Stootvoegloos metselwerk
Stootvoegloos metselwerk is metselwerk
in een metselverband met een minimale
sprong van 1 klezoor lengte in het
verband, waarvan de stootvoegdikte een
theoretische maat heeft van 0 mm. De
stenen liggen daardoor in elke laag in
principe koud tegen elkaar aan.
Principieel is dat de stootvoegen niet
gevuld worden met mortel. Door maattoleranties in elke baksteensortering,
bedraagt de stootvoegruimte echter
minimaal ca. 2 mm. Varianten met
ruimere stootvoegen zijn denkbaar.

geadviseerd. Door de “open” structuur in
het metselwerk is het niet noodzakelijk
extra open stootvoegen te maken voor de
beluchting van de spouwruimte. Ook voor
een goede ontwatering van vocht dat
achter het buitenspouwblad kan komen
hoeven ter plaatse van de horizontale
beëindigingen van het metselwerk, zoals
onder en boven een kozijn, en bij de
aansluiting van het metselwerk op de
fundering, geen extra brede open
stootvoegen te worden aangebracht mits
de aanwezige stootvoegen daadwerkelijk
open zijn en niet gevuld met mortel.
Bij stootvoegloos metselwerk is het in
verband met visuele eigenschappen aan
te raden (enigszins) verdiept te voegen
met een donkere voegmortel. Hierdoor
zal de lintvoeg niet zo sterk contrasteren
van de altijd donker ogende stootvoeg.

Stootvoegloos metselen heeft geen
invloed op de druksterkte van het
metselwerk en evenmin op de buigtreksterkte loodrecht op de lintvoegen. Alleen
de buigtreksterkte evenwijdig aan de
lintvoegen wordt, door het ontbreken van
gemetselde stootvoegen, enigszins
verminderd. Aangezien de bijdrage van
gemetselde stootvoegen aan de buigtreksterkte evenwijdig aan de lintvoegen
relatief beperkt is, is de vermindering van
de buigtreksterkte van geen betekenis.
Ter compensatie wordt geadviseerd per
vierkante meter 6 in plaats van 4 spouwankers toe te passen. Mede door deze
maatregel is het niet te verwachten dat in
stootvoegloos metselwerk eerder
scheurvorming zal optreden dan in
gewoon metselwerk.
De gebruikelijke ontwerpluchtspouw van
40 mm tussen het buitenspouwblad en
het isolatiemateriaal wordt ook hier
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