
Productomschrijving
HempFlax Panel is een stijf en solide isolerend plaatmateriaal gemaakt van de vezel en het hout afkomstig 
van de vezelhennepplant. Dit ecologische product combineert thermische en zeer goede akoestische 
presaties met de vochtregulerende eigenschappen van vezelhennep. Toepassing van dit product in een 
dampopen constructie draagt aantoonbaar bij aan gezond woon en leefklimaat. In combinatie met de 
temperatuurdempende eigenschappen van het materiaal de basis voor natuurlijk comfort.

HempFlax verwerkt in eigen beheer geteelde gewassen in Oude Pekela en staat reeds decennia garant 
voor kwaliteit van Nederlandse bodem, vrij van schadelijke stoffen en vezeldeeltjes.

HempFlax Panel

Toepassingsgebied
HempFlax Panel is een isolerend plaatmateriaal wat zeer geschikt is voor uitwendige isolatie van gevels. Het materiaal 
vormt een uitstekende onderlaag voor een pleisterafwerking. De maatvastheid en geringe uitzettingscoefficent maken het 
bovendien zeer geschikt voor aftimmering van houten (dak)constructies. HempFlax Panel vormt een natuurlijk alternatief 
voor synthetische en minerale isolatiematerialen en is geschikt voor alle gangbare bouwtechnieken. 

Wil men de bijzondere kwaliteiten van dit natuurproduct ten volle benutten dan is toepassing van het materiaal in een 
zogenaamd ‘dampopen’ bouwconstructie een interessant alternatief. Dampopen bouwen is een veel toegepaste en 
beproefde bouwmethodiek in bijvoorbeeld Duitsland. 

Het verschil tussen dampopen en dampdicht bouwen laat zich gemakshalve goed vergelijken met het dragen van een 
isolerend kledingstuk gemaakt van een standaard plastic folie (dampdicht) of een ademend materiaal zoals Gore-Tex®.

Nature wins
Industriële vezelhennep is een jaarlijks hernieuwbare 
bron van hoogwaardige gifvrije grondstoffen.

De vezelhennepplant is een bron van vezels, hout, 
oliën en eiwitten voor tal van toepassingen.

Isolatiemateriaal gemaakt van de hennepvezel 
combineert unieke natuurlijke eigenschappen met 
een zeer lange levensduur mits deskundig toegepast.

Het ‘levende’ karakter van de natuurlijke isolatie 
materialen bieden een thermisch en akoestisch 
comfort voor gebruikers en dragen bij aan een 
gezond woon en leefmilieu. 

Industriële vezelhennep
•	 1 hectare landbouwgrond levert jaarlijks ca. 9 

ton  hennepstro (dat is 4 x meer biomassa als 
een bos/ ha. jaarlijks oplevert) 

•	 1 hectare vezelhennep slaat jaarlijks ca. 15 ton 
CO2 op

•	 Vezelhennep behoeft geen bestijdingsmiddelen 
gedurende de teelt

•	 Teelt van vezelhennep behoeft nauwelijks 
bodemverrijking en verbetert de bodemkwaliteit

Voordelen gebruiker
•	 Dampopen toepassing isolatiemateriaal 

reguleert relatieve vochtigheid binnenklimaat 
en voorkomt schimmelvorming

•	 Hoge warmtecapaciteit van de hennepvezel  
vertraagt opwarming en afkoeling van de 
constructie en dempt temperatuurvariaties

•	 HempFlax Plus isolatiematerialen zijn 
gegarandeerd vrij van giftige stoffen

Voordelen verwerker
•	 Natuurlijk en gezond materiaal met minimaal 

risico op irritatie aan huid en luchtwegen
•	 Stijve, maatvaste, platen eenvoudig en prettig 

verwerkbaar met geschikt gereedschap

Voordelen milieu
•	 Industriële vezelhennep heeft een minimale 

milieubelasting in termen van uitputting van 
grondstoffen, water en bestrijdingsmiddelen

•	 De energieinput van HempFlax grondstoffen, 
halffabricaten en eindproducten is laag

