
ISOLATIE
HENNEP & JUTE

MAAK GEBRUIK VAN DE 

KRACHT VAN DE NATUUR
HOOGWAARDIGE NATUURISOLATIE,

VRIJ VAN SCHADELIJK STOFFEN,

VOOR GEZOND WONEN.

I la ie o  ve ie wers!
so t  vo r rn u

Hennep en jute isolatie wordt gemaakt van snelgroeiende planten 

waardoor geen houtkap nodig is. Isolatie op basis van hennep-

houtvezels en jute-vezels is van nature resistent tegen schimmel, 

reguleert vocht, is warm in de winter en vooral ook koel in de zomer. 

Het geeft geen jeuk of uitslag tijdens de verwerking en biedt een 

gezond binnenklimaat. Duurzaam, bio-based én gezond. 

www.inropa-greenbuild.nl



Isolatie van hennep
Hennep is een snelgroeiende 

plant die al 10-duizenden jaren 

door mensen gebruikt wordt. 

Industriele hennep-houtvezels 

zijn zeer slijtvast, stevig en 

duurzaam. Hennep behoeft 

geen chemische behandeling 

tegen schimmel of ongedierte. 

Hennep isoleert uitstekend, 

heeft een goede vochthuis-

houding en is capillair actief 

waardoor overtollig condens-

vocht snel wordt afgevoerd.

HENNEP PREMIUM HENNEP PREMIUM PLUS

De klassieker.

Al meer dan 20 jaren toon aan-

gevend in de natuurisolatie 

wereld. Volledig recyclebaar. 

Optimale isolatie voor de 

toepassing tussen HSB wand-

staanders, vloerbalken en zolder-

daken. Goede klemwerking en 

hoge geluidsisolatie.

Diktes: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 en 220 mm

Formaat: 1200x580 mm

Dichtheid:  ca. 35-40 kg/m3

ë-waarde: 0,0398 W/mK

ì-waarde: 1-2

c-waarde: 2300 J/kgK

Brandklasse: B2, klasse E

Inhoud: 85-90% hennep, 8-10% 

polymere PET biko steunvezels, 

2-5% soda brandbescherming

De 100% duurzame.

Eerste hennep-isolatie die 

uitsluitend van plantaardige 

vezels wordt vervaardigd. Een 

100% consequent duurzame 

isolatie. Volledig composteerbaar.

De voor brandbescherming 

toegevoegde soda is een voor 

levensmiddelen goedgekeurd 

zout.
Diktes: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 en 220 mm

Formaat: 1200x580 mm

Dichtheid:  ca. 35-40 kg/m3

ë-waarde: 0,0404 W/mK

ì-waarde: 1-2

c-waarde: 2300 J/kgK

Brandklasse: B2, klasse E

Inhoud: 85-90% hennep, 8-10% 

biopolymere PLA steunvezels, 

2-5% soda brandbescherming

De gecombineerde.

Optimale menging van hennep en 

jute. Bestaat uit een groot aandeel 

hennep-houtvezels en een 

toevoeging van jute. Een prijs-

attractieve variant voor hennep-

fans. Volledig recyclebaar. 

Topisolatie, warm in de winter en 

koel in de zomer. Snelle, eenvou-

dige en stofarme verwerking.
Diktes: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 en 220 mm

Formaat: 1200x580 mm

Dichtheid:  ca. 35-40 kg/m3

ë-waarde: 0,0387 W/mK

ì-waarde: 1-2

c-waarde: 2300 J/kgK

Brandklasse: B2, klasse E

Inhoud: 60-70% hennep, 20-25% jute, 

8-10% polymere PET biko steun-

vezels, 2-5% soda brandbescherming

Isolatie van jute
Jute is één van de oudste door 

de mens gebruikte planten ter 

wereld. Jute-vezels zijn lang, 

stevig en schimmelvrij en 

worden daardoor gebruikt voor 

jute-transportzakken. Zo 

worden koffie- en cacaobonen 

naar Europa verscheept, waar 

de jutezakken afval zijn. Deze 

jutezakken worden uitgerafeld 

en tot isolatie gemaakt. Er 

ontstaat een geupcycled bouw-

product met de hoogste waar-

des van alle natuurisolaties!

