische samenstelling zijn de Dryvit PMR acrylpleisters
beter bestand tegen vuil, schimmels, algen, verkleuring en scheurvorming.

Dit werd aangetoond door vergelijkende tests tussen onze producten en de producten van onze concurrenten. Daarbij testten 
we Dryvit PMR-pleisters en andere hoogwaardige pleisters van Dryvit en vergeleken we ze met de materialen die door 
de concurrentie worden aangeboden. De Dryvit PMR acrylpleisters bieden de beste gebruiksparameters en halen de beste resultaten 
op het vlak van de weerstand binnen het bestaande aanbod op de markt.

(De tests van de anonieme monsters werden door een erkend onafhankelijk laboratorium uitgevoerd. Wie de resultaten van de tests 
wil ontvangen, moet daarvoor contact opnemen met Dryvit).

WEERSTAND TEGEN VUIL

De Dryvit PMR acrylpleisters werden ontwikkeld met behulp van de Cross-
-LinkTM. technologie. Daarbij worden vrije uiteinden van polymeerketens 
met elkaar verbonden.
Dankzij deze technologie en dankzij het gebruik van acrylhars krijgt u effen
en sterke oppervlakken, die perfect beschermd zijn tegen vuil. Zo’n reactie
is mogelijk in gevallen waarbij de basislaag een natuurlijke elasticiteit
verzekert. Uiteindelijk krijgt u hiermee een oppervlak dat niet alleen bestand
is tegen vuil, maar dat ook onderhoudsvriendelijk blijkt en geen enkel risico
vormt om de pleisterlaag te beschadigen.

WEERSTAND TEGEN SCHIMMELS EN ALGEN

Bij de meeste polymeerpleisters worden speciale bereidingen toegevoegd,
zodat ze worden beschermd tegen microbiologische afbraak op het moment
dat ze zich nog in hun verpakking bevinden. Het is op dat moment dat de
Dryvit PMR-afwerkingen zich onderscheiden van de andere producten van dit
type. De Dryvit PMR-afwerkingen bevatten een ander product, een „in film“
bereiding van een nieuwe generatie, dat het bekende fenomeen van
schimmel- en algengroei op gevels tegengaat. Deze bereiding werkt op een
actieve manier wanneer ze in contact komt met micro-organismen en
beschermt zo het oppervlak van het pleister op een doeltreffende manier. 
Op basis van onze ervaring kunnen wij u garanderen dat wij een oppervlak
makkelijk en grondig kunnen reinigen, zodra u merkt dat er micro-organismen 
op groeien.

WEERSTAND TEGEN VERKLEURING

In de Dryvit PMR-pleisters worden alleen acrylpolymeren gebruikt. 
Zij onderscheiden zich door hun vermogen om op moleculair niveau een
sterkere hechting tot stand te brengen.
Door die sterkere hechting zijn de Dryvit-afwerkingen beter bestand tegen
uv-straling en tegen verkleuring. Door het gebruik van Dryvit PMR-pleister
kunt u er zeker van zijn dat de muren van uw woning jarenlang praktisch
ongewijzigd blijven.

voor na

staal van de 
Dryvit PMR-bekleding 

milieu van micro-organismen 

er worden geen algen 
of schimmels vastgesteld

er worden geen sporen van de
speciale bereidingen vastgesteld

Tiara Condominium, een van 
de eerste gebouwen die met
behulp van de Dryvit-methode
werd geïsoleerd, weerstaat 
aan de orkaan Andrew

1992

Begin van de distributie 
van de producten van Dryvit 
in Polen, leveringen voor 
de eerste sites in centraal- 
en Oost-Europa

1991



Dryvit Systems Inc. 
gebruikt als eerste 
EIFS-fabrikant de anti-
elektrostatische DPR-formule 
in zijn acrylpleisters 

1993

Dryvit Systems Inc. wordt 
opgenomen in het RPM-consortium,
een consortium dat deel uitmaakt van
de lijst van de beste 500 chemische
fabrikanten in de bouwsector

1995

Begin van 
de distributie 
van de 
producten 
in Rusland

1995

voor na

SLIJTVASTHEID

Dit is een van de parameters die de duurzaamheid en de stabiliteit van de
gevelbekleding kenmerken. Hiermee wordt naar de evolutie verwezen
waarbij de gevelbekleding er niet alleen op esthetisch vlak op achteruitgaat,
maar ook steeds minder zijn rol kan spelen als barrière tegen het vocht en de
weersomstandigheden. Deze evolutie kan op termijn tot ernstiger problemen
leiden. Wanneer u materiaal met lagere kwaliteitseisen gebruikt, zult u zich
na verloop van tijd wellicht verplicht zien om heropwaarderingswerken uit te
voeren – met alle kosten die daaruit voortvloeien. Met behulp van Dryvit
acrylpleisters kunt u niet alleen rekenen op meer vrije tijd, maar kunt u ook
nog eens geld besparen.