•	 HempFlax beheerst de teelt van de gewassen 
die ze verwerkt 



Dikte 
(mm) Rd

Afmetingen 
(mm)

m2 / 
pallet € / m2

20 0.5 800 x 625 112.0 € 4,94

30 0.75 800 x 625 75.0 €  7,42

40 1 800 x 625 56.0 € 9,89

50 1.25 800 x 625 45.0 €  12,36

60 1.5 800 x 625 37.0 € 14,83

80 2 800 x 625 28.0 € 19,78

100 2.5 800 x 625 22.0 €  24,72

120 3 800 x 625 18.0 € 29,67

140 3.5 800 x 625 21.6 € 34,61

160 4 800 x 625 21.6 € 39,56
180 4.5 800 x 625 17.3 € 44,50
200 5 800 x 625 11.0 € 49,45

Kenmerken
Europese toelating ETA-13/0147

Samenstelling HempFlax Panel
85% hennepvezel en hout 
15% bicovezel

Dichtheid 100 ± 10 (kg/m3) EN 1602

Warmtegeleidingscoëfficiënt	(λ) 0.040 W/mK EN 12 667

Brandklasse Euroklasse E EN 13 501-1

Brandvertrager (<1%) Ammoniumzout

Warmteopslagcapaciteit (c ) 2200 - 2500 (J/kgK) EN-ISO 10456 

Geluidabsorbtiecoëfficiënt	(αw) 1.0 (bij 14 cm dikte) EN ISO 354

Dampdiffusieweerstandsgetal	(μ) 3.9 EN 12 086

Luchtdoorstromingsweerstand ≥ 6.75 (kPa.s/m2) EN 29 053

Schimmelvorming klasse 0, geen schimmel 
vorming vastgesteld

Maattolerantie	 •		lengte
	 	 •		breedte
	 	 •		dikte

± 2%
± 1.5%
± 5% of 5mm max

EN 822

EN 822

EN 823

Assortiment Panel 

Akoestische eigenschappen

Prijzen 2015 exclusief BTW en exclusief transportkosten

HEMPFLAX B.V. kvk: 02332419 – Hendrik Westerstraat 20-22 9665 AL Oude Pekela – T: 0597 615 516 – info@hempflax.com

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer bij HempFlax, of een van onze dealers, naar 

de meest recente productinformatie en prijzen.

HempFlax produceert op industriële schaal grondstoffen, halffabricaten en eindproducten op basis van milieubewust geteelde vezelhennep en vlas. 

HempFlax verwerkt in eigen beheer geteelde gewassen en staat daarmee garant voor een continue, jaarlijkse, toelevering van kwalitatief hoogwaardige 

producten welke voldoen aan de hoogste eisen van onze klanten. HempFlax is ISO 9001 gecertificeerd.

Eigenschappen
•	 De warmtecapaciteit van de hennepvezel garandeert 

een maximale warmtebuffering en faseverschuiving.
•	 De mechanische eigenschapen van de vezel 

garanderen een langdurig efficiënte werking.
•	 Vezelhennep kan 20% van zijn gewicht aan vocht 

opnemen zonder zijn isolerende werking te verliezen
•	 Vezelhennep bevat geen eiwitten en proteinen en 

trekt geen insecten en knaagdieren aan
•	 Productie isolatiemateriaal van vezelhennep vergt 

ca. 10 maal minder energie dan productie van 
synthetische en minerale alternatieven.

•	 Vezelhennep isolatie slaat CO2 op tijdens de groei 
en draagt bij aan een positieve CO2 balans. 

Bewaaradvies
•	 HempFlax isolatiemateriaal wordt verpakt in 

krimpfolie en geleverd op pallets.

•	 De isolatiematten dienen verticaal, vrij van vocht, te 
worden opgeslagen.

HempFlax producten voor uw project?
HempFlax heeft een uitgebreid landelijk netwerk van 
dealers die u graag adviseren over de mogelijkheden 
van onze natuurproducten voor uw projecten.
Kijk op onze site voor een dealer bij u in de buurt of mail  
ons uw vraag op info@hempflax.com.


