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EEN ISOLEREND BLOK VOOR BOUWEN EN RENOVEREN

Nieuwbouw Binnenisolatie

BuitenisolatieBinnenwanden

ISOHEMP ISOLEREND BLOK MET 3 FUNCTIES

WAAROM HET HENNEPBLOK KIEZEN?

TECHNISCHE KENMERKEN VAN HENNEPBLOKKEN

Thermische regeling

Akoestische isolatie 

Vochtregeling

www.isohemp.be

De hennepblokken zijn uitstekend geschikt voor 
de bouw van nieuwe woningen en toepasbaar in 
verschillende bouwsystemen.
 Bij houtskeletbouw doen de hennepblokken 
dienst als bekleding van het gebouw en garandeert het 
de thermische inertie die nodig is om warmte en frisheid 
op te slaan. Dit verhoogt de thermische massa van het 
huis, en is gelijktijdig een uitstekende ondergrond voor 
elke afwerking.

 In een systeem met staanders en spanten  in hout, 
beton of staal, kunt u met het hennepblok enkelvoudige 
isolerende en damp open muren realiseren zonder dat 
u daarbij andere isolatiematerialen vereist.

Het hennepblok voldoet aan alle isolatiebehoeften voor 
renovaties van oude gebouwen. Het wordt geplaatst als 
bekleding van de binnenwand en kan gebruikt worden 
om oude muren van baksteen/steen of vochtige muren 
te isoleren. Het is een van de weinige producten die 
zijn isolerende eigenschappen in een zeer vochtige 
omgeving behoudt.

Tenslotte kunnen onregelmatige muren weer recht 
getrokken worden. De isolerende hennepblokken 
zijn in staat vocht op te nemen en weer af te geven. 
Hierdoor zal de vochtigheid van het gebouw op een 
natuurlijke manier geregeld worden.

De isolerende hennepblokken aan de binnenzijde 
zorgen door hun hoge inertie ervoor dat de warmte 
langer opgeslagen wordt. Hierdoor behouden de 
muren langer hun warmte. Het comfort van de woning 
neemt toe en de energiekosten nemen af.

Scheidingswanden of binnenwanden met 
hennepblokken zorgen voor een uitstekende 
geluidsisolatie tussen woonruimtes en een effectieve 
regeling van de luchtvochtigheid, in het bijzonder bij 
badkamers.

Zware lasten zoals keukenkasten en radiatoren kunnen 
eenvoudig bevestigd worden aan de hennepblok muur.

Het hennepblok is een zelfdragend en zeer resistent 
materiaal. Het creëert een isolerend omhulsel dat 
het huis duurzaam beschermt. Het laat de bestaande 
muren ademen. Het beschermt ook het gebouw tegen 
geluid van buitenaf.

Een gecertificeerd product dat u helpt om de lage 
en passieve energienormen te halen 

100% natuurlijke en lokale grondstoffen en een 
zeer energie-efficiënt productieproces

Een aanzienlijke vermindering van de 
energierekening

Een gunstige invloed op het milieu dankzij een 
positieve Ecologische voetafdruk. Het product 
is biologisch afbreekbaar aan het einde van zijn 
levenscyclus 

De garantie van de duurzaamheid van de isolatie en 
de prestaties in de tijd 

De IsoHemp blok is on ontvlambaar en hierdoor 
brandwerend

Of het nu zomer of winter is, we hebben graag een constante en aangename temperatuur in 
onze woning. Het hennepblok pakt deze behoefte aan door de temperatuur van het gebouw 
natuurlijk te regelen met zijn vermogen om geaccumuleerde warmte te verspreiden. 

 De koude in de winter door de warmte langer in het huis te houden. 
 De warmte in de zomer, door oververhitting van de woning te voorkomen.

Dit materiaal met hoge inertie beschermt tegen:

Het hennepblok houdt zo de binnentemperatuur constant door de invloed van warmteschommelingen tussen 
dag en nacht aanzienlijk te verminderen. 

Lawaai is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Om hieraan tegemoet te komen, levert het hennepblok 
echte oplossingen dankzij zijn uitstekende prestaties op het gebied van geluidsisolatie. Het dempt de 
meeste akoestische golven en beschermt u zo tegen geluidsoverlast. 

Luchtvochtigheid, van nature aanwezig in een woning, kan negatieve effecten hebben op de inwoner en 
zijn gezondheid als ze niet goed geregeld wordt: ongewenste schimmelvorming, muffe geuren, enz. Het 
hennepblok laat ook toe om de luchtvochtigheid continu te regelen dankzij een ademende muur die de 
waterdamp doorlaat. Op die manier is het binnenklimaat gezond en aangenaam tijdens alle seizoenen. 
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5,55 5,55 5,55 5,55

340 340Dichtheid [kg/m³ ]

Thermische weerstand bij 50% RH  [m² K/W]

Faseverschuiving [h] 

Geluidsreductie Rw [dB]

Geluidsabsorptiecoëfficiënt     [-]

Reactie bij brand [-]

6 9

B- s1, d0

340 340

60 X 3060 X 30

5,55 5,55

3,9

37

0,85

0,8 1,2

5,9
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0,85

B- s1, d0 B- s1, d0 B- s1, d0 B- s1, d0 B- s1, d0

0,85 0,85 0,85 0,85

Equivalente luchtlaag dikte Sd [m]  0,250,17 0,34 0,42 0,56 0,84

 Voor een constructie met dragend metselwerk, 
zorgt het hennepblok voor een langdurige en stabiele 
isolerende prestatie.  

Het IsoHemp hennepblok is een uitstekende 
ondergrond voor afwerkingslagen maar ook voor 
bekledingen die rechtstreeks kunnen worden bevestigd 
in de isolerende blokken, waardoor het ontstaan   van 
mogelijke koudebruggen wordt vermeden. 

De thermische isolatie vervoelt zijn taak in specifieke 
toepassingen: bijvoorbeeld tussen de onverwarmde 
ruimtes (garage, enz.) en de leefruimtes.
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