EROSIE

Erosie is een dynamisch proces dat de systematische degradatie impliceert
van het oppervlak, en dan voornamelijk van het bindmiddel (bv. polymeer) 
ten gevolge van de inwerking van klimaatfactoren zoals de zon, de wind, 
de regen, de sneeuw en de temperatuurschommelingen. Met behulp van 100%
acrylharsen in de Dryvit afwerkingsproducten en de kwartsaggregaten
hebben we oppervlakken kunnen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen 
de weersomstandigheden.

BARSTEN 

De homogeniteit en de continuïteit van het oppervlak van het basispleister zijn
van essentieel belang voor een optimale werking en een maximale exploitatie
van het isolatiemateriaal van het gebouw. Een duurzaam oppervlak wordt
verkregen dankzij een techniek waarbij ieder granulaatdeeltje wordt bedekt 
met een bindmiddel, dat een perfecte binding van het basispleister toelaat.
De degradatie van de ondergrond veroorzaakt in het oppervlak van de gevel
barsten. De mengeling van 100 % acrylharsen met andere componenten in de
Dryvit acrylpleisters garandeert een grotere weerstand tegen de degradatie.

ELASTICITEIT

De muur van een gebouw moet in wisselende weersomstandigheden
verscheidene krachten opvangen die verband houden met de spanningen
die zich daar vormen. Dat zou niet mogelijk zijn als de muren niet elastisch
genoeg zouden zijn – een karakteristiek die ze te danken hebben aan 
de basispleisters en de acrylafwerkingen van Dryvit. De elasticiteit van de
pleisters van Dryvit, die vooral te danken is aan de acrylpolymeren die hierin
worden gebruikt, werd bevestigd in tests. Een grotere souplesse beperkt 
de neiging tot barstvorming.

SCHOKWEERSTAND

In ieder gebouw zijn er plaatsen die meer aan een mechanische inslagen
worden blootgesteld dan andere. De toepassing van Dryvit acrylpleisters 
met een Panzer wapeningsnet verlaagt het risico op schade en beperkt de
herstelkosten. Dankzij een combinatie van 100% acrylhars, kwartsgranulaten
en een net van speciaal glas krijgen we een homogeen en duurzaam
oppervlak, dat bestand is tegen allerlei mechanische schokken en tegen de
erosie van de zure en zoute milieus van de stedelijke agglomeraties. Wanneer
het elastische oppervlak van de gevel door een hard voorwerp wordt geraakt,
absorbeert het de energie van de schok op een soepele manier en beperkt 
de schade daardoor tot een minimum.

eis van  
ETAG

1 J

weerstand 
van Outsulation 

6 J



Ameristone
Ameristone is een uitstekend afwerkpleister voor dragers uit beton,
metselwerk en andere erkende ondergronden. Het product vormt 
ook een duurzame gevelbekleding, die in combinatie met alle
isolatiesystemen van Dryvit wordt gebruikt. Dankzij de natuurlijke
granulaten met hun gevarieerde vormen en kleuren kan men met
Ameristone gevels maken met een uitzicht van rots en fijn graniet. 

Opening van de fabriek 
van Dryvit in het Poolse 
Radziejowice (nabij Warschau) 
– meteen ook de eerste
productievestiging in Europa

1997

De afwerkingsproducten 
van Dryvit zijn de eerste 
die slagen voor de veeleisende 
test voor schimmelweerstand 
(SISIR) te Singapore

1996

SISIR



De kwartsaggregaten, die in functie van hun kleur en hun grootte
worden geselecteerd en vervolgens in een acrylhars worden ingebed,
vormen een afwerkpleister dat buiten- en binnenmuren het uitzicht 
van natuursteen geeft.

