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VOORWOORD

ONZE WAARDEN

De prestaties van het gebouw, de gebruiksvriendelijkheid bij het plaatsen alsook de impact
op het milieu en de gezondheid van de bewoners zijn criteria die uw keuze meebepalen.

Hebt u een nieuwbouw- of een renovatieproject voor ogen en zoekt u naar een oplossing
die zonder compromissen aan alle eisen en behoeften voldoet? Profiteer nu van de vele
voordelen van muren gebouwd met hennepblokken van IsoHemp: een gezonde en gezellige
omgeving, een perfecte warmte- en geluidsisolatie, vochtregeling, brandweerstand,...

Met deze gids willen wij u zo concreet mogelijk een beeld geven van de voordelen, toepassingen, 
prestaties en mogelijkheden van hennepblokken in verschillende bouwsystemen.

En niet te vergeten: u mag uiteraard rekenen op ons team van experten. Zij staan u met
raad en daad bij bij het maken van uw keuze, helpen u zoeken naar de juiste antwoorden en
zorgen voor de noodzakelijke technische ondersteuning bij de realisatie van uw projecten.

Samen bouwen wij op duurzame wijze de gebouwen van morgen!

› EXPERTISE & PRESTATIE
  Van het ontwerpbureau tot de ondersteuning op de werf, van de verkoopafdeling tot de 

logistiek, wij stellen alles in het werk om u maximaal te laten genieten van onze ervaring: 
een  oplossing op maat, doordacht door experts.

  Wij garanderen een uitstekende prestatie en duurzaamheid. U voorzien van een 
gecertificeerd en kwaliteitsvol bouwmateriaal voor het uitvoeren van robuuste projecten is 
een van onze prioriteiten.

› RESPECT VOOR HET MILIEU
  We gebruiken natuurlijke en milieuvriendelijke producten, die u helpen uw koolstofimpact te 

beperken.

› NABIJHEID
  Wij brengen u in contact met ervaren partners en “korte keten“ leveranciers: bij elke fase 

van uw project profiteert u van een deskundige opvolging en advies binnen handbereik.

De keuze van de bouwmaterialen  
is van eerst belang.
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PRODUCTEN

›  TECHNISCHE KENMERKEN
De blokken zijn zeer veelzijdig inzetbaar en beantwoorden aan de vele eisen die worden gesteld aan nieuwbouw 
maar ook aan die voor renovatieprojecten, ongeacht het soort gebouw: eengezinswoningen, collectieve of tertiaire
gebouwen.

Hennepblokken

ASSORTIMENT BLOKKEN HOL BLOK U-BLOK

›  OVERZICHTSTABEL

* Gemetseld hennepblok met bepleistering langs één zijde - Gesimuleerde waarde
U vindt alle informatie over onze producten terug in onze productcatalogus.
De technische fi ches kunt u downloaden op onze website: www.isohemp.com.

Technische eigenschappen Hol blok U-blok Eenheid

Dikte 30 36 30 36 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Maximumgewicht van een blok 19,7 24,3 15,3 18,3 kg

Diameter van de uitsparing 15 18 15 x 20 18 x 20 cm

Doorsnede van de uitsparing 177 254 300 360 cm²

Lijmverbruik 11 12 10 12 kg/m²

Technische eigenschappen Blok 7 Blok 9 Blok 12 Blok 15 Blok 20 Blok 25 Blok 30 Blok 36 Eenheid

Dikte 7,5 9 12 15 20 25 30 36 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 5,7 7,1 9,2 11,5 15,3 20 23 27,5 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³

Lijmverbruik 3 3,6 4,7 5,8 7,8 9,7 11,6 14 kg/m²

Warmteweerstand (droge toestand) 1,12 1,34 1,79 2,24 3 3,73 4,48 5,37 m²K/W

Thermische weerstand tot 50% rel. 
vochtigheid 1,06 1,27 1,69 2,11 2,82 3,52 4,23 5,07 m²K/W

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK

Faseverschuiving 4,9 5,9 7,9 9,8 13,1 16,4 19,7 23,6 h

Akoestische verzwakkingsindex* Rw 37 (0;-2) 37 (-1;-3) 38 (-1;-3) 38 (0 ;-3) 40 (-1;-5) 41 (-1;-5) 42 (-1;-5) 44 (-1;-6) dB

Geluidsabsorptiecoëffi ciënt α 0,85

Dampdiffusieweerstand Sd 0,21 0,25 0,34 0,42 0,56 0,70 0,84 1,00 m

Waterdampdoorlaatbaarheid μ 2,8

Weerstand tegen samendrukking 300 kPa

Toelaatbare maatafwijkingen +4 ; -2 mm

Brandgedrag
Zonder

bepleistering B, S1, d0

Met bepleistering A2

Brandweerstand 60 120 min
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PRODUCTEN
Hennepblokken

regeling
temperatuur

regeling
vocht geluids

& brandweerstand
brandgedrag 

›  VOORWAARDEN

natural
100%

›  WAAROM KIEZEN VOOR HENNEPBLOKKEN?
Ze regelen de temperatuur dankzij hun vermogen om de geaccumuleerde warmte te 
verspreiden. Ze vormen een echte thermische buffer: de binnentemperatuur wordt constant 
gehouden en de impact van de temperatuurschommelingen tussen dag en nacht wordt 
aanzienlijk verminderd. 

Ze regelen de vochthuishouding dankzij hun grote doorlaatbaarheid voor waterdamp. Ze 
spelen de rol van vochtigheidsbuffer en bieden zo een constant en gezond klimaat voor de 
inwoners van het gebouw. 

De hennepblokken dempen of absorberen het merendeel van de geluidsgolven en 
beschermen u zo tegen geluisoverlast.

Ze zijn niet ontvlambaar en geven geen giftige rook af. Met hun uitstekende brandweerstand 
bieden ze tot meer dan 2 uur weerstand aan het vuur, al naargelang de afwerking en de dikte. 

Deze 100% natuurlijke oplossing heeft bovendien een positieve koolstofbalans; één pallet 
IsoHemp hennepblokken stockeert immers 100 kg CO².

huis met 
hennep-
blokken

ton van

stockeert
op duurzame wijze

1 
wereldreis 

met de auto
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›  TOEPASSINGEN
› BOUWEN
Welk bouwsysteem u ook kiest, de hennepblokken passen perfect in uw project!

• Hempro-systeem – Om 100% met hennep te bouwen.

•  Houten structuur – de hennepblokken vormen het omhulsel van het gebouw en geven het 
de nodige thermische inertie voor optimaal comfort, zowel in de zomer als in de winter.

•  Palen en balkensysteem (hout, metaal, beton) – met hennepblokken kunt u isolerende en 
ademende monomuren bouwen die geen enkel ander isolatiemateriaal vereisen

•  Traditionele bouw – hennepblokken garanderen isolatieprestaties die door de tijd heen 
stabiel blijven

› RENOVEREN
Bij de renovatie van een gebouw dient men speciale aandacht te schenken aan een goede 
afstemming tussen de bestaande muren en de nieuwe materialen.

De hennepblokken van IsoHemp garanderen een performante energetische renovatie zowel 
voor binnen- als buitenisolatie.

› BINNENMUREN 
Scheidingswanden in hennepblokken staan voor lichtheid, eenvoud en een goede 
geluidsisolatie.

› VLOER & DAK
Maak u het leven gemakkelijker met hennepblokken voor de isolatie van uw vloeren en platte 
daken door de snelle en eenvoudige plaatsing.

PRODUCTEN
Hennepblokken
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›  ADVIESBUREAU
Ons adviesbureau en onze technische teams stellen al hun expertise tot uw beschikking 
om u te begeleiden bij uw bouw-, renovatie- of uitbreidingsprojecten met hennepblokken. 
Om u te adviseren vanaf het ontwerp en het voorschrijven tot en met de uitvoering van uw 
projecten, worden verschillende diensten en een persoonlijke begeleiding aangeboden.

• Pre-studie en ontwerpadvies voor uw hennepblokprojecten

• Studies en technisch advies
  > Stabiliteitstudie
  > Thermische en hydrische studie
  > Milieustudie

studie@isohemp.com– 0032 81 39 00 13

Om u te helpen bij het voorschrijven, bestuderen en implementeren van IsoHemp hennepblokken,  
bieden wij u vele diensten aan, variërend van technisch advies, pre-studie of studie van uw project 
tot training en materiaalverhuur.

DIENSTEN
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›  OPLEIDINGEN & BEGELEIDING
Wij bieden gevarieerde en regelmatige opleidingen aan voor professionelen uit de bouwsector 
en architecten.

Onze experts zullen u ook ter plaatse begeleiden, neem contact op met ons team om de 
verschillende mogelijkheden te bespreken.

›  MATERIAALVERHUUR 
Om de uitvoering van de hennepblokken  te vergemakkelijken, bieden wij u een materiaal-
verhuurdienst aan. 

verhuur@isohemp.com – 0032 81 39 00 13

DIENSTEN
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EEN ISOLEREND EN DOELTREFFEND OMHULSEL

Hebt u een bouwproject voor ogen? Ongeacht welk bouwsysteem u kiest, de hennepblokken van IsoHemp 
bieden altijd een meerwaarde 
Met IsoHemp bouwt en isoleert u namelijk op een natuurlijke en zeer efficiënte wijze. Vochtregulering, 
thermische isolatie en geluidsdemping,     de blokken doen het allemaal  

Ontdek de voordelen en eigenschappen van de hennepblokken van IsoHemp binnen de verschillende 
bouwsystemen: 

• Hempro-systeem
• Houten palen en balken
• Metalen structuur
• Houten geraamte
• Dragend metselwerk
• Houten CLT-constructie

Ons team staat tot uw dienst om u te helpen bij het maken van een keuze en begeleidt u bij de 
haalbaarheidsstudie van uw project  Aan een bouwproject gaat een lange fase van denkwerk vooraf, want 
er moeten allerlei eisen en behoeften worden ingelost  Laten we dat even wat nader bekijken   

BOUWEN
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Met het Hempro-systeem van IsoHemp hoeft u niet langer te zoeken naar andere isolerende materialen  Dankzij 
ons uitgebreid en volledig assortiment IsoHemp-hennepblokken kunt u een volledig gebouw neerzetten met 
uitsluitend deze blokken   

Het Hempro-systeem bestaat uit twee soorten 30 en 36 cm dikke hennepblokken: de volle blokken en de 
voorgefabriceerde blokken (holle blokken en U-vormige blokken)  Wanneer de gebouwschil wordt opgebouwd 
met deze blokken, dan dienen de blokken als isolerende verloren bekisting tegen het structurele gebinte van 
gewapend beton dat ertegenaan wordt gegoten 

De holle blokken worden als bekisting voor de palen ingezet  De U-vormige blokken zijn dan weer ideaal om de 
steunbalken waarop de vloer en het dak zullen rusten, in te gieten 
Om de thermische prestaties van het gebouw nog meer te verbeteren, kan er een tweede laag hennepblokken 
met een andere dikte worden voorzien  

Het Hempro-systeem is een ‘pasklare’ oplossing die gemakkelijk en snel kan worden ingepast en opgebouwd  
Dit systeem is perfect geschikt voor algemene aannemersbedrijven en doordat de hennepblokken zo licht zijn, 
zijn ze ook heel gemakkelijk in gebruik op de werf 

HET HEMPRO-SYSTEEM

›  GEWENSTE PRESTATIES
Gebouwschil IsoHemp-blokken 30 36 30 36 30 36 60 cm

Extra-laag IsoHemp blokken - - 9 9 12 12 - cm

Dikte van de muur* 33 39 42 48 45 51 63 cm

R-waarden muur 4,43 5,28 5,70 6,54 6,12 6,97 8,66 m²K/W

U-waarden muur 0,23 0,19 0,18 0,15 0,16 0,14 0,12 W/m²K

* Met een binnenbepleistering van 1 cm en een buitenbepleistering van 2 cm. PASSIEF-
HUIZEN

LAGE- EN HEELLAGE-
ENERGIEWONINGEN
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 Ademende en homogene gebouwschil
  Zeer goed isolerend maar toch niet dik
 Op traditionele wijze en snel te plaatsen
  Uitstekende verhouding Tussen prestaties 

en kwaliteit

›  VOORDELEN

0 1

BLOCS PORTEURS HEMPRO
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De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.

BOUWEN

›  30 CM DIKKE ISOHEMP-BLOKKEN EN 
BEKLEDINGSSTENEN

 1 Gewapend beton
 2 Gegoten betonnen paal
 3 Bekledingssteen
 4 Luchtlaag
 5 U-vormig IsoHemp-blok 30 cm
 6 Binnenbepleistering
 7 Hol IsoHemp-blok 30 cm
 8 Waterdicht membraan
 9 Watervast isolatieblok
 10 Fundering
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Het houten dakgebinte is een duurzame constructie waar slechts weinig natuurlijke hulpbronnen voor nodig 
zijn en het is heel eenvoudig te plaatsen 

De combinatie van het houten gebinte en de hennepblokken oogt zeer natuurlijk, aangezien de ruimtes 
tussen de palen worden opgevuld met gestapelde blokken, waardoor een volledige en homogene isolerende 
gebouwschil ontstaat 
De combinatie is ideaal en de twee producten voldoen aan alle prestaties die voor ruwbouwconstructies 
worden gevraagd 

De geplaatste hennepblokken worden vervolgens aan de binnenkant van groeven voorzien waarin de technische 
kokers kunnen worden aangebracht  De binnen- en buitenafwerking kan direct op de hennepblokken worden 
aangebracht 

Door houten palen en balken te combineren met IsoHemp-blokken, creëert u een licht, comfortabel, ecologisch 
en duurzaam gebouw 

HOUTEN PALEN EN BALKEN

Gebouwschil IsoHemp-blokken 30 36 30 36 30 36 60 cm

Extra-laag IsoHemp blokken - - 9 9 12 12 - cm

Dikte van de muur* 33 39 42 48 45 51 63 cm

R-waarden muur 4,43 5,28 5,70 6,54 6,12 6,97 8,66 m²K/W

U-waarden muur 0,23 0,19 0,18 0,15 0,16 0,14 0,12 W/m²K

›  GEWENSTE PRESTATIES

* Met een binnenbepleistering van 1 cm en een buitenbepleistering van 2 cm. PASSIEF-
HUIZEN

LAGE- EN HEELLAGE-
ENERGIEWONINGEN



7
0 1

OSSATURE BOIS POTEAUX POUTRES

 Duurzaam en 100% ecologisch ontwerp
 Lichte constructie met een goede inertie
  Ideaal voor bijgebouwen en 

zelfbouwconstructies
 Ademende en homogene gebouwschil

›  30 CM DIKKE ISOHEMP-BLOKKEN EN 
BEKLEDINGSSTENEN

 1 Houten constructie
 2 Bekledingssteen
 3 Spouw
 4 IsoHemp-blok 30 cm
 5 Binnenbepleistering
 6 IsoHemp-linteel
 7 Waterdicht membraan
 8 Watervast isolatieblok
 9 Fundering
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De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.

›  VOORDELEN

BOUWEN
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METALEN STRUCTUUR

Metalen constructies werden in het verleden hoofdzakelijk gebruikt voor industriële toepassingen en 
onroerende goederen, maar tegenwoordig worden ze ook steeds vaker ingezet voor de bouw van woningen en 
woonblokken  De voordelen van metalen constructies zijn:

• Geldbesparende oplossing 
• Architecturale veelzijdigheid 
• Zeer snel te monteren 

Hennepblokken kunnen de metalen structuur volledig en homogeen omhullen, rekening houdend met de 
openingen voor de ramen en deuren  

Met hennepblokken kunt u:
•  muren bouwen (ondergrond waarop de afwerking kan worden aangebracht) en luchtdichte ruimtes 

creëren;
• de thermische en akoestische prestaties van het gebouw verbeteren;
• de structuur brandwerend maken 

Dankzij deze constructieve oplossing kunt u een kwaliteitsgebouw met een ademende en isolerende, homogene 
gebouwschil neerzetten 

Gebouwschil IsoHemp-blokken 30 36 30 36 30 36 60 cm

Extra-laag IsoHemp blokken - - 9 9 12 12 - cm

Dikte van de muur* 33 39 42 48 45 51 63 cm

R-waarden muur 4,43 5,28 5,70 6,54 6,12 6,97 8,66 m²K/W

U-waarden muur 0,23 0,19 0,18 0,15 0,16 0,14 0,12 W/m²K

›  GEWENSTE PRESTATIES

* Met een binnenbepleistering van 1 cm en een buitenbepleistering van 2 cm. PASSIEF- 
HUIZEN

LAGE- EN HEELLAGE- 
ENERGIEWONINGEN
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CHARPENTE METALLIQUE

 Geldbesparende oplossing
 Snel te plaatsen
 Ademende en homogene gebouwschil
 Creëren van grote ruimtes

›  30 CM DIKKE ISOHEMP-BLOKKEN EN 
BEKLEDINGSSTENEN

 1 Bekledingssteen
 2 Spouw
 3 Spouw
 4 IsoHemp-blok 30 cm
 5 Metalen geraamte
 6 U-vormig IsoHemp-blok 30 cm
 7 Waterdicht membraan
 8 Watervast isolatieblok
 9 Fundering
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De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.