JUTE 100 JUTE 100 PLUS MATTEN & ROLLEN

De grootmeester.

De overtuigende bouwfysische 

eigenschappen van JUTE 100 

laten zien wat in de jute-vezel in 

zich heeft: de hoogste isolatie-

waarde, koel in de zomer, hoge 

geluids-isolatie en vrij van 

schadelijke stoffen. Daarbij 

vochtregulerend, capillair actief 

en schimmelbestendig. Volledig 

recyclebaar en scherp geprijsd.

Diktes: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 en 220 mm

Formaat: 1200x580 mm

Dichtheid:  ca. 34-40 kg/m3

ë-waarde: 0,0356 W/mK

ì-waarde: 1-2

c-waarde: 2350 J/kgK

Brandklasse: B2, klasse E

Inhoud: 85-90% jute, 8-10% polymere 

PET biko steunvezels, 2-5% soda 

brandbescherming

De consequente.

Nieuwste ecologische 

ontwikkeling: hoogwaardige 

natuurlijke jute-isolatie 

bestaande uit jute-vezels en bio-

steunvezels op puur plantaardige 

basis. Volledig composteerbaar. 

Voor een optimaal en gezond 

binnenklimaat. Onbedenkelijk in 

verwerking en gebruik; ideaal 

voor mensen met allergieën.

Diktes: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 en 220 mm

Formaat: 1200x580 mm

Dichtheid:  ca. 34-40 kg/m3

ë-waarde: 0,0355 W/mK

ì-waarde: 1-2

c-waarde: 2350 J/kgK

Brandklasse: B2, klasse E

Inhoud: 85-90% jute, 8-10% 

biopolymere PLA steunvezels, 

2-5% soda brandbescherming

THERMO NATUR - HENNEP & JUTE ISOLATIE

Verdere voordelen:
- hoge klemwerking door de isolatie 

met enige overlengte van 1,5 tot 2 

cm te snijden

- bevat geen voedingsstoffen voor 

ongedierte of insecten

- hennep en jute bufferen grote 

hoeveelheden CO2 in de groeifase

- hoge warmteopslagcapaciteit, 

waardoor warm in de winter en koel 

in de zomer

- gering gebruik van eindige grond-

stoffen en hergebruik van 

afgedankte jutezakken

Verkrijgbaar bij:

V05/2018

COMBI HENNEP-JUTE

Levervormen:
- standaard leverbaar in matten van 

1200x580mm (houtbouw maat)

- tevens leverbaar in 1200x625 en 

2400x1000mm (op aanvraag)

- tegen meerprijs naar wens leverbaar 

in breedtes tussen 400 en 1200mm 

(min. 40 matten per breedte) 

- tevens leverbaar in rollen in de 

breedtes van 580 en 625mm, in de 

diktes 30, 40, 50, 60 en 80mm 

(op aanvraag; behalve Hennep 

Premium Plus)

Thermo Natur is al meer dan 20 jaren Europees marktleider voor isolatiematerialen van 

éénjarig groeiende grondstoffen. Het bedrijf uit het Duitse Nordlingen (Beieren) is dé pionier 

op het gebied van hennep en jute isolatiematerialen. Sinds 2009 is Themo Natur onderdeel 

van het gerenommeerde chocolademerk Ritter Sport, dat zich sinds tientallen jaren inzet 

voor ecologie en het milieu. De jute cacaozakken van Ritter Sport worden inmiddels 

hergebruikt voor de productie van hoogwaardige isolatiematerialen, een wereldinnovatie!

Inropa Greenbuild b.v. 

www.inropa-greenbuild.nl 

T:+31 (0)53 433 17 69 

E: info@inropa-greenbuild.nl

Importeur voor Benelux:

Isolatie voor vernieuwers!
(firmastempel)
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