Stonemist – natuurlijk kwarts

Dryvit 
ontvangt 
het certificaat 
van het ISO 9001
kwaliteitssysteem

1999

Begin van de
distributie 
van de 
producten 
in Griekenland

1997

Begin van de
distributie 
van de
producten in het
Midden-Oosten

1998



Ultra-Tex – Baksteen- en natuursteenafwerking

Dryvit Custom Brick is een afwerking die vanaf de buitenkant met een
dunne pleisterlaag op ons thermische isolatiesysteem wordt
aangebracht. Hiermee kunt u een gevel op een eenvoudige manier het 
uitzicht van een traditionele gevel van baksteen of natuursteen bezorgen. 
De esthetische effecten worden gecreëerd met behulp van speciale
matrijzen en bekledingen met een acrylafwerking. Het aanbod bestaat
uit 10 verschillende types standaardmatrijzen en een breed kleurenpalet.
Daarmee kunt u een natuursteen- of een baksteeneffect verkrijgen. 

Opening van de fabriek van
Dryvit in China – de eerste
fabriek die op de Chinese
markt isolatiesystemen
produceert

1999

Dryvit ontvangt 
het AQAP-certificaat
(conform 
de eisen 
van de NAVO)

2000

Dryvit 
wordt 
na tests 
in Japan
goedgekeurd

2002



Ameristone T™ is een mengsel van natuurlijk kwarts, mineralen en
mica, die door middel van acrylharsen zijn gebonden.
Het product wordt met behulp van het strijkbord aangebracht. 
Ameristone T™ kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Deze
duurzame afwerkpleisters met hun opmerkelijke effecten worden door
Dryvit aangeboden.

Ameristone T – natuurlijke schoonheid van graniet

Begin 
van de 
distributie
van de producten 
in België

2004

Opstarten 
van een 
nieuwe
productielijn 
in Radziejowice

2004

Overname
van 
TriArch 
Inc.

2003



Het Lymestone afwerkpleister is een combinatie van natuurlijke
pigmenten en mineralen die voor 100% met acrylpolymeer worden
gemengd. Het pleister wordt met behulp van een strijkbord
aangebracht. Dankzij zijn eigenschappen vormt dit product een
duurzame en unieke oplossing voor de Dryvit-systemen – niet alleen
voor de betonnen muren en de traditionele gemetselde muren, maar
ook voor de parementpleisters en de pleisterwanden.

LymeStone – de subtiele charme van natuursteen

Dryvit op deze planeet:
350 000 gerealiseerde
projecten, 200
distributievestigingen, 
50 landen

2004

Dryvit ontvangt
voor zijn systemen
de Europese
technische
goedkeuring

2006

Eerste 
werken 
uitgevoerd 
in 
Kazachstan

2005



Demandit Metallic is een duurzame laag die de gevel en architecturale
details een glanzend metaaluitzicht bezorgt.
Demandit Metallic kan ook worden gebruikt op beton waarop een
pleisterlaag is aangebracht, op muren en op traditionele pleisters.

Demandit Metallic – aluminiumeffect

Begin van de
distributie 
van de
producten 
in Portugal

2006

Begin 
van de 
distributie 
van de producten 
in Frankrijk

2008



Een gevel van I.T.E. met houten elementen zonder dat u er evenveel
onderhoud moet aan besteden als aan hout? Dankzij Dryvit is dit
mogelijk! Met behulp van het speciale Drytex Wood pleister, een set
van 7 mallen en een aangepaste Wood Glaze patina kunt u op de gevel
het uitzicht van echte houten planken creëren.

Dryvit Wood – afwerking met houtlook

Dryvit verkrijgt 
het Document
Technique
d’Application 
van het CSTB

2008

Dryvit verkrijgt 
de technische
goedkeuring 
ATG met
certificatie

2010

Eerste 
werken
uitgevoerd 
in 
Zwitserland

2008



DRYSULATION PMR/TROUTSULATION PMR/TR

TEST
Waterabsorptie van lijmmortel [kg/m2]
Waterabsorptie van bekleding [kg/m2]
Waterdichtheid

Schokweerstand [J], 
met het Standard wapeningsnet
Schokweerstand [J], doorboring met  
Perfotest-apparaat, met het Standard wapeningsnet
Schokweerstand [J], 
met het Panzer wapeningsnet
Schokweerstand [J], doorboring met 
Perfotest-apparaat, met het Panzer wapeningsnet
Waterdampdoorlaatbaarheid van de bekleding [m]
Hechting van de gewapende  
laag aan het isolatiemateriaal  [MPa]
Hechting van Dryhesive Plus lijmmortel 
op het beton [MPa]:

a) in laboratoriumomstandigheden
b) in water
c) na onderdompeling in water en droging