›  VOORDELEN

BOUWEN
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HOUTEN GERAAMTE

Met een houten geraamte kunt u gebouwen neerzetten met dragende geïsoleerde muren  Ook al bieden deze 
gebouwen een zeer goed thermisch rendement, meestal houdt dit dan ook in dat ze slecht scoren op het vlak 
van inertie door hun lichtheid  Een dubbele scheidingswand binnen en/of buiten voorzien met hennepblokken 
maakt komaf met dit inertieprobleem 

Door hennepblokken langs de binnenkant te plaatsen, kan je niet alleen een extra isolatie creëren, maar zo 
kunnen de technische kokers en decoratieve elementen ook gemakkelijker worden aangebracht  Deze 
constructie met hennepblokken maakt bovendien een dampscherm overbodig omdat de binnenbepleistering 
deze functie al op zich neemt  

Hennepblokken langs de buitenkant zijn een uitstekende ondergrond om afwerkingen op aan te brengen en 
er kunnen ook gemakkelijk elementen aan worden bevestigd (dakgoten, basketbalnet, lamp,    )  Bovendien 
voorkomen ze oververhitting in de zomer 

Gebouwschil IsoHemp-blokken 20 30 OSB-plaat of houtvezelplaten 15 cm

Houtskelet met 14cm flexibele isolatie

Extra-laag IsoHemp blokken OSB-plaat of houtvezelplaten 12 15 12 cm

Dikte van de muur* 37 47 29 32 44 cm

R-waarden muur 6,13 7,54 5,01 5,43 7,12 m²K/W

U-waarden muur 0,16 0,13 0,20 0,18 0,14 W/m²K

›  GEWENSTE PRESTATIES

* Met een binnenbepleistering van 1 cm en een buitenbepleistering van 2 cm. PASSIEF- 
HUIZEN

LAGE- EN HEELLAGE- 
ENERGIEWONINGEN
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OSSATURE BOIS POTEAUX POUTRES
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 Een veel betere akoestiek
 Gedaan met oververhitting in de zomer
 Technische kokers plaatsen wordt makkelijker
 Ruime keuze aan afwerkingsmaterialen

›  ISOHEMP-BLOKKEN VOOR BINNENKANT (12 CM) 
EN BUITENKANT (15 CM)

 1 Houten geraamte
 2 Binnenbepleistering
 3 Crepi
 4 IsoHemp-blok 15 cm
 5 IsoHemp-blok 12 cm
 6 Soepel isolatiemateriaal
 7 IsoHemp-linteel
 8 Houten geraamte
 9 Watervast isolatieblok
 10 Waterdicht membraan
 11 Fundering

De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.

›  VOORDELEN

BOUWEN
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DRAGEND METSELWERK

Voor structurele gebouwschillen worden zeer vaak dragende blokken uit beton, terracotta of cellenbeton 
gebruikt  Deze materialen vereisen echter een extra isolatielaag om te kunnen beantwoorden aan de thermische 
vereisten voor nieuwbouw 

De dragende constructie kan dan bijvoorbeeld worden omhuld met een duurzame gebouwschil in 
hennepblokken 

•  Op de isolerende blokken kan direct een afwerking worden aangebracht: crepi, gevelbekleding, 
steenstrips ; op die manier wordt voorkomen dat er thermische zwakke punten ontstaan door mechanisch 
bevestigingsmateriaal 

•  Het hoogwaardige en zeer bestendige materiaal garandeert gedurende de volledige levensduur constante 
thermische prestaties 

•  Hennepblokken voorkomen elk potentieel probleem van opstapeling of loslating van isolatiemateriaal over 
lange termijn 

•  Thermische bruggen aan de contactpunten van de vloeren en binnenmuren worden met dit materiaal 
vermeden 

Om deze tweede laag te creëren, moet u er gewoon voor zorgen dat de vloerplaat en het dak voldoende 
overlappen, zodat u dit als basis kunt gebruiken voor het stapelen van de hennepblokken  Deze overlapping 
doet bovendien dienst als bescherming van de hennepblokkenconstructie 

Betonblok 14cm Blok in terracotta 14cm Blok in cellenbeton 20cm

Gebouwschil IsoHemp-blokken 30 30 30 30 25 30 36 cm

Extra-laag IsoHemp blokken - 15 - 15 - - - cm

Dikte van de muur* 47 62 47 62 48 53 59 cm

R-waarden muur 4,54 6,65 4,91 7,03 5,39 6,10 6,94 m²K/W

U-waarden muur 0,22 0,15 0,20 0,14 0,19 0,16 0,14 W/m²K

›  GEWENSTE PRESTATIES

* Met een binnenbepleistering van 1 cm en een buitenbepleistering van 2 cm. PASSIEF- 
HUIZEN

LAGE- EN HEELLAGE- 
ENERGIEWONINGEN
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BLOCS PORTEURS HEMPRO
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›  BLOKKEN IN TERRACOTTA 14 CM 
EN ISOHEMP-BLOKKEN 30 CM

 1 IsoHemp-blok 30 cm
 2 Dragend metselwerk
 3 Binnenbepleistering
 4 Crepi
 5 U-vormig IsoHemp-blok 30 cm
 6 Waterdicht membraan
 7 Watervast isolatieblok
 8 Buitenplint
 9 Fundering

De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.

›  VOORDELEN

BOUWEN

  Duurzaamheid en stabiliteit voor de 
volledige levensduur

 Traditioneel bouwwerk
 Uitstekende ondergrond voor crepi
 En gevelbekleding
 Een bedrijf voor al het metselwerk
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HOUTEN CLT-CONSTRUCTIE

De massieve meerlagige houtlagen (CLT - Cross Laminated Timber in het Engels), ook wel kruislaaghout 
genaamd, zijn ideaal voor het snel neerzetten van een gesloten ruwbouw en een snelle plaatsing van de 
gebouwstructuur  

Het CLT langs de buitenkant omhullen met hennepblokken biedt tal van voordelen en zorgt met name voor 
een aanzienlijk betere akoestiek  Bovendien is dit materiaal geschikt voor een zeer ruim assortiment aan 
afwerkingsmateriaal: blauwe steen, minerale bepleistering en u kunt er ook makkelijk elementen aan bevestigen  
Hennepblokken laten het hout ademen, houden het in stand en beschermen het 

Om het thermisch comfort te verbeteren en de geluidsweerkaatsing te verminderen, raden wij aan om CLT te 
combineren met niet-dragende binnenmuren en scheidingswanden van hennepblokken  Deze binnenmuren 
zorgen voor een betere thermische en akoestische isolatie, en maken het makkelijker om elektrische kokers 
aan te brengen  Zo kunt u gebouwen neerzetten met een zeer lage milieu-impact  

Gebouwschil IsoHemp-blokken 30 15 20 30 cm

CLT 14 cm

Extra-laag IsoHemp blokken - 12 cm

Dikte van de muur* 47 44 49 59 cm

R-waarden muur 5,01 4,59 5,30 6,70 m²K/W

U-waarden muur 0,20 0,22 0,19 0,15 W/m²K

›  GEWENSTE PRESTATIES

* Met een binnenbepleistering van 1 cm en een buitenbepleistering van 2 cm. PASSIEF- 
HUIZEN

LAGE- EN HEELLAGE- 
ENERGIEWONINGEN



15

CLT

CLOISONS UNIFAMILIALES

MURS NON-PORTEURS

MURS MITOYENS PORTEURS

INDUSTRIEL

4

1

2

7

5

6

3

3

7

12

9

8

13 14

10

11

 Snel op te bouwen
 Een veel betere akoestiek
 Gedaan met onoplosbare bouwknopen
 Architecturale vrijheid

›  ISOHEMP-BLOKKEN VOOR BINNENKANT 
(12 CM) EN BUITENKANT (20 CM)

 1 IsoHemp-blok 30 cm
 2 Gevelpleister
 3 CLT-structuur
 4 Binnenbepleistering
 5 IsoHemp-blok 12 cm
 6 IsoHemp-blok 20 cm
 7 IsoHemp-linteel
 8  Waterdicht 

membraan

 9  Watervast 
isolatieblok

 10 Buitenplint
 11 Fundering
 12 Dubbele afdichting
 13 Dampscherm
 14 Hellingsbeton

De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.

›  VOORDELEN

BOUWEN
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“Wij zijn momenteel nog bezig met de ruwbouw, maar wij zijn zeer tevreden met 
de hennepblokken  Al in dit stadium stellen we vast dat zij het comfort van de 
muren aanzienlijk verbeteren  En er zijn nog andere voordelen die ook behoorlijk 
wat gewicht in de schaal werpen: de zeer goede akoestiek van het product en het 
gemak waarmee elementen in de blokken kunnen worden bevestigd ”

Alexandre – Eigenaar van een zelf gebouwde woning – België

Wij konden 
rekenen op 

de technische 
ondersteuning 

van de 
ingenieurs  

van IsoHemp
Zij stonden altijd voor ons klaar en reageerden zeer snel op onze vragen  Zij 
hebben ons ook geholpen bij het evalueren van de haalbaarheid van ons project 
Julie Goffin – Kiss Architects – België
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RENOVEREN
EEN DUBBEL ISOLEREND EN DOELTREFFEND 
OMHULSEL
Staat er een renovatie op til? Denk dan aan een goede isolatie 
Om problemen zoals condensvorming, lekken,     te voorkomen, moet u er in het bijzonder op bedacht zijn 
dat de bestaande muren en de nieuwe materialen compatibel zijn 

Dankzij de hennepblokken van IsoHemp krijgt u een doeltreffende renovatie van uw gebouw  Vochtregulering, 
thermische isolatie en geluidsdemping,     de blokken doen het allemaal 

Ontdek de voordelen en eigenschappen van de hennepblokken van IsoHemp voor renovatieprojecten: 

• Binnenrenovatie
• Buitenrenovatie
• Aanbouw

Ons team staat tot uw dienst om u te helpen bij het bedenken en het ontwerp van uw project  Een renovatie 
moet rekening houden met de bestaande materialen en beantwoorden aan zeer exacte prestatievereisten  
Laten we dit eens wat meer in detail bekijken   
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BINNENRENOVATIE

De hennepblokken van IsoHemp zijn een doeltreffende en hoogwaardige oplossing voor technische 
uitdagingen waarmee u tijdens een renovatie vanaf de binnenkant te maken krijgt, ongeacht of het nu gaat om 
stedenbouwkundige verplichtingen of om het verplichte behoud van de buitengevel  

Renoveren vanaf de binnenkant kan de energetische dynamiek van het gebouw aantasten  Zo kan bijvoorbeeld 
de thermische en vochtregulerende werking van de muren verstoord worden, kunnen er bouwknopen ontstaan  
Of zelfs dauwpunten op vloeren of binnenmuren  

Door voor de bestaande muren vanaf de binnenzijde een tweede muur opgebouwd uit hennepblokken te 
plaatsen, voorkomt u bouwtechnische problemen die kunnen leiden tot condensvorming  De doorlaatbaarheid 
en het absorberende vermogen zijn twee van de belangrijkste voordelen van hennepblokken  Met deze 
blokken houdt u ook het oorspronkelijke gebouw in stand  Bovendien heeft het plaatsen van hennepblokken 
langs de binnenkant nog het extra voordeel dat er geen voorbereidende werken nodig zijn  De blokken zijn 
zeer gemakkelijk loodrecht te plaatsen, zelf doe-het-zelvers kunnen het  Zodra ze zijn opgestapeld tegen de 
bestaande muur, kunt u er groeven in maken om de technische kokers in te leggen  Vervolgens bepleistert u ze 
met de esthetische afwerking van uw keuze 

Om uw muur perfect te laten doorlopen en de waterdamp op een effi ciënte manier af te voeren, moet de spouw 
tussen de bestaande muur en de muur van hennepblokken idealiter worden opgevuld met een mengsel van 
kalkmortel en hennep 

›  GEWENSTE PRESTATIES
Gebouwschil IsoHemp-blokken 9 12 15 20 25 30 36 cm

Totale dikte* 10 13 16 21 26 31 37 cm

R-waarden blok 1,29 1,71 2,13 2,84 3,54 4,24 5,09 m²K/W

* Met een binnenbepleistering van 1 cm.
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RENOVEREN

0 10 1

RENO. INTRENO. EXT
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 Eenvoudig, economisch en ecologisch
 Geen condensvorming of dauwpunten
 Een gezond binnenklimaat
  Technische kokers en bevestigingsmateriaal 

plaatsen wordt kinderspel

›  VOORDELEN

›  ISOHEMP-BLOKKEN BINNENKANT (20 CM)
 1 Bestaand gebouw
 2 IsoHemp-blok 20 cm
 3 Binnenbepleistering
 4 IsoHemp-linteel
 5 Thermische isolatie
 6 Waterdicht membraan

De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.
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BUITENRENOVATIE

De hennepblokken van IsoHemp zijn een doeltreffende en hoogwaardige oplossing voor technische 
uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt tijdens het plaatsen van een buitenisolatie  Het renoveren van 
de gebouwschil kan zorgen voor een significant lagere verwarmingsfactuur, een betere luchtdichtheid en een 
doorlopende isolatie waardoor elke koudebrug wordt opgeheven 

Buitenrenovatie kan niettemin ook de energetische dynamiek van het gebouw aantasten  Structurele 
problemen of wijzigingen in de waterhuishouding van de bestaande muren zijn niet uit te sluiten wanneer u het 
gebouw isoleert  Hennepblokken zijn bijvoorbeeld een zeer goed isolatiemateriaal  Zij bewaren het ademende 
vermogen van de muren, ongeacht of het gaat om bakstenen of stenen muren 

Renoveren langs de buitenkant heeft ook nog een heleboel andere voordelen, zoals een zeer ruime keuze aan 
afwerkingsmaterialen  Hennepblokken zijn ook geschikt als ondergrond voor crepi, maar ook voor gevelbekleding  
Gevelbekleding kan trouwens direct op de hennepblokkenconstructie worden bevestigd  De hennepblokken 
hebben een goede draagkracht en doorboring van de isolerende laag door de bevestigingsmiddelen is dus 
uitgesloten  Het buitenmetselwerk en de zware drempels in blauwe steen of beton kunnen direct worden 
ingewerkt in de hennepblokkenconstructie 

Een isolerende tweede buitenmuur plaatsen is de beste oplossing om de thermische prestaties van het 
volledige gebouw te verhogen, en elk risico op koudebruggen wordt hiermee in de kiem gesmoord 

Gebouwschil IsoHemp-blokken 9 12 15 20 25 30 36 cm

Totale dikte* 11 14 17 22 27 32 38 cm

R-waarden blok 1,28 1,71 2,13 2,83 3,54 4,24 5,09 m²K/W

* Met een buitenbepleistering van 2 cm.