Treksterkte [MPa]
a) in laboratoriumomstandigheden
b) na de actie van de cycli

Schokweerstand met Standard wapeningsnet
Waterabsorptie [g/m2]

– na 10 u onderdompeling
– na 24 u onderdompeling

Brandreactie
Weerstand tegen schimmel

Weerstand tegen zoutgehalte

Weerstand tegen weersinvloeden

Watervastheid
Weerstand tegen verspreiding van vlammen
Weerstand tegen verspreiding van vlammen 
op natuurlijke schaal, gebouwen met meerdere
verdiepingen

TESTCRITERIA
<1
<1

Geen schade 

Volgens tabel 1 op p. 5  
van het verslag

Volgens tabel 1 op p. 5
van het verslag

Volgens tabel 1 op p. 5 
van het verslag

Volgens tabel 1 op p. 5 
van het verslag

<2
≥ 0,08

≥ 0,25
≥0,08
≥0,25

1 J

Max. 600
Max. 1000

Verspreidt vuur niet 
Er verschijnt 

geen schimmel

Verspreidt geen vlammen

vlammen 

RESULTAAT
0,08  Primus/Primus NCB

0,13
Geen groeven, barsten
of afgepelde elementen

Cat. II

Cat. II

Cat. I

Cat. I
0,66

0,16  Primus/Primus NCB

2,12
1,19
2,14

3,09
5,01

> 6 J

255
409

Verspreidt vuur niet 
Er wordt geen

schimmel vastgesteld
Na 300 u 

blootstelling geen schade
vastgesteld
Na 5 000 u 

versnelde veroudering worden
geen fouten of verkleuring  

vastgesteld
Bestand tegen water

Verspreidt geen vlammen

vlammen

RESULTAAT
0,06  Primus M/Primus M Wit

0,13
Geen groeven, barsten 
of afgepelde elementen

Cat. III

Cat. III
Geen 

gegevens
Geen 

gegevens
0,66

0,13  Primus M/Primus M Wit

2,12
1,19
2,14

2,23
1,17

5 J

271
371

Verspreidt vuur niet 
Er wordt geen

schimmel vastgesteld
Na 300 u 

blootstelling geen schade
vastgesteld
Na 5 000 u 

versnelde veroudering worden
geen fouten of verkleuring  

vastgesteld
Bestand tegen water

Verspreidt geen vlammen

vlammen

b o v e n v e r m e l d e  t e s t e n  v o l g e n s  E TA G  0 0 4

ROXSULATION SLK
TESTRESULTAAT VOOR MINERALE WOL

TEST
Treksterkte in laboratoriumomstandigheden [kPa]; zonder primer
Treksterkte in laboratoriumomstandigheden [kPa]; met primer
Waterabsorptie:

na 8 u/24 u onderdompeling zonder primer [g/m2]
Waterabsorptie:

na 8 u/24 u onderdompeling met primer [g/m2]
Schokweerstand in laboratoriumomstandigheden zonder primer [J]
Schokweerstand in laboratoriumomstandigheden met primer [J]
Schokweerstand in laboratoriumomstandigheden met primer 
na verouderingscycli  [J]
Vorstvastheid – 

toestand van het monster na de actie van de cycli [kPa]
Vorstvastheid –

treksterkte na de actie van de cycli [kPa]
Functionaliteit

Weerstand tegen kunstmatige veroudering na de actie van de cycli

TESTCRITERIA
Min. 15
Min. 15

Max. 1200/max. 1200

Max. 1200/max. 1200
Min. 1,0
Min. 1,0

Min. 1,0
geen veranderingen zoals barsten,

blazen min. 5

geen vocht op de onderste laag
van de gewapende delen

geen veranderingen in de kleur
van de bekleding

RESULTAAT
18,52 ± 1,80 w* 
17,93 ± 1,12 w

315 ± 6 /142 ± 8

277 ± 16 /164 ± 12
3 ± 0,05
3 ± 0,05

3 ± 0,05

geen veranderingen

15,00 ± 1,56 w

geen veranderingen

geen veranderingen

w * -  v e r n i e t i g i n g e n  v a n  d e  m i n e r a l e  w o l
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