›  GEWENSTE PRESTATIES
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 Duurzaamheid van de isolerende laag
  Goede ondergrond/ondersteuning voor 

gevelbekleding, crepi en stenen
 Ecologisch en duurzaam
 Reguleert de vochtigheid van de muren

›  ISOHEMP-BLOKKEN VOOR BUITENKANT (20 CM)
 1 Bestaand gebouw
 2 Gevelbekleding
 3 Tengellat
 4 Regenscherm
 5 Latwerk
 6 IsoHemp-linteel
 7 IsoHemp-blok 20 cm
 8 Metalen hoekijzer
 9 Plint + gelijmd isolatiemateriaal

RENOVEREN

›  VOORDELEN

De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.
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AANBOUW RENOVEREN

Dankzij de hennepblokken van IsoHemp breidt u uw woning snel uit en geniet u alle voordelen van een perfect 
geïsoleerde en hoogwaardige aanbouw 

Een aanbouw heeft tal van voordelen: het is gemakkelijk en snel te plaatsen, het schept extra levensruimte, 
zorgt voor architecturale veelzijdigheid en u bent vrij om te kiezen met welk bouwsysteem u wilt werken 

Ontdek de voordelen en eigenschappen van de hennepblokken van IsoHemp binnen de verschillende 
bouwsystemen: 

• Hempro-systeem
• Houtbouw
 > Houten palen en balken
 > Houten geraamte
• Dragend metselwerk

Voor de details van deze systemen verwijzen wij u naar de voorgaande pagina’s in deze gids 
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BINNENMUREN
BINNENMUREN BOUWEN

Ongeacht of u nu bouwt of renoveert, kies voor de hennepblokken van IsoHemp voor het binnenmetselwerk  
Scheidingswanden plaatsen of ruimtes onderverdelen, met IsoHemp-hennepblokken doet u dat met het 
grootste gemak en geniet u een perfect akoestisch comfort 

Hennepblokken zijn de ideale oplossing voor:

• Binnenmuren van meerdere wooneenheden en appartementen
• Voorzetwanden van woonpanden 
• Binnenmuren van industriële gebouwen 

Ons team staat tot uw dienst om u te helpen bij het maken van een keuze en begeleidt u bij de 
haalbaarheidsstudie van uw project  Binnenmuren hebben diverse functies  Voor elk van uw behoeften is er 
een oplossing  Wilt u weten hoe en wat? Lees dan verder 
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APPARTEMENTEN & WONINGEN

Om een scheidingswand te voorzien tussen wooneenheden en ze thermisch en/of akoestisch te isoleren, zijn 
er verschillende systemen mogelijk, naargelang of de muur ook een vloer moet dragen of niet 

Dragende muren bestaan uit metselwerk of dragende elementen waarvoor dan - met een zekere tussenruimte - 
een tweede muur kan worden geplaatst met hennepblokken  De tussenruimte wordt opgevuld met soepele 
isolatiewol voor een optimaal akoestisch resultaat  Niet-dragende muren kunnen worden opgebouwd uit 
twee hennepblokkenmuren met daartussen soepele isolatiewol  De twee muren worden gezekerd door 
bevestigingsmateriaal dat in de voegen van het metselwerk wordt aangebracht 

NB: De geluidsisolatie moet direct op de bepleistering worden aangebracht en ze moet zonder onderbrekingen 
doorlopen  Alleen zo kan een optimaal resultaat worden verkregen  Aarzel niet om ons advies in te winnen en 
meer te weten te komen over de technische details van dit systeem 

OPLOSSING 1 OPLOSSING 2

Dragend metselwerk
of IsoHemp-blokken Kalkzandsteen 21,4 cm 9 12 cm

Spouw Minerale wol 3 cm Minerale wol 3 cm

IsoHemp-blokken 9 12 15 12 15 cm

Totale dikte* 36,4 39,4 42,4 26 32 cm

R-waarden muur 2,14 2,59 3 3,66 4,51 m²K/W

Brandweerstand* 120 120 120 120 120 min

* Met een bepleistering van 1 cm langs beide zijden.

›  GEWENSTE PRESTATIES
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BINNENMUREN

 Economisch en duurzaam
 Een betere geluidsisolatie
 Snel te plaatsen
 Diverse afwerkingsmogelijkheden

CLT

CLOISONS UNIFAMILIALES

MURS NON-PORTEURS

MURS MITOYENS PORTEURS

INDUSTRIEL

1

2 2

3

4

4

›  OPLOSSING 1
DRAGEND METSELWERK EN ISOHEMP-BLOKKEN

›  OPLOSSING 2
TWEE MUREN MET ISOHEMP-BLOKKEN

1

3 3

2
4

CLT

CLOISONS UNIFAMILIALES

MURS NON-PORTEURS

MURS MITOYENS PORTEURS

INDUSTRIEL

0 1 0 1

0 1

0 1 0 1

0 1

 1 IsoHemp-blok 12 cm
 2 Binnenbepleistering
 3 Dragend metselwerk
 4 Soepel isolatiemateriaal

 1 IsoHemp-blok 12 cm
 2 Soepel isolatiemateriaal
 3 Binnenbepleistering
 4 IsoHemp-blok 15 cm

›  VOORDELEN

De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.
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SCHEIDINGSWANDEN VOOR 
WOONEENHEDEN BINNENMUREN

Scheidingswanden met hennepblokken zijn ideaal voor 
diverse confi guraties, met name voor constructies waar 
hoge akoestische prestaties vereist zijn of waar de 
binnenmuren zeer licht zijn  Ze zijn ook verplicht in ‘lichte’ 
bouwprojecten, om thermische massa toe te voegen, in het 
geval de gebouwen onderhevig zijn aan grote thermische 
schommelingen 

De opbouw gebeurt op betonnen of houten vloeren, vooraleer 
de vloer geïsoleerd wordt  De in de hoogte gestapelde 
hennepblokken worden geborgd door de geometrie van de 
muren (hoeken)  Hoe slanker de constructie, hoe dikker de 
scheidingswand moet zijn, om een optimale weerstand te 
garanderen  

Een doorlopende bepleistering zorgt voor een optimale 
akoestische isolatie 

CLT

CLOISONS UNIFAMILIALES

MURS NON-PORTEURS

MURS MITOYENS PORTEURS

INDUSTRIEL

1

2 2

 1 IsoHemp-blok 12 cm
 2 Binnenbepleistering

IsoHemp-blokken 9 12 15 20 25 30 cm

Totale dikte* 11 14 17 22 27 32 cm

R-waarden muur 1,31 1,73 2,15 2,86 3,56 4,26 m²K/W

Brandgedrag* A2

Brandweerstand* 60 120 min

Akoestische verzwakkingsindex** 38 39 40 42 43 44 dB

Geluidsabsorptie 0,85

* Met een bepleistering van 1 cm langs beide zijden.   ** Met een bepleistering langs één zijde - Geëxtrapoleerde waarde.

›  GEWENSTE PRESTATIES
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INDUSTRIEGEBOUWEN
BINNENMUREN

De vereisten betreffende de inrichting van industriële 
gebouwen en kantoren zijn doorgaans zeer veeleisend en er 
moet met een heleboel aandachtspunten rekening worden 
gehouden 

• Thermisch: moeten de ruimten verwarmd worden?
•  Akoestisch: een lawaaierige werkplaats of een rustige 

kantoorruimte
• Brandgedrag: brandwerendheid gedurende 2u of meer
• Weerstand: bevestiging van kabelgoten, enz  

Hennepblokken beantwoorden aan al deze specifi eke 
vereisten en verzekeren zeer hoge thermische prestaties van 
de scheidingsmuren, bijvoorbeeld tussen kantoorruimtes 
en niet-verwarmde ruimtes  De opbouw met de blokken kan 
zichtbaar blijven of worden geplamuurd of met een pistool 
worden overschilderd voor een optimale geluidsisolatie  

CLT

CLOISONS UNIFAMILIALES

MURS NON-PORTEURS

MURS MITOYENS PORTEURS

INDUSTRIEL

1

2

3

 1 Binnenbepleistering
 2 IsoHemp-blok 20 cm
 3 Schilderwerken

IsoHemp-blokken 20 25 30 36 cm

Totale dikte* 21 26 31 37 cm

R-waarden muur 2,84 3,54 4,24 5,09 m²K/W

Brandgedrag* A2

Brandweerstand* 120 min

Akoestische verzwakkingsindex** 42 43 44 45 dB

Geluidsabsorptie 0,85

* Met een bepleistering van 1 cm langs één zijde - Geëxtrapoleerde waarde.   ** Met een bepleistering langs beide zijden.

›  GEWENSTE PRESTATIES
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“Het is de eerste keer dat ik met hennepblokken gewerkt heb, dit op verzoek van 
een van mijn klanten  Ik heb in dit product zeer interessante eigenschappen 
ontdekt en ze zijn heel gemakkelijk te plaatsen. Het is een zeer mooi alternatief 
voor binnenmuren  

David Loir – Dream Architecture - België

De hennep 
zorgt echt 

voor een zeer 
comfortabel 

gevoel  Het zorgt voor een zeer gezellige en warme sfeer, echt ongelofelijk ”
Brigitte – Eigenaar van een woning – Frankrijk
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VLOEREN & DAKEN
HENNEPBLOKKEN OM VLOEREN EN DAKEN
TE ISOLEREN
Hennepblokken van IsoHemp bieden een hele reeks voordelen voor het isoleren van vloeren en platte daken, 
en dit zowel voor nieuwbouw als voor renovaties  Ze zijn gemakkelijk en snel te plaatsen 

Ons team staat tot uw dienst om u te helpen bij het bedenken en het ontwerp van uw project  Het isoleren 
van de vloer en het dak is van primordiaal belang om een beter thermisch comfort in de woning te creëren  
Wij vertellen u hier op de volgende pagina’s meer over 
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VLOEREN

Hennepblokken als vloerisolatie zijn een zeer duurzame en slijtvaste oplossing  Leg ze gewoon direct op een 
ondergrond die u hebt beschermd tegen opstijgend vocht, en breng vervolgens de druklaag aan 

Er zijn twee technieken om een dergelijke vloerisolatie aan te brengen:
• U plaatst de hennepblokken op een waterdichte vloerplaat 
• U plaatst de hennepblokken op een drainerend massief of een paklaag  

Deze laatste techniek is de goedkoopste, want u hoeft geen volledige vloer/vloerplaat meer aan te brengen 

Hennepblokken als vloerisolatie zijn compatibel met diverse soorten dekvloeren (cement, kalk of klei)  U kunt 
hierin ook technische kokers voorzien en zelfs vloerverwarming is mogelijk  

Dikte deklaag 8 cm

IsoHemp-blokken 30 30 15 20 30 15 20 cm

Ondergrond
Betonnen
vloerplaat  

20 cm

Laag gestabiliseerd zand 3 cm

Drainerend 
massief van 
kiezelsteen 

35 cm

Drainerend massief
van geëxpandeerde

klei 35 cm

Drainerend massief
van cellenglas 35 cm

Dikte 58 76 61 66 76 61 66 cm

R-waarden 4,55 4,46 4,84 5,55 6,96 6,45 7,17 m²K/W

U-waarden 0,22 0,22 0,21 0,18 0,14 0,15 0,14 W/m²K

›  GEWENSTE PRESTATIES
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VLOEREN & DAKEN

 Snel en gemakkelijk te plaatsen
 Duurzame oplossing
 Vloerverwarming mogelijk
 Betere weerstand zonder opstapelingen

›  VOORDELEN

›  OPLOSSING 1
VLOERISOLATIE OP BETONNEN VLOERPLATEN

›  OPLOSSING 2
VLOERISOLATIE OP DRAINEREND MASSIEF

0 1 0 1

0 1

1
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2 43
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8

 1 Afwerking
 2 Dikte deklaag 8 cm
 3 IsoHemp-blok 30 cm
 4 Vloerplaat op vloer
 5  Vloerverwarming/

Technische kokers

 6 Buitenmuur
 7  Waterdicht 

membraan
 8  Watervast 

isolatieblok
 9 Fundering

 1  Afwerking
 2  Dikte deklaag 8 cm
 3  IsoHemp-blok 30 cm
 4  Laag gestabiliseerd 

zand
 5  Vloerverwarming/

Technische kokers

 6  Drainerend massief
 7  Fundering
 8  Waterdicht 

membraan
 9  Watervast 

isolatieblok

0 1 0 1

0 1

1

5

8

2 43

9

6 7

De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.
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PLAT DAK

Hennepblokken als isolatie van platte daken zorgen voor een uitstekend thermisch comfort dankzij hun hoge 
inertie  

Oververhitting van het gebouw in de zomer wordt zo vermeden en ook de geluidsisolatie verbetert omdat 
de luchtgeluiden worden gedempt  Bovendien zorgen ze voor constante thermische prestaties gedurende de 
volledige levensduur van de blokken  

Om een plat dak te isoleren met hennepblokken, plaatst u de blokken met de gewenste dikte op de ondergrond  
(beton of massief hout)  Vervolgens wordt er ter plaatste een hellingsbeton met of zonder thermische 
eigenschappen over gegoten  Op het hellingsbeton wordt een afdichting aangebracht die voldoet aan de 
voorschriften van de fabrikant 

NB: Bij berekening van de belastingen moet u rekening houden met het totale gewicht van de oplossing 

Afwerking Geisoleerde hellingsbeton 
10cm

Geisoleerde hellingsbeton 
6cm Hellingsbeton 4cm

IsoHemp-blokken 20 30 30 cm

Draagstructuur Gewapend beton

Totale dikte 30 36 34 cm

R-waarden 
scheidingswanden 4,36 5,22 4,43 m²K/W

U-waarden 
scheidingswanden 0,23 0,19 0,23 W/m²K

Faseverschuiving IsoHemp-
blokken 13,1 19,7 19,7 h

RC IsoHemp-blokken 300 kPa

›  GEWENSTE PRESTATIES
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VLOEREN & DAKEN

 Ecologisch en duurzaam
 Betere inertie van het dak
 Verbeterde drukweerstand
 Verbeterde demping van luchtgeluiden

›  VOORDELEN

›  OPLOSSING 1
DRAAGSTRUCTUUR IN BETON

›  OPLOSSING 2 
DRAAGSTRUCTUUR IN HOUT (CLT)

 1  Hellingsbeton
 2  Dubbele afdichting
 3  IsoHemp-blok 30 cm
 4  Spouw
 5  Bekledingssteen

 6  Gewapend beton
 7  U IsoHemp-blok 30 

cm
 8  Draagstructuur
 9  Bepleistering

 1  IsoHemp-blok 30 cm
 2  Dubbele afdichting
 3  Verlaagd plafond
 4  Dampscherm
 5  Hellingsbeton

 6  Binnenbepleistering
 7  Crepi
 8  CLT-structuur
 9  IsoHemp-blok 15 cm
 10  IsoHemp-blok 12 cm

0 1 0 1

0 1

0 1 0 1

0 1

9
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CLT

CLOISONS UNIFAMILIALES

MURS NON-PORTEURS

MURS MITOYENS PORTEURS

INDUSTRIEL
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De prestatietabel en de technische doorsnede geven voorbeelden van de 
mogelijke bouwsystemen. Andere oplossingen zijn eveneens mogelijk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze technische 
dienst.
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Technische kenmerken

Binnenisolatie

Buitenisolatie

Binnenmuren 

Nieuwbouw

Vloer & daken

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 120 cm

Maximale gewicht van een pallet 546 kg

Aantal blokken per pallet 84 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 15,12 m²/pallet

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

■  Weinig verlies van leefruimte
■  Natuurlijke regeling van de vochtigheid
■  Voordeel van thermische inertie
■  Snelle en eenvoudige plaatsing

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Waarde Eenheid Norm
Dikte 7,5 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 6,20 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 3 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 1,12 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 1,06 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 4,9 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 37 (0 ;-2) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 0,21 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Het blok van 7 cm is 
het dunste blok van het 
Isohemp-gamma: het is 
ideaal om de binnenkant 
van kleine ruimtes te 
isoleren . Dankzij de beperkte 
dikte kan de isolatie snel 
en gemakkelijk worden 
aangebracht zonder 
dat u aan levensruimte 
moet inboeten . Het is dus 
vooral geschikt om kleine 
vertrekken of koven te 
isoleren . Dit hoogwaardige 
blok zorgt voor een goede 
thermische inertie en 
regelt op natuurlijke wijze 
de luchtvochtigheid van 
de ruimtes . Het is een 
oplossing voor (bak)stenen 
muren, vochtige muren en 
dagkanten van deuren of 
ramen . 

Blok 7 – Dikte van 7,5 cm

PAL07EX

Binnenisolatie

ToepassingenVoordelen

Verpakking
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ToepassingenVoordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 122 cm

Maximale gewicht van een pallet 560 kg

Aantal blokken per pallet 72 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 12,96 m²/pallet

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Binnenisolatie

■  Thermische en akoestische isolatie
■ Natuurlijke regulering van  de vochtigheid
■ Extra thermische inertie
■ Gemakkelijke bevestiging van voorwerpen

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Waarde Eenheid Norm
Dikte 9 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 7,4 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 3,6 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 1,34 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 1,27 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 5,9 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 37 (-1 ;-3) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 0,25 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Met het blok van 9 cm 
kunnen binnenruimtes 
geïsoleerd worden met 
thermische prestaties die 
nog hoger zijn dan die van 
blok 7 . Dankzij de dikte is 
het gemakkelijk om sleuven 
voor technische leidingen 
te creëren . Dit blok biedt 
een hoge vochtregulerende 
werking, waardoor er oude 
of vochtige muren mee 
kunnen worden geïsoleerd, 
als ook uitsprongen voor 
deuren of ramen . Vanaf deze 
dikte bieden hennepblokken 
eveneens een goede 
akoestische absorptie, 
waardoor het comfort 
binnenshuis nog groter 
wordt . 

Blok 9 – Dikte van 9 cm

PAL09EX

Binnenmuren
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ToepassingenVoordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 122 cm

Maximale gewicht van een pallet 560 kg

Aantal blokken per pallet 54 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 9,72 m²/pallet

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Binnenisolatie

Buitenisolatie

Binnenmuren

■  Natuurlijke regeling van de vochtigheid
■  Extra thermische inertie
■  Snelle en eenvoudige plaatsing
■  Hoge thermische faseverschuiving

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Waarde Eenheid Norm
Dikte 12 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 9,9 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 4,7 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 1,79 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 1,69 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 7,9 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 38 (-1 ;-3) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 0,34 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Brandweerstand met bepleistering EI 45 min EN 1364-1

Het blok van 12 cm 
beantwoordt aan alle 
isolatiebehoeften van de 
binnenzijde bij de renovatie 
van oude gebouwen . 
Het biedt een natuurlijke 
vochtregulering, wat 
hem geschikt maakt 
voor vochtigere muren of 
wanden . De blokken bieden 
een goede thermische 
faseverschuiving, reguleren 
de warmte en verbeteren 
het wooncomfort aanzienlijk . 
Dankzij de dikte kan het ook 
als metselwerk binnenshuis 
worden gebruikt, voor 
dunne scheidingswanden . 
Dit blok biedt ook een 
heel goede akoestische 
isolatie . Vanaf deze dikte 
bieden hennepblokken een 
hoogwaardige oplossing 
voor de buitenisolatie van 
gebouwen . 

Blok 12 – Dikte van 12 cm

PAL12EX
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ToepassingenVoordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Waarde Eenheid
PAL15 PAL15EX

Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 119 cm
Maximale gewicht van een pallet 600 546 kg
Aantal blokken per pallet 48 42 blokken/pallet
Aantal m² per pallet 8,64 7,56 m²/pallet
Aantal blokken per m² 5,5 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Binnenisolatie

Buitenisolatie

Binnenmuren

Nieuwbouw

■   Zeer resistente buitenisolatie
■ Hoge thermische faseverschuiving
■ Comfort, zowel in de zomer als in de winter
■ Uitstekende ondergrond voor afwerkingslagen en bekledingen

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde
** Waarde gevalideerd en bewezen met een 12cm dik blok

Waarde Eenheid Norm
Dikte 15 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 12,4 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 5,8 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 2,24 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 2,11 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 9,8 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 38 (0 ;-3) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 0,42 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Brandweerstand met bepleistering EI 45 min** EN 1364-1

Het blok van 15 cm is, 
zoals het blok van 20 cm, 
een heel veelzijdig blok: 
het kan zowel worden 
gebruikt om te bouwen als 
om te isoleren, zowel voor 
binnen- als buitenmuren . 
Het biedt een uitstekende 
thermische isolatie voor 
optimaal comfort, zowel in 
de zomer als in de winter . 
Het geeft ook een zeer 
goed akoestisch comfort en 
reguleert de vochtigheid 
van de muren . Dit blok 
kan worden gebruikt als 
bekisting voor hennepbeton, 
als metselwerkblok in paal- 
en balkconstructies, of voor 
scheidingswanden . Het 
biedt ook een zeer goede 
buitenisolatie en levert een 
uitstekende ondergrond voor 
pleisters en gevelbekleding . 

Blok 15 – Dikte van 15 cm
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ToepassingenVoordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Binnenisolatie

Buitenisolatie

Binnenmuren 

Nieuwbouw

Vloer & daken

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 114 cm

Maximale gewicht van een pallet 521 kg

Aantal blokken per pallet 30 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 5,4 m²/pallet

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

■   Comfort, zowel in de zomer als in de winter
■   Hoge thermische faseverschuiving
■   Snelle en eenvoudige plaatsing
■   Erg duurzame isolatie en bijhorende prestaties

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Waarde Eenheid Norm
Dikte 20 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 16,5 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 7,8 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 3 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 2,82 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 13,1 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 40 (-1 ;-5) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 0,56 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Brandweerstand met bepleistering EI 120 min EN 1364-1

Dit veelzijdige blok van 20 
cm is bijzonder geschikt voor 
nieuwbouw en uitbreidingen . 
Het metselblok is compatibel 
met alle bouwsystemen 
(houtskeletbouw, paal- en 
balkconstructies, klassieke 
bouw, …) . Dit ademende en 
isolerende blok garandeert 
een uitstekende thermische 
faseverschuiving, zowel in 
de zomer als in de winter . 
Het wordt ook gebruikt 
voor binnenmuren en biedt 
een zeer hoog akoestisch 
comfort . Het kan ook worden 
gebruikt in de binnen- en 
buitenisolatie van bestaande 
gebouwen voor zeer goede 
thermische prestaties .

Blok 20 – Dikte van 20 cm

PAL20EX
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ToepassingenVoordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 114 cm

Maximale gewicht van een pallet 521 kg

Aantal blokken per pallet 24 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 4,32 m²/pallet

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Binnenisolatie

Buitenisolatie

Nieuwbouw

Vloer & daken

■    Comfort, zowel in de zomer als in de winter
■    Hoge thermische faseverschuiving
■    Snelle en eenvoudige plaatsing
■    Erg duurzame isolatie en bijhorende prestaties

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde
** Waarde gevalideerd en bewezen met een 20cm dik blok

Waarde Eenheid Norm
Dikte 25 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 20,6 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 9,7 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 3,5 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 3,7 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 16,4 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 41 (-1 ;-5) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 0,7 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Brandweerstand met bepleistering EI 120 min** EN 1364-1

Het blok van 25 cm biedt 
een ideale dikte voor zowel 
binnen- als buitenisolatie . 
Dit zeer hoogwaardige 
blok is ook geschikt voor 
de bouw van nieuwe 
muren . Het kan worden 
gebruikt als een isolerend 
metselwerkblok in alle 
bestaande bouwsystemen . 
Zijn thermische weerstand 
van meer dan 3,5 m²K/W 
garandeert een hoge 
energie-efficiëntie voor 
een optimaal comfort in de 
zomer en in de winter . Het 
reguleert de vochtigheid van 
uw constructie en isoleert 
deze akoestisch . 

Blok 25 – Dikte van 25 cm

PAL25EX
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ToepassingenVoordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Binnenisolatie

Buitenisolatie

Nieuwbouw

Vloer & daken

■   Erg duurzame isolatie en bijhorende prestaties
■   Zeer grote thermische faseverschuiving (> 19h)
■   Comfort, zowel in de zomer als in de winter
■   Dampdiffusie open

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde
** Waarde gevalideerd en bewezen met een 20cm dik blok

Waarde Eenheid Norm
Dikte 30 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 24,8 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 5,8 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 4,48 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 4,23 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 19,7 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 42 (-1 ;-5) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 0,84 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Brandweerstand met bepleistering EI 120 min** EN 1364-1

Het blok van 30 cm 
is bijzonder geschikt 
voor nieuwe lage-
energiegebouwen . Dit 
isolerende metselblok kan 
worden gecombineerd met 
alle bouwsystemen en biedt 
maximale compatibiliteit 
met het Hempro-systeem . 
De zeer efficiënte thermische 
faseverschuiving van dit blok 
bedraagt meer dan 19 uur 
en zorgt voor een optimale 
temperatuur in de zomer 
en in de winter, terwijl de 
luchtvochtigheid in uw huis 
wordt gereguleerd . Het blok 
dempt ook de akoestische 
golven en elimineert 
geluidsoverlast . Net als blok 
36 kan het in bestaande 
constructies worden gebruikt  
als ultramoderne binnen- of 
buitenisolatie 

Blok 30 – Dikte van 30 cm

PAL30 | PAL30EX

Waarde Eenheid
PAL30 PAL30EX

Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 104 cm
Maximale gewicht van een pallet 600 471 kg
Aantal blokken per pallet 24 18 blokken/pallet
Aantal m² per pallet 4,32 3,24 m²/pallet
Aantal blokken per m² 5,5 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

NEW Hempro-systeem 2.0

Raadpleeg de ontwerpgids van het Hempro-systeem voordat u bestelt.  
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.
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ToepassingenVoordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 114 cm

Maximale gewicht van een pallet 521 kg

Aantal blokken per pallet 25 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 3 m²/pallet

Aantal blokken per m² 8,3 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Binnenisolatie

Buitenisolatie

Nieuwbouw

Vloer & daken

■   Zeer grote thermische faseverschuiving (> 23u)
■   Comfort, zowel in de zomer als in de winter
■   Dampdiffusie open
■   Uitstekende ondersteuning voor afwerkingslagen en bekledingen

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde
** Waarde gevalideerd en bewezen met een 20cm dik blok

Waarde Eenheid Norm
Dikte 36 cm

Modulaire afmetingen 60 x 20 cm

Aantal blokken per m² 8,3 blokken/m²

Maximumgewicht van een blok 19,8 kg

Droge volumieke massa 340 kg/m³ EN 772-13

Verbruik van lijm 7,5 kg/m²

Droge thermische weerstand Rd 5,37 m²K/W EN 12667

Thermische weerstand Rd bij 50% 
RV 5,07 m²K/W EN 12667

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK EN 12667

Faseverschuiving 23,6 h ISO 13786

Geluidsreductie * Rw 44 (-1 ;-6) dB ISO 10140-2

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85 EN ISO 354 : 2003

Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd 1 m EN ISO 12572

Weerstand tegen waterdamp μ 2,8 EN ISO 12572

Weerstand tegen samendrukking 0,22 MPa EN 772-1

Reactie bij brand B, s1, d0 NF EN 13501-1

Brandweerstand met bepleistering EI 120 min** EN 1364-1

Het blok van 36 cm is 
het referentieblok voor 
nieuwbouw met zeer hoge 
thermische prestaties en een 
zeer laag energieverbruik . 
In combinatie met een 
dragende constructie 
(Hempro-systeem, paal- 
en balkconstructies, enz .) 
kan de volledige schil 
van een gebouw worden 
gecreëerd . Het blok is sterk 
isolerend (thermische 
faseverschuiving >23 u) en 
zorgt voor een optimaal 
comfort, zowel door zijn 
thermische en akoestische 
eigenschappen als door 
zijn vochtregulerende 
kenmerken .

Blok 36 – Dikte van 36 cm

PAL36EX

NEW Hempro-systeem 2.0

Raadpleeg de ontwerpgids van het Hempro-systeem voordat u bestelt.  
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.
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ToepassingenVoordelen

Technische kenmerken

Waarde Eenheid

PAL30PEx PAL36PEx

Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 104 120 x 100 x 114 cm

Maximale gewicht van een pallet 415 446 kg

Aantal blokken per pallet 18 25 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 3,24 3 m²/pallet

Aantal blokken per m² 5,5 8,3 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Nieuwbouw

■    Homogeniteit van de muur
■    Voordelige oplossing
■    Comfort, zowel in de zomer als in de winter
■    Dampdiffusie open

Voorgeboorde blok van 
30 cm of 36 cm

Het voorgeboorde blok van 
30 cm of 36 cm wordt voor 
nieuwbouw gebruikt . Met 
deze blokken kan er een 
dragende structuur (Hempro-
systeem) worden gecreëerd 
om de volledige schil van uw 
huis in hennepblokken te 
kunnen bouwen . Dit blok heeft 
een verticale rechthoekige 
uitsparing voor het creëren van 
een steunkolom in gewapend 
beton . Het voorgeboorde 
blok dient als bekisting 
voor de betonnen kolom en 
zorgt voor de isolatie ervan . 
Dankzij dit systeem is een 
optimale homogeniteit 
mogelijk, worden 
koudebruggen vermeden en 
wordt de luchtvochtigheid 
gereguleerd . Ze kunnen met 
U-vormige blokken worden 
gecombineerd om liggers te 
creëren .

Hempro blok P

PAL30PEX | PAL36PEX

P-blokken Eenheid

Dikte 30 36 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 60 x 20 cm

Maximumgewicht van een blok 21,7 16,9 kg

Diameter van het gat 15 x 15 18 x 18 cm

Doorsnede van het gat 225 324 cm²

Verbruik van lijm 3,8 6,8 kg/m²

30cm 36cm

30cm
20cm

15cm 18cm

NEW Hempro-systeem 2.0

Verpakking

Raadpleeg de ontwerpgids van het Hempro-systeem voordat u bestelt.  
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.
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ToepassingenVoordelen

Technische kenmerken

Nieuwbouw

■ Homogeniteit van de muur
■ Voordelige oplossing
■ Comfort, zowel in de zomer als in de winter
■ Dampdiffusie open

U-vormig blok van 30 cm  
of 36 cm

Het U-vormig blok van 30 cm 
of 36 cm is een hennepblok 
dat voor nieuwbouw wordt 
gebruikt . Met deze blokken 
kan er een dragende structuur 
worden gecreëerd . Dit blok 
heeft een horizontale uitsparing 
voor de constructie van een 
ligger in gewapend beton . 
Het fungeert als bekisting 
en maakt het mogelijk om 
de balken te gieten waarop 
de vloer en het dak worden 
geplaatst . In combinatie met 
het voorgeboorde blok kan 
men met het U-vormige 
blok een complete schil van 
hennepblokken creëren, 
waardoor koudebruggen 
worden vermeden en uw 
gebouw over de gehele schil 
een homogene thermische 
prestatie kan bereiken, terwijl 
een goede vochtregulering over 
het gehele oppervlak wordt 
gegarandeerd . 

Hempro blok U 

PAL30UEX | PAL36UEX

Waarde Eenheid

PAL30UEX PAL36UEX

Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 104 120 x 100 x 114 cm

Maximale gewicht van een pallet 304 315 kg

Aantal blokken per pallet 18 15 blokken/pallet

Aantal m² per pallet 3,24 2,7 m²/pallet

Aantal blokken per m² 5,5 blokken/m²

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

U-blokken Eenheid

Dikte 30 36 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm

Maximumgewicht van een blok 15,5 19,3 kg

Diameter van het gat 15 x 42 18 x 42 cm

Doorsnede van het gat 667,5 747 cm²

Verbruik van lijm 5,8 7,5 kg/m²

30cm 30cm

15cm 18cm

42cm 42cm

30cm 36cm

60cm 60cm

NEW Hempro-systeem 2.0

Verpakking

Raadpleeg de ontwerpgids van het Hempro-systeem voordat u bestelt.  
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.
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Voordelen

Verpakking

Hoe een linteel kiezen?

■ Eliminatie van koudebruggen
■ Identieke en continue ondergrond voor de afwerkingslaag
■ Bespaart tijd op de werkplaats
■ Eenvoudige en snelle implementatie

De IsoHemp lintelen 
zijn prefab lintelen in 
hennepbeton versterkt met 
een hart van gewapend 
beton . Ze worden gebruikt 
bij deur- en raamopeningen 
in gevels of wanden van 
kalkhennep . Ze zijn ideaal 
voor nieuwbouw en 
renovaties van interieur en 
exterieur . Zij elimineren 
koudebruggen en zorgen 
voor een uniforme en 
continue isolerende 
omhulling . De IsoHemp 
lintelen zijn verkrijgbaar 
in 9cm, 12cm, 15cm, 20cm, 
30cm en in verschillende 
lengtes . 

De lintelen ondersteunen het metselwerk boven de 
gemaakte opening . Volgens het gewelfprincipe, dragen 
de IsoHemp lintelen enkel de driehoekige belasting van 
het metselwerk (P∆).

Lintelen

Beschikbaarheid
Verkoop Per stuk en op bestelling

Levertijd 15 werkdagen

Opslag 3 maanden/buiten

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Li
n

te
le

n
Vo

or
 a

lle
 g

ev
el

op
en

in
g

en
 

12



Toepassingen

LIN09 | LIN12 | LIN15 | LIN20 | LIN25 | LIN30

Referenties Maximale 
raamopening 

(cm)

Afmetingen (cm) Maximaal 
gewicht 

(kg)
L (Lengte) e (Dikte) h (Hoogte)

Dikte van 9 cm

Lin09-120 80 120 9 15 24

Lin09-160 120 160 9 15 31

Lin09-200 160 200 9 15 39

Lin09-240 180 240 9 15 47

Dikte van 12 cm

Lin12-120 80 120 12 15 25

Lin12-160 120 160 12 15 32

Lin12-200 160 200 12 15 40

Lin12-240 180 240 12 15 48

Dikte van 15 cm

Lin15-120 80 120 15 15 36

Lin15-160 120 160 15 15 47

Lin15-200 160 200 15 15 59

Lin15-240 180 240 15 15 70

Lin15-280 220 280 15 15 81

Lin15-300 240 300 15 15 87

Dikte van 20 cm

Lin20-120 80 120 20 15 41

Lin20-160 120 160 20 15 53

Lin20-200 160 200 20 15 66

Lin20-240 180 240 20 15 79

Lin20-280 220 280 20 15 91

Lin20-300 240 300 20 15 98

Dikte van 25 cm

LIN25-120 80 120 25 15 55

LIN25-160 120 160 25 15 73

LIN25-200 160 200 25 15 91

LIN25-240 180 240 25 15 110

LIN25-280 220 280 25 15 128

LIN25-300 240 300 25 15 137

Dikte van 30 cm

Lin30-120 80 120 30 20 73

Lin30-160 120 160 30 20 98

Lin30-200 160 200 30 20 121

Lin30-240 180 240 30 20 146

Lin30-280 220 280 30 20 170

Lin30-300 240 300 30 20 182

NV IsoHemp wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele verkeerde interpretaties van deze tabel. In geval van twijfel kunt 
u rechtstreeks contact opnemen met de technische dienst van IsoHemp .
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Voordelen

Verpakking

Technische kenmerken

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 85 cm

Maximale gewicht van een pallet 1000 kg

Aantal zakken per pallet 40 zakken/pallet

Gewicht van zakken 25 kg

Opslag Droog en vrij van vocht

Bewaring 6 maanden

■     Snel en eenvoudig aanbrengen
■     100% natuurlijk product
■     Mengen met de hand of met de machine
■     Snelle implementatie

Natuurlijke lijm voor 
hennepblokken

De lijmmortel van IsoHemp 
is speciaal ontwikkeld voor de 
plaatsing van hennepblokken 
binnen en buiten . Dit is een 
lijmmortel op basis van kalk 
dat wordt gebruikt in plaats 
van traditionele mortel .

MC

Lijmmortel

Waarde Eenheid
Bulkdichtheid 1400 kg/m³
Mengen 7-8 l/zak
Gebruikstijd 1 uur
Bruikbaarheidsgrens 5 à 30 graden
Droogtijd 36 uur

Verbruik
Verbruik* voor dunne voegen van 3 mm**

Dikte Hoeveelheid Eenheid
Blok van 7 cm 3 kg/m2

Blok van 9 cm 3,6 kg/m2

Blok van 12 cm 4,7 kg/m2

Blok van 15 cm 5,8 kg/m2

Blok van 20 cm 7,8 kg/m2

Blok van 25cm 9,7 kg/m2

Blok van 30 cm 5,8 kg/m2

Blok van 36cm 7,5 kg/m2

Hol-blok 30cm 3,8 kg/m2

Hol-blok 36cm 6,8 kg/m2

U-blok 30cm 5,8 kg/m2

U-blok 36cm 7,5 kg/m2

*  Gemiddeld verbruik: 2 zakken/pallet 
hennepblokken

**  Het wordt gelegd in een dunne 
voeg van ca. 3 mm met de speciale 
lijmkam (zie gereedschap).
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Voordelen

Verpakking

Technische kenmerken

■     Gemakkelijk aan te brengen
■     Droog product, gemakkelijk aan te brengen
■     Afkomstig uit de kringloopeconomie
■     100% natuurlijk product

De IsoHemp HL Mix is een 
hennepbetongranulaat . 
Dit droge product kan snel 
worden aangebracht . 

Het wordt gebruikt voor het 
opvullen tussen de balken 
van een vloer of dak en 
draagt in hoge mate bij tot 
het zomercomfort van het 
gebouw . Het kan ook worden 
gebruikt voor het opvullen 
van een bestaande muur, of 
voor een metselwerk met 
IsoHemp hennepblokken 
zodat ze bijdragen aan 
het zomercomfort van het 
gebouw .

HL Mix

HLM B

Waarde Eenheid

Bulkdichtheid 270 kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt 50%RV 0,068 W/mK

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 115 cm

Maximale gewicht van een pallet 350 kg

Gewicht van een BigBag 335 kg

Opslag Droog en vrij van vocht

Bewaring 6 maanden
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Voordelen

Verpakking

Technische kenmerken

■     Geschikt voor de bouw
■     Gegarandeerde prestaties met ProKalk
■     Zeer lage stofratio’s en vezels
■     Lokaal geproduceerd

Hennep voor de bouw

De IsoHemp Hempbag 
biedt u de garantie van 
een kwaliteitsmengsel 
dat speciaal is aangepast 
voor toepassingen in 
de bouw . Deze hennep, 
vermengd met ProKalk 
bindmiddel, is geschikt 
voor de vervaardiging van 
licht en isolerend beton 
dat eenvoudig en snel kan 
worden aangebracht op 
de bouwplaats . Het kan 
ook worden gebruikt bij 
renovaties en nieuwbouw .

Hempbag

SCHAN

Waarde Eenheid

Bulkdichtheid ~ 100 kg/m³

Korrelgrootte 2 à 25 mm

Waarde Eenheid

Afmetingen van een pallet 120 x 80 x 240 cm

Gewicht van een pallet 420 kg

Aantal zakken per pallet 21 zakken/pallet

Volume van zakken 200 L

Opslag Droog en in de schaduw

Bewaring 6 maanden
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Voordelen

Verpakking

Technische kenmerken

■     100% natuurlijk product
■     Geschikt voor mixers en spuitmachines
■     Isolatie van warmte en koude
■     Regeling van de vochtigheid

Kant-en-klaar bindmiddel 
voor hennepbeton

ProKalk is een speciaal 
ontworpen bindmiddel 
voor de productie van 
hennepbeton . Het bestaat 
uit hydraulische kalk 
en luchtkalk . Het is een 
gebruiksklaar product dat u 
kunt gebruiken om mengsels 
te maken op de werf en zo 
het risico van een verkeerde 
dosering te voorkomen . 
Het kan zowel handmatig 
worden aangebracht in een 
mixer als in een specifieke 
machine voor het spuiten 
van hennepbeton . 

ProKalk

PROK

Waarde Eenheid

Bulkdichtheid 700 kg/m³

Gebruikstijd 30 min

Toepassingen
Droge dichtheid Dosering

ProKalk (kg) Hennep (L) Water (L)

Muur uit 
hennepbeton 300 kg/m³ 40 200 50

Vulling 200 kg/m³ 20 200 25

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 95 cm

Gewicht van een pallet 1000 kg

Aantal zakken per pallet 48 zakken/pallet

Volume van zakken 20 kg

Opslag Droog en vrij van vocht

Bewaring 6 maanden
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Voor de verkoop beschikbaar gereedschap voor het plaatsen 
van de hennepblokken op de werf .

Gereedschap en zagen

Vertanding : 7mm x 7m

Ref.
TRUO7 Voor blokken van 7 cm

TRU09 Voor blokken van 9 cm

TRU12 Voor blokken van 12 cm

TRU15 Voor blokken van 15 cm

TRU20 Voor blokken van 20 cm

TRU25 Voor blokken van 25 cm

TRU30 Voor blokken van 30 cm

TRU36 Voor blokken van 36 cm

Lijmkamschep

Gewicht : 0,720kg

Ref. : MAIL

Rubberen hamer

Ref. : CUV

Kuip

Aanbevolen elektrische 
alligator-zaagmachine 
voor het op maat 
snijden van de IsoHemp 
hennepblokken, 
ongeacht het type werf . 

Ref. : SCIE ALL

Alligatorzaag

Ref. : GRAT

Rasp

Handzaag met 
widia-blad

Ref. : SCIE MAN

Hoogte zaagsnede :  50 cm
Eenfasig 220 volts

Aanbevolen lintzaag 
voor het op maat 
snijden van de IsoHemp 
hennepblokken, voor 
gebruik op zeer grote 
werven . 

Ref. : SCIE RUB

Lintzaag
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Het gebruik van 
spouwankers is aanbevolen 
voor de bevestiging van 
hennepblokken bij een 
gemetselde draagstructuur in 
beton, terracotta, bakstenen, 
etc . Het anker wordt in de 
bestaande muur bevestigd 
en vervolgens mee gelijmd in 
de voeg van de gemetselde 
IsoHemp hennepblokken . De 
ankers zijn vervaardigd uit 
gegalvaniseerde draad met 
een dikte van 3,5 mm . 

Spouwankers

Referentie* Gebruik Totale 
lengte

Verankerings- 
diepte

Nuttige 
lengte

CROF Alle soorten 
blokken 18 cm 4 cm 14 cm

* Pluggen niet meegeleverd

De verbindingsbeugels 
worden gebruikt om de 
kalkhennepblokken te 
verbinden met de bestaande 
structuur . Ze worden 
aanbevolen voor binnen- en 
buitenisolatie . 

Verbindingsbeugels

Ref. Gebruik L
Lengte

h
Hoogte

l
Breedte Dikte

EQLI08 Blokken van 7, 
9 en 12 cm 80 mm 5 cm 2 cm

EQLI14
Blokken van 

15, 20, 25, 30 en 
36 cm

140 mm 5 cm 2 cm

EQLI-IPE
Metalen 

structuur 
verbinding

155 4 2,5 mm

EQLI-PLA Plafond 
verbinding 103 90 22 0,7 mm

EQLI-DIL Dilatatievoeg 
verbinding 175 22 O,7 mm

EQLI-PLA EQLI-DILEQLI-IPEEQLI08 EQLI14

Aangepaste schroeven voor de bevestiging van 
voorwerpen met een maximumgewicht van 15 
tot 25kg per verankeringspunt . Deze schroeven 
kunnen direct in de hennepblokken worden 
geschroefd, zonder dat er vooraf pluggen moeten 
worden aangebracht . Indien er op hennepblokken 
een bepleistering of eindplamuurlaag wordt 
aangebracht, moet u de schroeven ook meteen in 
de muur boren . Schroef van verzinkt staal .  

Schroeven voor de blokken

Referentie Gebruik
VIS06-100 Schroeven 6x100mm

VIS08-160 Schroeven 8x160mm

Verpakking 500 stuks

Verpakking 150 stuks

Raadpleeg de ontwerpgids voordat u bestelt. 
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.

Verpakking 100 stuks
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Voordelen

Verpakking
Verkoop Per stuk en op bestelling

Opslag Droog

■     Flexibiliteit op de werkplaats
■     Snelle implementatie
■     Geschikt voor alle dragers
■     Gegalvaniseerd staal

Passage bij een raam

Het gebruik van beugels 
wordt aanbevolen om de 
hennepblokken boven de 
deur- en raamopeningen 
te plaatsen wanneer de 
toepassing van een IsoHemp 
linteel niet mogelijk is . Deze 
oplossing zal de voorkeur 
krijgen bij interieurrenovaties 
wanneer de te isoleren 
hoogte boven de opening 
laag is en slechts een paar 
rijen blokken vereist . De 
beugel kan ook worden 
gebruikt om bij bepaalde 
toepassingen lasten op te 
nemen en af te leiden . 

EQ07 | EQ09 | EQ12 | EQ15 | EQ20 | EQ25 | EQ30 | EQ36

Beugels

Ref. Gebruik Gewicht 
ongeveer

L l h

EQ07 Blok van 7cm 0,4 kg 15 cm 5 cm 5 cm

EQ09 Blok van 9cm 0,5 kg 15 cm 7 cm 7 cm

EQ12 Blok van 12cm 0,7 kg 15 cm 10 cm 10 cm

EQ15 Blok van 15cm 0,9 kg 15 cm 13 cm 13 cm

EQ20 Blok van 20cm 1,3 kg 15 cm 18 cm 18 cm

EQ25 Blok van 25cm 1,5 kg 15 cm 22 cm 20 cm

EQ30 Blok van 30cm 2,7 kg 25 cm 25 cm 20 cm

EQ36 Blok van 36cm 3 kg 25 cm 32 cm 20 cm
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Voordelen

Verpakking

■ Geschikt voor alle dragers
■ Snelle implementatie
■ Flexibiliteit op de werkplaats
■ Gegalvaniseerd staal

Metselwerk

Het gebruik van 
hoekprofielen wordt 
aanbevolen om de eerste 
rij hennepblokken te 
plaatsen in sommige 
toepassingen . Deze 
oplossing zal de voorkeur 
krijgen bij buitenisolatie als 
alternatief voor onderlagen 
(kalkzandsteen, cellulair 
glas, etc .) wanneer er geen 
geschikte fundamenten 
zijn . Ze kunnen ook worden 
toegepast bij nieuwbouw 
om de gemetselde 
hennepblokken te 
ondersteunen wanneer deze 
hangen. De hoekprofielen 
kunnen uiteraard ook dienen 
als linteel voor sommige 
toepassingen . 

Hoekprofielen

COR12 | COR15 | COR20 | COR25 | COR30 | COR36

Verkoop Per stuk en op bestelling

Opslag Droog

Ref. Gebruik Gewicht 
ongeveer

L l h

COR12 Blok van 12cm 5,7kg 120 cm 10 cm 10 cm

COR15 Blok van 15cm 7,4kg 120 cm 13 cm 13 cm

COR20 Blok van 20cm 10,2kg 120 cm 18 cm 18 cm

COR25 Blok van 25cm 11,7KG 120 cm 22 cm 20 cm

COR30 Blok van 30cm 12,7kg 120 cm 25 cm 20 cm

COR36 Blok van 36cm 14,5kg 120 cm 32 cm 20 cm
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Voordelen

Verpakking

Technische kenmerken

■     Eenvoudige uitvoering
■     Waterdampdoorlatend
■     Akoestisch comfort
■     100% natuurlijk product

ClayWall kleipleister is de 
milieuvriendelijke oplossing 
bij uitstek . Dit 100% 
natuurlijke product heeft vele 
voordelen en levert een grote 
bijdrage aan het leef- en 
wooncomfort in uw huis . 

Het is een lokaal, uitzonderlijk 
materiaal gemaakt van 
ruwe klei en natuurlijke 
pigmenten . De pleister is 
verkrijgbaar in vele kleuren 
en biedt een moderne, matte 
en duurzame afwerking 

ARGB - ARGBS

Basisleem

Zakken BigBag
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 90 80 x 120 x 95

Maximale gewicht van een pallet 1000kg 1200kg

Aantal zakken per pallet 50 zakken  1 Big Bag

Gewicht van zakken 20kg

Opslag Droog en vrij van vocht

Bewaring 3 maanden

Leem basis Leem afwerking
Volumieke massa 1600 kg/m³ 

Max legdikte max 30 mm 4 - 6 mm

Verbruik 16kg/m²/cm

Gebruikstijd enkele dagen

Gebruikslimiet 5 tot 30 graden
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Om de waterdichtheid van een muur te garanderen, moet een minimumdikte van 
3 cm worden aangebracht.
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ARGF – ARGFS

Leemafwerking

1
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Voordelen

Verpakking

Technische kenmerken

■     Handmatig of mechanisch aanbrengen
■     Eenvoudige implementatie
■     Dampdiffusie open
■     100% natuurlijk product

Natuurlijke binnenpleister

De natuurlijke binnenpleister 
is van hoogwaardige 
kwaliteit, duurzaam en 
voordelig . Dankzij een slim 
mengsel van natuurlijke 
gips, kalk en zand is de 
pleister geschikt voor 
muren en plafonds in 
zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten . Met 
de PCS  binnenpleister 
wordt een gladde, witte 
schilderklare afwerklaag 
verkregen met een  moderne 
uitstraling . 

PCS

Binnenpleister PCS

Waarde Eenheid

Bulkdichtheid 1200 kg/m³

Laagdikte 5-25 mm

Mengen 11-12 l/zak

Verbruik 12,5 kg/m²/cm

Gebruikstijd 1,5 uur

Bruikbaarheidsgrens 5 à 30 graden

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 90 cm

Maximale gewicht van een pallet 1000 kg

Aantal zakken per pallet 40 zakken/pallet

Gewicht van zakken 25 kg

Opslag Droog en vrij van vocht

Bewaring 6 maanden
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Om de waterdichtheid van een muur te garanderen, moet een minimumdikte van 
1 cm worden aangebracht.
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Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatieoperator 

Belgian Construction Certification Association 

Aarlenstraat, 53 – 1040 Brussel 

www.bcca.be  –  info@bcca.be 

ATG 3169

ISOHEMP 

Zelfdragend bouwblok in 

hennepbeton 

Geldig van 16/01/2020 

tot 15/01/2025

ATG goedkeuringhouder: 

ISOHEMP 

Rue du Grand Champ, 18 

5380 Fernelmont 

Tel +32 (0)81 39 00 13 

Fax: +32 (0)81 39 00 14 

Website: www.isohemp.be 

1 Doel en draagwijdte van de Technische 

Goedkeuring 

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling 

van het product (zoals hierboven beschreven) door de door de 

BUtgb aangeduide onafhankelijke Goedkeuringsoperator, BCCA, 

voor de in deze Technische Goedkeuring vermelde toepassing. 

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het 

goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de 

identificatie van de relevante eigenschappen van het product in 

functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of 

verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de 

betrouwbaarheid van de productie. 

De Technische Goedkeuring heeft een hoog 

betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de 

controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan 

de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de 

goedkeuringshouder. 

De handhaving van de Technische Goedkeuring vereist dat de 

goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige 

doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product 

aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van 

het product met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. 

Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een 

onafhankelijke Certificatieoperator, BCCA. 

De goedkeuringshouder (en de verdeler) moet(en) de resultaten 

van het onderzoek, weergegeven in de Technische Goedkeuring, 

respecteren bij het verstrekken van informatie aan derden. De 

BUtgb of de Certificatieoperator kunnen initiatieven nemen die 

zich opdringen wanneer de goedkeuringshouder (of de verdeler) 

dit niet (voldoende) uit zichzelf doet. 

De Technische Goedkeuring, evenals de certificatie van de 

overeenstemming van het product met de Technische 

Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De 

aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk 

voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de 

bepalingen van het bestek. 

De Technische Goedkeuring behandelt niet de veiligheid op de 

werf, de sanitaire aspecten en het duurzaam gebruik van 

grondstoffen, tenzij dit in specifieke bepalingen wordt vermeld. 

Bijgevolg is de BUtgb in geen enkel geval verantwoordelijk voor 

beschadigingen ingevolge het niet naleven, in hoofde van de 

goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect, van 

bepalingen over de veiligheid op de werf, over de sanitaire 

aspecten en over het duurzaam gebruik van grondstoffen. 

Opmerking: in deze Technische Goedkeuring zal steeds de term 

“aannemer” worden gebruikt, als verwijzing naar de entiteit die de 

werken uitvoert. Deze term kan ook worden opgevat in de 

betekenis van andere vaak gebruikte termen, zoals “uitvoerder”, 

“installateur” en “applicator”. 

2 Product 

Deze ATG over ISOHEMP-blokken bevat de technische 

beschrijving van  zelfdragende bouwblokken in kalk-hennepbeton 

die de prestatieniveaus behalen die vermeld staan in § 5 voor 

zover ze worden behandeld in overeenstemming met de 

voorschriften van § 4. 

Deze goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de 

toepassingen waarin de ISOHEMP-blokken op gepaste wijze tegen 

vocht worden beschermd (zie § 4.6). 

http://www.isohemp.be/
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3 Identificatie van het product 

3.1 Beschrijving 

Het ISOHEMP-hennepblok dat in deze goedkeuring wordt 

beschreven, is een zelfdragend bouwblok zonder constructieve 

eigenschappen. Het bestaat uit hennepscheven en een mengsel 

van luchtkalk en hydraulische kalk. De hennepscheven hebben 

een korrelgrootte tussen 2 mm en 20 mm. De verhouding van dit 

mengsel bedraagt minstens 80 % hennep in volume. 

De hennepblokken hebben een standaardafmeting van 600 mm 

op 300 mm en worden vervaardigd in variabele dikten tussen 

60 mm en 360 mm. Alle blokken bevatten dezelfde grondstoffen 

en hebben een constante mengverhouding. 

3.2 Fabrieken en handelsbenamingen 

De ISOHEMP-hennepblokken worden vervaardigd door het bedrijf 

IsoHemp S.A. in zijn fabriek in Fernelmont waarvan het adres 

bovenaan het document staat. 

Het bedrijf IsoHemp S.A. staat ook in voor de verkoop. 

4 Verwerking van het product 

Bij de verwerking van de blokken moet de opdrachtnemer de 

hierna vermelde voorschriften van de fabrikant naleven. 

4.1 Stelmortel 

De ISOHEMP-mortel wordt gebruikt voor het metselen van de 

blokken en de afwerking van de voegen. Hij bestaat uit een droog 

mengsel van ruw gips, kalk en zand. 

De mortel wordt in situ vervaardigd door het droge mengsel in 

zuiver en helder water te strooien. De dosering van het mengsel is 

7 tot 8 l water per 25 kg poeder. Het vochtige mengsel wordt 

manueel of mechanisch gemengd totdat een homogene pasta 

wordt verkregen. Van bij de eerste tekenen van uitharding mag 

de mortel niet meer worden gebruikt voor de plaatsing van de 

blokken. 

4.2 Eerste laag blokken 

De hennepblokken moeten worden aangebracht op plaatsen 

waar ze beschut zijn tegen risico's van opstijgend vocht. Om 

eventuele problemen met opstijgend vocht op te lossen, moet de 

eerste laag blokken in een U-vormig pvc-profiel worden 

aangebracht (droog geplaatst), of op een waterdicht membraan 

(blok aangebracht op een standaardmortel) dat over 20 mm 

langs het hennepblok wordt opgetrokken. 

Wanneer er geen risico op opstijgend vocht is, wordt de eerste 

laag hennepblokken geplaatst op een standaardmortel bij een 

betonplaat, of met een montageschuim gelijmd op een 

vloerplaat in hout/OSB. 

Bij plaatsing buiten moet het metselen beginnen op minstens 

200 mm boven de grond. 

4.3 Volgende lagen 

De volgende blokken worden gemetseld op de eerste laag met 

behulp van de ISOHEMP-lijmmortel. De verticale voegen moeten 

minstens 200 mm verspringen. 

Bij isolatie van bestaande muren moeten minstens vijf 

mechanische bevestigingen per vierkante meter worden 

aangebracht om de blokken aan de bestaande muren te 

bevestigen. Voor omgevingen met minder mogelijkheden voor 

bevestiging, zoals boven een opening, is een mechanische 

bevestiging van het blok aanbevolen. 

4.4 Laatste laag 

De hennepblokken van de laatste laag worden zo versneden dat 

er slechts een minimale ruimte (ten hoogste 2 cm) overblijft tussen 

de blokken en het plafond. De ruimte wordt vervolgens gevuld 

met een mortel, een flexibel isolatiemateriaal of met 

montageschuim. 

4.5 Bevestiging van voorwerpen 

Lichte voorwerpen worden bevestigd met houtschroeven met 

een diameter van minstens 6 mm (verankeringsdiepte van 7 cm). 

De belasting per bevestigingspunt mag niet groter zijn dan 5 kg. 

Zwaardere voorwerpen worden bevestigd met houtschroeven 

met een diameter van 10 mm of met een speciale, door IsoHemp 

aanbevolen stift. De belasting per bevestigingspunt mag niet 

groter zijn dan 25 kg. 

Voorwerpen die veel zwaarder zijn, moeten chemisch worden 

verankerd. De belasting per bevestigingspunt mag niet groter zijn 

dan 50 kg. 

4.6 Blootstelling aan vocht 

Gezien de waarde van de hygrometrische krimp-uitzetting (zie 

Tabel 1 van § 5) moet het blok op gepaste wijze tegen vocht 

worden beschermd. 

5 Eigenschappen en prestaties 

De eigenschappen en prestaties van de ISOHEMP-blokken 

worden hierna gegeven. 

Al deze prestaties werden gemeten op blokken van 120 mm dik, 

behalve voor de drukweerstandstest (blokken van 200 mm dik), de 

impactweerstandstest (blokken van 150 mm dik), en de tests voor 

brandreactie en hygroscopische sorptie (blokken van 60 mm dik). 

Tabel 1 – Eigenschappen en prestaties van de ISOHEMP-blokken 

Kenmerk Proefmethode Criterium Resultaat 

Prestaties van de blok 

Drukweerstand NBN EN 772-1 > 0,22 N/mm2 fmean (50/95) = 0,27 N/mm² 

Thermische geleidbaarheid 

(λUi = λ90/90,23-50) 
NBN EN 12664 λ23-50 < 0,077 W/mK 0,071 W/m.K 

Thermische uitzettingscoëfficiënt NBN EN 14581 / 
Algemeen gemiddelde: 15,3 x 10-6 m/mK (C.o.V.: 15 

%) 

Soortelijk gewicht (droog) NBN EN 772-13 337 kg/m3 ±10 % 337 kg/m3 
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Tabel 1 (vervolg 1) – Eigenschappen en prestaties van de ISOHEMP-blokken 

Kenmerk Proefmethode Criterium Resultaat 

Hygrometrische krimp-uitzetting (1) NBN EN 772-14 / 

Totaal bereik van variatie in de afmetingen: 

− Legvlak: 2,98 mm/m 

− Strek: 3,10 mm/m 

Hygroscopische sorptie:  

Evenwichtsvochtgehalte bij 23° en 

50 % vocht (ψ23,50) 

NBN EN 12571 / 0,012 m³/m³ 

Trekweerstand door buiging van het 

het element 
NBN EN 772-6 / 0,23 N/mm² 

Oppervlaktecohesie NBN B 14-210 / 

− pastilles Ø 50 mm: 0,20 N/mm² 

− pastilles Ø 80 mm: 0,15 N/mm² 

− pastilles Ø 100 mm: 0,11 N/mm² 

Waterdampdiffusieweerstandsfactor 

(µ-waarde) 
NBN EN 12572 

/ 
µ-waarde: 2,8 

Dimensionale toleranties NBN EN 771-3 

Dm  

((+0/+6),  

(-3/+6),  

(+0/+5,0)) 

(+0/+4,7), (-1,0/+2,9), (+0/+5,0) 

Evenwijdige ligging van de 

legvlakken – maximale afwijking 
NBN EN 772-16 < 3 mm 2,6 mm 

Vlakheid NBN EN 772-20 
< 2,4 mm − Legvlakken: 0,6 en 0,7 mm 

/ − Strekken (2): 1,7 en 1,9 mm 

Brandreactie 
NBN EN 13823 

NBN EN 13501-1 
/ 

Proef uitgevoerd met blokken van 60 mm dik: B-s1, 

d0 

Capillaire absorptie 

(uitsluitend voor betonelementen 

die aan het buitenklimaat zijn 

blootgesteld) 

NBN EN 772-11 
/ 

− Initieel absorptiepercentage – legvlak na 1 

min: 41,6 g/m²s 

− Absorptiecoëfficiënt – legvlak na 10 min: 6,9 

g/m²s (168 g/m²s0.5) 

− Absorptiecoëfficiënt – zichtvlak na 10 min: 

4,1 g/m²s (100 g/m²s0.5) 

Prestaties van de bevestigingen in het blok 

Transversale weerstand van de 

bevestigingen 

Aangepast van 

ETAG 001, Bijlage 

A 

/ 

− Houtschroeven - diameter 6 mm: 809 N 

− Houtschroeven - diameter 8 mm: 116 N 

− Schroeven voor cellenbeton - diameter 8 

mm: 960 N 

− M10 x 120 + chemische verankering: 2340 N 

Axiale weerstand (trekweerstand) 

van de bevestigingen 

Aangepast van 

ETAG 001, Bijlage 

A 

/ 

− Houtschroeven - diameter 6 mm: 565 N 

− Houtschroeven - diameter 8 mm: 1034 N 

− Schroeven voor cellenbeton - diameter 8 

mm: 826 N 

− M10 x 120 + chemische verankering: 2116 N 

Trek- en samendrukkingsweerstand 

van de pluggen voor metselwerk in 

het hennepblok 

NBN EN 846-6 
/ 

− Trek: 510 N 

− Samendrukking: 1370 N 

Prestaties van de bevestigingen in de plaatsingsmortel 

Trek- en samendrukkingsweerstand 

van de pluggen voor metselwerk in 

de plaatsingsmortel (gebogen 

bevestiging ingewerkt in het blok) 

NBN 846-5 
/ 

− Trek: 620 N 

− Samendrukking: 760 N 

Prestaties blok/plaatsingsmortel 

Hechting mortel-element bij 

afschuiving 

NBN EN 1052-

3/A1 
/ 

− gemiddeld: 0,09 MPa 

− karakteristiek: 0,07 MPa 

Hechting mortel-element bij buiging 

('bond wrench test') 
NBN EN 1052-5 / 

− gemiddeld: 0,15 MPa 

− karakteristiek: 0,07 MPa 

Hechting mortel-element bij trekken NBN EN 12860 / 
− Standaardomstandigheden: 0,03 MPa 

− 24u – 40 °C: 0,04 MPa 
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Tabel 1 (vervolg 2) – Eigenschappen en prestaties van de ISOHEMP-blokken 

Kenmerk Proefmethode Criterium Resultaat 

Performances de la maçonnerie 

Geluidsverzwakkingsindex R van 

een bouwelement - niet-

bepleisterde blokken 

NBN EN ISO 

10140-2 ; NBN EN 

ISO 717-1 

/ 

− Verzwakkingsindex R uitgedrukt in dB(A) voor 

een rose ruis bij emissie: Rrose = 8,5 dB(A) 

− Verzwakkingsindex R uitgedrukt in dB(A) voor 

een wegverkeersgeluid bij emissie: 

Rroute = 6,0 dB(A) 

Geluidsverzwakkingsindex R van 

een bouwelement - aan 1 zijde 

bepleisterde blokken 

NBN EN ISO 

10140-2 ; NBN EN 

ISO 717-1 

/ 

− Verzwakkingsindex R uitgedrukt in dB(A) voor 

een rose ruis bij emissie: Rrose = 38,4 dB(A) 

− Verzwakkingsindex R uitgedrukt in dB(A) voor 

een wegverkeersgeluid bij emissie: 

Rroute = 33,3 dB(A) 

Meting van de geluidsabsorptie 

in een nagalmkamer 

NBN EN ISO 354 ; 

NBN EN ISO 11654 
/ W = 0,85 (Geluidsabsorptieklasse: B) 

Proeven van weerstand tegen 

impact op een muurelement 

(gemetselde hennepblokken 

dikte 150 mm – geplaatst met de 

plaatsingsmortel voor 

hennepblokken van ISOHEMP). 

TR 001 

“Determination of 

impact resistance 

of panels and 

panel assemblies” 

version 

2003 

/ 
Zie Tabel 2 

(1): Geleverde proefstukken niet hermetisch verpakt in een zak in afwijking van de norm. De leeftijd van de proefstukken bij het 

begin van de proef is 34 en 36 weken in plaats van 22 dagen zoals voorgeschreven door de norm. 
(2): De strek vertoont een gemarkeerd profiel (hoogte van de ribbels 12,1 mm). De waarden hierboven houden geen rekening 

met de hoogte van de ribbels. 

 

Tabel 2 - Proef van impactbestendigheid 

Proeflichaam Aantal schokken Energie Valhoogte Criterium 

 (-) (Nm) (cm)  

Bedrijfsproeven 

60 

120 

60 

120 

60 12 
Mur fissuré au 3ième joint sur toute la 

largeur du mur et toute son épaisseur 

120 24 Non effectué 

2,5 

6 

2,5 

6 

2,5 50 Emprunte ⌀ 21 à 25 mm 

6 120 Emprunte 3 x ⌀ 26 mm 

Veiligheidsproeven 

100 

200 

300 

400 

500 

100 

200 

300 

400 

500 

100 20 Fissure présente ne grandit pas 

200 40 Idem 

300 60 Idem + 2ième fissure au joint inférieur 

400 80 Mur effondré 

500 100 Non effectué 

10 10 10 100 Emprunte ⌀ 37 mm 

 

 



 

  
ATG 3169 - Geldig van 16/01/2020 tot 15/01/2025 - 5/6 

6 Voorwaarden 

A. Deze Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op 

het product vermeld op de voorpagina van deze Technische 

Goedkeuring. 

B. Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler 

kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring. 

C. De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler mogen 

geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, 

het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het 

goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in 

overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of 

voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of 

kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de 

Technische Goedkeuring. 

D. Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of 

een erkende aannemer of door hun vertegenwoordigers, op 

welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van 

(potentiële) gebruikers van het in de Technische Goedkeuring 

behandelde product (bijv. bouwheren, aannemers, 

architecten, voorschrijvers, ontwikkelaars, enz.) mag niet 

onvolledig zijn of in strijd met de inhoud van de Technische 

Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de 

Technische Goedkeuring verwezen wordt. 

E. De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele 

aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de 

verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces 

en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de 

Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. 

Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de 

BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen 

dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden 

aangepast. 

F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de 

beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en 

informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld 

door de aanvrager en vervolledigd door een 

goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het 

specifieke karakter van het product. De gebruikers blijven 

echter verantwoordelijk voor de keuze van het product, zoals 

beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de 

specifieke toepassing die door de gebruiker wordt beoogd. 

G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de 

Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, 

behoren exclusief toe aan de BUtgb. 

H. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring moeten 

vergezeld zijn van de ATG-aanduiding (ATG 3169) en de 

geldigheidstermijn. 

I. De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de 

Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt 

aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet-nakomen 

van de bepalingen van dit artikel 6 door de 

goedkeuringshouder of de verdeler. 
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de 

Technische Goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangeduid werd 

door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) N° 305/2011 en lid is van de 

Europese Organisatie voor Technische Beoordeling (EOTA, zie www.eota.eu). De door de 

BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC 

(www.belac.be) accrediteerbaar systeem. 
 

De Technische Goedkeuring werd gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator BCCA, en op 

basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "RUWBOUW EN BOUWSYSTEMEN", verleend op 26 maart 2019. 

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator BCCA dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de 

goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd. 

Datum van deze uitgave: 16 januari 2020. 

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces Voor de Goedkeurings- en Certificatieoperator 

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur-generaal 

 

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan 

en alle daarmee verband houdende relevante processen: 

− onderhouden worden, zodat minstens de proefresultaten bereikt worden zoals 

bepaald in deze Technische Goedkeuring. 

− doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden 

en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft. 

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische 

Goedkeuring worden geschorst of ingetrokken en de goedkeuringstekst van de BUtgb-

website worden verwijderd. De technische goedkeuringen worden regelmatig 

geactualiseerd. Het is aan te raden om steeds de versie te gebruiken die gepubliceerd is 

op de website van de BUtgb (www.butgb.be). 

 

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geraadpleegd worden met 

de QR-code hiernaast.  

 



 

 
 

 Technisch informatieblad – Hennepblok 

IsoHemp hennepblok 
 
 

DEFINITIE 
 
De in België geproduceerde IsoHemp hennepblok is een zelfdragend isolerend element zonder 

constructieve eigenschappen. Het bestaat uit hennepscheven en een mengsel van luchtkalk en 

hydraulische kalk. Het product wordt gegoten in een mal, geperst daarna aan de lucht uitgehard 

en gedroogd zonder warmtebron.  

De IsoHemp hennepblokken worden gebruikt voor thermische en akoestische isolatie en werkt 

vochtregulerend. Te gebruiken voor nieuwbouw (met structuur) of binnen- en buitenrenovatie. Ze 

worden toegepast in de vorm van metselwerk voor het vullen, het omhullen van gebouwen of als 

scheidingsmuren. Zijn los te plaatsen bij vloerisolatie. Ze spelen geen rol bij het dragen van 

verdiepingsvloeren of van daken. 

 

KENMERKEN EN AFMETINGEN 
 

De IsoHemp-hennepblokken zijn beige tot gebroken wit van kleur en hebben een poreus oppervlak 

tussen de hennepscheven zodat de afwerklaag goed kan hechten. 

De blokken hebben modulaire afmetingen: 

• Dikte: 7.5, 9, 12, 15, 20, 25, 30 en 36 cm 

• Lengte: 60 cm 

• Hoogte: 30 cm 

 

TECHNISCHE KENMERKEN 
 

 

 

 

 

CERTIFICERING WAARDE EENHEID 

Drukweerstand 300 kPa 

Buigweerstand 230 kPa 

Module dynamische stijfheid 299 MPa 

Droge warmtegeleiding Rd 0,067 W/mK 

Natte warmtegeleiding Rd 50%HR 0,071 W/mK 

Oppervlaktecohesie 110 kPa 

Parallelisme van de legvlakken – Maximale foutmarge 2,6 mm 

Dampdiffusieweerstand µ  2,8  

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α  0,085  

Brandbestendigheid (NF EN 13501-1) zonder pleister B, S1, d0  

Brandbestendigheid (NF EN 13501-1) met niet ontvlambare pleister A1  



 

* 15mm gecoat blok aan één zijde - gesimuleerde waarde 

 

TOEPASSING 
 
De IsoHemp hennepblokken worden gelijmd met IsoHemp lijmmortel in dunne voegen van 3mm. 

Zij moeten worden beschermd tegen risico's van optrekkend vocht. Buiten moeten de 

hennepblokken ten minste 15 cm boven het maaiveld worden aangebracht. De perfecte 

horizontale uitlijning van de eerste laag is erg belangrijk voor een ongecompliceerde opbouw van 

de muur. Tijdens de opbouw moeten de blokken tegen slechte weersomstandigheden worden 

beschermd. Voor meer informatie zie de Plaatsingsgids van hennepblokken. 

 

SAMENSTELLING 
 

Luchtkalk          9 % 

Hydraulische kalk                 11 % 

Hennep (Korrelgrootte van 2 tot 20 mm)      80 % 

 

BEWARING 
 

De blokken moeten op een vlak oppervlak beschermd tegen de regen op een geventileerde plaats 

worden bewaard. Maximale duur: 3 maanden zonder bescherming tegen de regen, 2 jaar als de 

pallets afgedekt zijn. 

ASSORTIMENT Blok  

7 

Blok  

9 

Blok  

12 

Blok 

 15 

Blok 

 20 

Blok 

 25 

Blok 

 30 

Blok  

36 

Modulaire afmetingen 

[mm] 

600X30

0 

600X30

0 

600X30

0 

600X30

0 

600X30

0 

600X30

0 

600X30

0 

600X30

0 

Dikte [mm] 75 90 120 150 200 250 300 360 

Aantal blokken per m²  5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 

Soortelijk gewicht (droog)  

[kg/m³] 

340 340 340 340 340 340 340 340 

Droge warmteweerstand 

[m²K/W] 

1,12 1,34 1,79 2,24 3 3,5 4,5 5,4 

Droge warmteweerstand 

50%HR [m²K/W] 

1,06 1,27 1,69 2,11 2,82 3,7 4,23 5 

Thermisch 

geleidingsvermogen λ 

0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

Equivalente luchtlaag Sd 

[m] 

0,21 0,25 0,34 0,42 0,56 0,7 0,84 1 

Faseverschuiving [h] (ISO 

13786) 

3,9 5,9 7,9 9,8 13,1 16,4 19,7 23,6 

Index geluidsreductie Rw 

[dB]* 

37 

(0 ; -2) 

38 

(-1; -3) 

39 

(-1; -3) 

40 

(0 ; -3) 

42 

(-1 ; -5) 

43 

(-1 ; -5) 

44 

(-1 ; -5) 

45 

(-1 ; -6) 

Geluidsabsorptiecoëfficien

t α 

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

Brandweerstand * [min]  - 60 - 120 - - - 



 

 
 

 Technisch informatieblad – Hennepblok 

 
 

BEHANDELING EN OPSLAG 
 

 

VOORZORGMAATREGELEN 
 
Bij het plaatsen moet de temperatuur tussen 5 en 30°C liggen. 

Geen regen – Geen vorst. 

 

 

Update juli 2020 

U kan onze meest recente bestanden vinden op www.isohemp.com 

 

IsoHemp N.V. 

Rue du Grand Champ 18 

5380 Fernelmont  

Belgïe 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONNERING WAARDE  EENHEID  

Afmeting pallet voor blokken van 7,5cm tot 30 cm 120 x 100 x 145 cm 

Afmeting pallet voor blokken van 25cm en 36cm 120 x 100 x 120 cm 

Maximaal gewicht van een pallet 600 kg 

Opslag 3 maanden/buiten 

Bewaren 2 jaar indien 

afgedekt 

http://www.isohemp.com/




 

 
 

 Technisch informatieblad – Lijmmortel 

Lijmmortel 
 
 

DEFINITIE 
 
IsoHemp lijmmortel geschikt voor het onderling verlijmen van de IsoHemp hennepblokken. 

Toepasbaar binnen en buiten. 

 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
 
Let erop dat de blokken droog, stofvrij en in goede staat zijn. 

 

TOEPASSING 
 
IsoHemp hennepblokken worden uitsluitend handmatig verwerkt. 

• Lijmmortel mengen met water (7 tot 8 liter water / zak van 25 kg) 

• Aanbrengen in een laag ca. 3 mm dikte 

• Een lijmkam of een speciale lijmtroffel gebruiken 

• De lijmmortel kan zonder rusttijd worden toegepast 

Zie de implementatiegids voor een volledig overzicht van de implementatietechniek. 

 

TECHNISCHE KENMERKEN 

 
SAMENSTELLING 
 
Natuurlijk gips            20% 

Luchtkalk           22% 

Zand                    58%   

 

 

BEHANDELING EN OPSLAG  
 

TECHNISCHE KENMERKEN WAARDE EENHEID 

Volumieke 1400 kg/m³ 

Aanmaken 7-8 l/zak 

CONDITIONERING WAARDE EENHEID  

Afmeting pallet 120 x 100 x 120 cm 

Maximaal gewicht pallet 1 t 

Aantal zakken per pallet 40 zakken/palets 

Gewicht van een zak 25 kg 

Opslag Droog en beschermd tegen 

vocht 

 

Bewaren 6 maanden 



 

 
 
VERBRUIK 
 

* Verbruik met dunne voegen van 3mm 

 

VOORZORGMAATREGELEN 
 
De temperatuur moet tijdens de installatie tussen 5 en 30°C liggen. 

Geen regen – Geen vorst. 

 

 

 

Update juli 2020 

U kan onze meest recente bestanden vinden op www.isohemp.com 

 

IsoHemp N.V. 

Rue du Grand Champ 18 

5380 Fernelmont  

Belgïe 

 
 
  

DIKTE HOEVEELHEID EENHEID 

Blok van 7,5cm 3 kg/m² 

Blok van 9cm 3,6 kg/m² 

Blok van 12cm 4,7 kg/m² 

Blok van 15cm 5,8 kg/m² 

Blok van 20cm 7,8 kg/m² 

Blok van 25cm 9,7 kg/m² 

Blok van 30cm 11,6 kg/m² 

Blok van 36cm 14 kg/m² 

http://www.isohemp.com/


 

 
 

 Technische informatieblad – ProKalk 

ProKalk 
 
 

DEFINITIE 
 
ProKalk is een kant&klaar bindmiddel bestemd voor het aanmaken van hennepbeton. Het is een 

gebruiksklaar product dat direct op de bouwplaats kan worden gemengd. Het kan worden gebruikt 

voor handmatige toepassingen of om op te spuiten met een speciale machine. 

 

VOORBEREINDENDE WERKZAAMHEDEN 
 

De ondergrond is geschikt gemaakt conform het lastenboek en de plaatsingsgids van IsoHemp.  

 

TOEPASSING 
 
Er is een complete plaatsingsgids beschikbaar waarin alle onderdelen van het plaatsen 

afhankelijk van de beoogde toepassingen zijn uitgewerkt. 

 

TOEPASSINGEN SCHIJNBARE DROGE 

DICHTHEID 

THEORETISCHE 

WARMTEGELEIDBAARHEID 

DOSERING 

   ProKalk (kg) Chanvre (L) Eau (L) 

Mur ~ 300kg/m³ 0,07 W/m²K 40 200 50 

Remplissage ~ 200kg/m³ 0,06 W/m²K 20 200 25 

 

 

TECHNISCHE KENMERKEN 

 
 

SAMENSTELLING 
 

Luchtkalk                    46 % 

Hydraulische kalk                 54 % 

 
 
 
 

TECHNISCHE KENMERKEN WAARDE EENHEID 

Volumieke massa 700 kg/m³ 

Gebruikstijd 30 min 



 

BEHANDELING EN OPSLAG  
 

 
 

VEILIGHEIDSVOORZIENING 
 
De temperatuur moet tijdens de installatie tussen 5 en 30°C liggen. Regen- en vriesvrij. 

 

 

Update juli 2020 

U kan onze meest recente bestanden vinden op www.isohemp.com 

 

IsoHemp N.V. 

Rue du Grand Champ 18 

5380 Fernelmont  

Belgïe 
 

  

CONDITIONERING WAARDE EENHEID  

Afmeting pallet 120 x 100 x 120 cm 

Maximaal gewicht pallet 1 t 

Aantal zakken per pallet 40 zakken/palets 

Gewicht van een zak 25 kg 

Opslag Droog en beschermd tegen 

vocht 

 

Bewaren 6 maanden 

http://www.isohemp.com/


 

 
 

 Technisch informatieblad – HL Mix 

HL Mix IsoHemp 
 
 

DEFINITIE 
 
HL Mix IsoHemp is een hennepbetonaggregaat geproduceerd in België, gemaakt van verbrijzelde 

IsoHemp-blokken. 

Het hennepblok bestaat uit hennepscheven en een mengsel van luchtkalk en hydraulische kalk. Het 

product wordt gegoten in een mal, geperst daarna aan de lucht uitgehard en gedroogd zonder 

warmtebron.  

HL Mix IsoHemp wordt gebruikt voor het vullen tussen balken van een vloer of dak. Het draagt bij 

aan het zomercomfort van het gebouw. Het kan ook gebruikt worden voor het opvullen van een 

bestaande wand met IsoHemp metselwerk. 

Het draagt niet bij aan het draagvermogen van een vloer of dak. De constructie moet absoluut 

worden bestudeerd door een gespecialiseerde ingenieur.  

 
 

TOEPASSING 
 
De HL Mix IsoHemp mag uitsluitend manueel worden gebruikt. 

Raadpleeg de toepassingshandleiding voor een volledig overzicht van de toepassingstechniek. 

 

TECHNISCHE KENMERKEN 
 

 

SAMENSTELLING 
 

Luchtkalk          9 % 

Hydraulische kalk                 11 % 

Hennep (Korrelgrootte van 2 tot 20 mm)      80 % 

 

BEWARING 
 

Bewaar de HL Mix op een vlakke ondergrond, beschermd tegen regen en op een geventileerde 

plaats. 

CERTIFICERING WAARDE EENHEID 

Volumieke massa 270 Kg/m³ 
Warmtegeleidingscoefficient – Lambda waarde 0,062 W/mK 
Warmtegeleidingscoefficient 50%RV – Lambda waarde 0,068 W/mK 
   



 

 

 

BEHANDELING EN OPSLAG 
 

 

VOORZORGMAATREGELEN 
 
Bij het plaatsen moet de temperatuur tussen 5 en 30°C liggen. 

Geen regen – Geen vorst. 

 

 

Update november 2020 

U kan onze meest recente bestanden vinden op www.isohemp.com 

 

IsoHemp N.V. 

Rue du Grand Champ 18 

5380 Fernelmont  

Belgïe 

 
 

  

CONDITIONNERING WAARDE  EENHEID  

Afmeting pallet  120 x 100 x 

115 

cm 

Maximaal gewicht van een pallet 350 kg 
Maximaal gewicht van een BigBag 335 kg 
Opslag Droog en 

beschermd 
tegen vocht. 

Droog en 
beschermd 

tegen vocht. 
Bewaren 6 maanden 

http://www.isohemp.com/


 

 
 

 Technical file – LCA IsoHemp 

Life cycle assessment 
IsoHemp hemp blocks 

 
 

INTRODUCTION 
 
This report presents the summary of the life cycle assessment (LCA) of IsoHemp hempcrete blocks 

carried out as part of Life Cycle in Practice project (LCiP) – GreenWin outsourcing. 

The study was conducted by Liège Université – Faculté des Sciences Appliquées – Chemical 

Engineering et PEPs – Products, Environment and Processes. 

 

DESCRIPTION OF THE PRODUCT 
 

IsoHemp hempcrete blocks are made by mixing hemp shives and limes. They are great for 

numerous applications and recommended by professionals for both new builds and renovations, 

whether they are single-family projects, community buildings and commercial buildings. 

The IsoHemp hempcrete blocks are particularly suitable for residential constructions, for adding a 

second wall to existing walls on the inside or from the outside, as wel as industrial partitioning and 

for apartments. 

The major hempcrete block features are: thermal regulation, humidity regulation, acoustic 

insulation, protection and fire resistance, health and environmental qualities. 

 

METHOD FOR ASSESSMENT 
 

- Life cycle assessment (LCA) « cradle-to-grave » according to ISO standards 14040:2016 et 

14044:2016. The characterisation of impacts is carried out according to the standard EN 

15804. 

- Impact assessment are evaluated with Simapro 8.5.0 software (2018) (Pre-Consultant, CH) 

and Ecoinvent 3.4 (Nov 2017) and ELCD 3.2 databases (Nov 2017)  

- Resource use (primary energy use and water) and waste are evaluated with the method 

SBK Bepalingsmethode, 20 october 2017 (NMD 2.1). 

 

GOALS AND SCOPE OF THE STUDY – LIFE CYCLE INVENTORY 
 
1 FU = 1 m³ of IsoHemp hempcrete blocks palletized, packed for shipping  

Dimension of the blocks :   

- Thickness: 7.5, 9, 12, 15, 20, 25, 30 and 36 cm  

- Length : 60 cm  

- Height : 30 cm  

- Thermal conductivity of one IsoHemp hempcrete block  : λd <  0.07 [W/mK] 

 



 

 

 

Raw materials : hemp – hydraulic and hydrated limes – water 

System boundaries : 4 stages to obtain a complete cradle-to-grave : production stage (A1-A3), 

construction stage (A4-A5), use stage (B1-B5) and end-of-life stage (C1-C4). 

 

LIFE CYCLE INVENTORY 
 

The table summarizes the life cycle assessment results as usually asked for the creation of 

Environmental Product Declarations (EPDs). 

Synthesis of des impact assessment of IsoHemp hempcrete blocks (1m³) without lifespan  

 

Source : Liège Université 

 

CONCLUSIONS 
 

IsoHemp hempcrete blocks made of hemp shives as well as hydraulic and hydrated lime, have very 

interesting environmental performances due to the nature of their components and the simplicity 

of their manufacturing process.  

They are of great interest especially in what concerns global warming by storing CO² (negative 

impact), due to its capture during the growth of hemp. 

 

1m3 of IsoHemp hemp blocks save 75 kg of CO2  

equivalent to 100 kg of CO2 per pallet of hemp blocks. 

Impact

 [units]

Production stage 

A1-A3

Construction stage 

A4-A5 

Use stage 

B1-B7 

End-of-life stage 

C1-C4 

Total life cycle 

Acidification 

[kg SO2 eq] 
2.12E-01 3.76E-02 0 1.87E-02 2.68E-01 

Eutrophication  [kg PO43- 

eq] 
7.18E-02 5.84E-03 0 3.72E-03 8.13E-02 

Global 

warming(GWP100a) 

[kg CO2 eq] 

-9.63E+01 1.71E+01 0 3.81E+00 -7.54E+01

Photochemical ozone 

creation [kg C2H4 eq] 
1.85E-02 2.77E-03 0 7.50E-04 2.21E-02 

Ozone depletion [kg CFC-

11 eq] 
7.68E-06 1.82E-06 0 9.81E-07 1.05E-05 

Depletion of abiotic 

resources 

[kg Sb eq] 

1.28E-04 2.56E-05 0 6.43E-06 1.60E-04 

Depletion of abiotic 

resources (fossil) 

[MJ] 

1.08E+03 1.79E+02 0 8.14E+01 1.34E+03 

IMPACT ASSESSMENT 

Agregation of modules to obtain a "Total life cycle"



DETAILSGIDS 
DOORSNEDEN

Om u te begeleiden bij het voorschrijven, 
ontwerpen en verwerken van de hennepblokken 
vindt u in onze bibliotheek een uitgebreide 
waaier aan doorsnedes en principedetails. 5
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Deze simulatie is berekend voor een hennepblok met 
dikte 36cm zowel in muur als vloer.

FUNDERING Buitenmuur baksteen 

Ψ = -0,158 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,909

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm - 0,162 0,905 - 0,162 0,905 - 0,162 0,905

36 cm - 0,158 0,909 - 0,158 0,909 - 0,158 0,909

36 + 9 cm - 0,160 0,914 - 0,160 0,914 - 0,160 0,914

36 + 12 cm - 0,162 0,915 - 0,162 0,915 - 0,162 0,915

36 + 15 cm - 0,164 0,916 - 0,164 0,916 - 0,164 0,916

36 + 20 cm - 0,168 0,917 - 0,168 0,917 - 0,168 0,917

36 + 25 cm - 0,173 0,918 - 0,173 0,918 - 0,173 0,918

36 + 30 cm - 0,179 0,919 - 0,179 0,919 - 0,179 0,919

HEMPRO-SYSTEEM CONST-HEMPRO-1-A
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Deze simulatie is berekend voor een hennepblok met
dikte 36cm zowel in muur als vloer.

Ψ = -0,128 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,906

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm - 0,129 0,899 - 0,129 0,899 - 0,129 0,899

36 cm - 0,128 0,906 - 0,128 0,906 - 0,128 0,906

36 + 9 cm - 0,131 0,912 - 0,131 0,912 - 0,131 0,912

36 + 12 cm - 0,133 0,913 - 0,133 0,913 - 0,133 0,913

36 + 15 cm - 0,136 0,914 - 0,136 0,914 - 0,136 0,914

36 + 20 cm - 0,141 0,916 - 0,141 0,916 - 0,141 0,916

36 + 25 cm - 0,146 0,917 - 0,146 0,917 - 0,146 0,917

36 + 30 cm - 0,152 0,918 - 0,152 0,918 - 0,152 0,918

CONST-HEMPRO-1-BHEMPRO-SYSTEEM
FUNDERING Buitenmuur met gevelpleister
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Deze simulatie is berekend voor een hennepblok met dikte 
van 36 +9 cm voor de muur en 36 cm  voor de vloer.

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

36 + 9 cm -0,135 0,912 -0,135 0,912 -0,135 0,912

36 + 12 cm -0,136 0,913 -0,136 0,913 -0,136 0,913

36 + 15 cm -0,138 0,914 -0,138 0,914 -0,138 0,914

36 + 20 cm -0,141 0,915 -0,141 0,915 -0,141 0,915

36 + 25 cm -0,146 0,916 -0,146 0,916 -0,146 0,916

36 + 30 cm -0,152 0,917 -0,152 0,917 -0,152 0,917

CONST-HEMPRO-2-A

VLOER Vloerisolatie
HEMPRO-SYSTEEM

Ψ = -0,135 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,912
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,029 0,952 0,029 0,952 0,029 0,952

36 cm 0,029 0,959 0,029 0,959 0,029 0,959

36 + 9 cm 0,018 0,969 0,018 0,969 0,018 0,969

36 + 12 cm 0,016 0,971 0,016 0,971 0,016 0,971

36 + 15 cm 0,014 0,973 0,014 0,973 0,014 0,973

36 + 20 cm 0,011 0,976 0,011 0,976 0,011 0,976

36 + 25 cm 0,009 0,978 0,009 0,978 0,009 0,978

CONST-HEMPRO-3-A

Ψ = 0,029 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,959

Kolom gewapend beton 
in voorgeboord blok P 
te dimensioneren door 
stabiliteitsbureau.

HEMPRO-SYSTEEM
MUUR Omhulling kolom massieve muur
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› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

Ψ = -0,091 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,904

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm -0,091 0,892 -0,091 0,892 -0,091 0,892

36 cm -0,091 0,904 -0,091 0,904 -0,091 0,904

36 + 9 cm -0,092 0,913 -0,092 0,913 -0,092 0,913

36 + 12 cm -0,093 0,917 -0,093 0,917 -0,093 0,917

36 + 15 cm -0,093 0,920 -0,093 0,920 -0,093 0,920

36 + 20 cm -0,093 0,923 -0,093 0,923 -0,093 0,923

36 + 25 cm -0,094 0,928 -0,094 0,928 -0,094 0,928

CONST-HEMPRO-3-B

Kolom gewapend beton 
in voorgeboord blok P 
te dimensioneren door 
stabiliteitsbureau.

MUUR Omhulling kolom in buitenhoek
HEMPRO-SYSTEEM
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Deze simulatie is berekend voor een hennepblok met dikte 36 cm 
en betonnen bloksplitsingswand van 14 cm

Ψ = 0,101 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,919

CONST-HEMPRO-3-C

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,115 0,911 0,115 0,911 0,115 0,911

36 cm 0,101 0,919 0,101 0,919 0,101 0,919

36 + 9 cm 0,056 0,944 0,056 0,944 0,056 0,944

36 + 12 cm 0,048 0,949 0,048 0,949 0,048 0,949

36 + 15 cm 0,042 0,953 0,042 0,953 0,042 0,953

36 + 20 cm 0,034 0,958 0,034 0,958 0,034 0,958

36 + 25 cm 0,028 0,962 0,028 0,962 0,028 0,962

36 + 30 cm 0,023 0,966 0,023 0,966 0,023 0,966

Wapening diam. 
8mm elke 2 lagen

HEMPRO-SYSTEEM
MUUR Aansluiting met draagmuur
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,136 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,856

Deze simulatie is berekend voor een hennepblok
met dikte 36cm +15 cm.

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 + 15 cm 0,145 0,843 0,145 0,843 0,145 0,843

30 + 20 cm 0,079 0,897 0,079 0,897 0,079 0,897

36 + 15 cm 0,136 0,856 0,136 0,856 0,136 0,856

30 + 25 cm 0,054 0,915 0,054 0,915 0,054 0,915

30 + 30 cm 0,042 0,923 0,042 0,923 0,042 0,923

CONST-HEMPRO-4-A

Balk gewapend 
beton in U-blok te 
dimensioneren door 
stabiliteitsbureau

AANSLUITING  
VERDIEPINGSVLOER

Latei met zonwering screen
HEMPRO-SYSTEEM



10

20

12

16

8

4

18

10

14

6

2

0

°c

› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,221 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,821

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,358 0,814 0,358 0,814 0,358 0,814

36 cm 0,221 0,821 0,221 0,821 0,221 0,821

36 + 9 cm 0,116 0,871 0,116 0,871 0,116 0,871

36 + 12 cm 0,103 0,876 0,103 0,876 0,103 0,876

36 + 15 cm 0,093 0,880 0,093 0,880 0,093 0,880

36 + 20 cm 0,083 0,884 0,083 0,884 0,083 0,884

36 + 25 cm 0,078 0,886 0,078 0,886 0,078 0,886

36 + 30 cm 0,074 0,888 0,074 0,888 0,074 0,888

CONST-HEMPRO-4-B

Balk gewapend 
beton in U-blok te 
dimensioneren door 
stabiliteitsbureau

HEMPRO-SYSTEEM
AANSLUITING  
VERDIEPINGSVLOER

Ter plaatse van een gevelopening
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,192 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,873

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,213 0,860 0,213 0,860 0,213 0,860

36 cm 0,192 0,873 0,192 0,873 0,192 0,873

36 + 9 cm 0,099 0,918 0,099 0,918 0,099 0,918

36 + 12 cm 0,083 0,926 0,083 0,926 0,083 0,926

36 + 15 cm 0,072 0,933 0,072 0,933 0,072 0,933

36 + 20 cm 0,057 0,941 0,057 0,941 0,057 0,941

36 + 25 cm 0,047 0,947 0,047 0,947 0,047 0,947

36 + 30 cm 0,039 0,953 0,039 0,953 0,039 0,953

CONST-HEMPRO-4-C

Balk gewapend 
beton in U-blok te 
dimensioneren door 
stabiliteitsbureau

AANSLUITING  
VERDIEPINGSVLOER

Massieve muur
HEMPRO-SYSTEEM
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,215 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,861

CONST-HEMPRO-4-D

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,236 0,859 0,236 0,859 0,236 0,859

36 cm 0,215 0,861 0,215 0,861 0,215 0,861

36 + 9 cm 0,135 0,876 0,135 0,876 0,135 0,876

36 + 12 cm 0,125 0,879 0,125 0,879 0,125 0,879

36 + 15 cm 0,117 0,880 0,117 0,880 0,117 0,880

36 + 20 cm 0,110 0,882 0,110 0,882 0,110 0,882

36 + 25 cm 0,106 0,883 0,106 0,883 0,106 0,883

36 + 30 cm 0,104 0,884 0,104 0,884 0,104 0,884

Balk gewapend 
beton in U-blok te 
dimensioneren door 
stabiliteitsbureau

HEMPRO-SYSTEEM
AANSLUITING  
VERDIEPINGSVLOER

Omgekeerde verdiepingsvloer ter 
plaatse van gevelopeningen
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,263 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,813

CONST-HEMPRO-5-A 

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,315 0,791 0,315 0,791 0,315 0,791

36 cm 0,263 0,813 0,263 0,813 0,263 0,813

36 + 9 cm 0,153 0,862 0,153 0,862 0,153 0,862

36 + 12 cm 0,137 0,867 0,137 0,867 0,137 0,867

36 + 15 cm 0,126 0,870 0,126 0,870 0,126 0,870

36 + 20 cm 0,112 0,874 0,112 0,874 0,112 0,874

36 + 25 cm 0,103 0,876 0,103 0,876 0,103 0,876

36 + 30 cm 0,097 0,878 0,097 0,878 0,097 0,878

AANSLUITING DAK Plat dak
HEMPRO-SYSTEEM
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Deze simulatie is berekend voor een hennepblok met dikte 36cm 
+9 cm en een dakbedekking van 14 cm minerale wol.

Ψ = -0,031 W/mK 

fRsi > 0,7 = 0,935

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,008 0,921 0,008 0,921 0,008 0,921

36 cm -0,002 0,926 -0,002 0,926 -0,002 0,926

36 + 9 cm -0,031 0,935 -0,031 0,935 -0,031 0,935

36 + 12 cm -0,038 0,937 -0,038 0,937 -0,038 0,937

36 + 15 cm -0,043 0,939 -0,043 0,939 -0,043 0,939

36 + 20 cm -0,051 0,941 -0,051 0,941 -0,051 0,941

36 + 25 cm -0,058 0,942 -0,058 0,942 -0,058 0,942

36 + 30 cm -0,064 0,943 -0,064 0,943 -0,064 0,943

CONST-HEMPRO-5-BHEMPRO-SYSTEEM
AANSLUITING DAK Hellend dak
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,022 0,962 0,022 0,962 0,022 0,962

36 cm 0,015 0,971 0,015 0,971 0,015 0,971

36 + 9 cm 0,010 0,977 0,010 0,977 0,010 0,977

36 + 12 cm 0,008 0,978 0,008 0,978 0,008 0,978

36 + 15 cm 0,007 0,980 0,007 0,980 0,007 0,980

36 + 20 cm 0,006 0,981 0,006 0,981 0,006 0,981

36 + 25 cm 0,005 0,983 0,005 0,983 0,005 0,983

36 + 30 cm 0,004 0,984 0,004 0,984 0,004 0,984

CONST-MÉTAL-3-A

Metaalskelet te dimensioneren 
door stabiliteits bureau

Ψ = 0,015 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,971

MUUR Omhulling balk in massieve muur
METALEN STRUCTUUR
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Metaalstructuur in U-blok te berekenen 
door een stabiliteitsstudie.

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,037 0,950 0,037 0,950 0,037 0,950

36 cm 0,024 0,963 0,024 0,963 0,024 0,963

36 + 9 cm 0,015 0,972 0,015 0,972 0,015 0,972

36 + 12 cm 0,013 0,974 0,013 0,974 0,013 0,974

36 + 15 cm 0,011 0,975 0,011 0,975 0,011 0,975

36 + 20 cm 0,009 0,978 0,009 0,978 0,009 0,978

36 + 25 cm 0,008 0,980 0,008 0,980 0,008 0,980

36 + 30 cm 0,007 0,981 0,007 0,981 0,007 0,981

CONST-MÉTAL-3-B

Ψ = 0,024 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,963

METALEN STRUCTUUR
MUUR Omhulling kolom
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,023 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,938

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,031 0,927 0,031 0,927 0,031 0,927

36 cm 0,023 0,938 0,023 0,938 0,023 0,938

36 + 9 cm 0,015 0,951 0,015 0,951 0,015 0,951

36 + 12 cm 0,013 0,955 0,013 0,955 0,013 0,955

36 + 15 cm 0,011 0,957 0,011 0,957 0,011 0,957

36 + 20 cm 0,009 0,961 0,009 0,961 0,009 0,961

36 + 25 cm 0,008 0,965 0,008 0,965 0,008 0,965

36 + 30 cm 0,007 0,967 0,007 0,967 0,007 0,967

CONST-MÉTAL-4-A

Metaalskelet te dimensioneren 
door stabiliteits bureau

Houten verdiepingsvloer  
in massieve muur

METALEN STRUCTUUR
AANSLUITING  
VERDIEPINGSVLOER
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,100 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,937

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,120 0,927 0,120 0,927 0,120 0,927

36 cm 0,100 0,937 0,100 0,937 0,100 0,937

36 + 9 cm 0,057 0,955 0,057 0,955 0,057 0,955

36 + 12 cm 0,049 0,959 0,049 0,959 0,049 0,959

36 + 15 cm 0,043 0,962 0,043 0,962 0,043 0,962

36 + 20 cm 0,035 0,966 0,035 0,966 0,035 0,966

36 + 25 cm 0,029 0,970 0,029 0,970 0,029 0,970

36 + 30 cm 0,024 0,972 0,024 0,972 0,024 0,972

CONST-MÉTAL-4-B

Metaalskelet te dimensioneren 
door stabiliteits bureau

METALEN STRUCTUUR
AANSLUITING  
VERDIEPINGSVLOER

Staalplaatvloer met massieve muur
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Ψ = 0,012 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,970

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,014 0,964 0,014 0,964 0,014 0,964

36 cm 0,012 0,970 0,012 0,970 0,012 0,97

36 + 9 cm 0,007 0,976 0,007 0,976 0,007 0,976

36 + 12 cm 0,006 0,978 0,006 0,978 0,006 0,978

36 + 15 cm 0,006 0,979 0,006 0,979 0,006 0,979

36 + 20 cm 0,005 0,981 0,005 0,981 0,005 0,981

36 + 25 cm 0,004 0,982 0,004 0,982 0,004 0,982

36 + 30 cm 0,003 0,984 0,003 0,984 0,003 0,984

CONST-BOIS-3-A

Houten paal in U-bloc te dimensioneren 
door stabiliteits bureau

MUUR Omhulling kolom
HOUT
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend voor een hennepblok 
met dikte 36cm

Ψ = 0,019 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,941

Berekenings- 
hypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC PHPP – PHI

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

30 cm 0,021 0,930 0,021 0,930 0,021 0,930

36 cm 0,019 0,941 0,019 0,941 0,019 0,941

36 + 9 cm 0,012 0,953 0,012 0,953 0,012 0,953

36 + 12 cm 0,010 0,957 0,010 0,957 0,010 0,957

36 + 15 cm 0,009 0,959 0,009 0,959 0,009 0,959

36 + 20 cm 0,008 0,963 0,008 0,963 0,008 0,963

36 + 25 cm 0,006 0,966 0,006 0,966 0,006 0,966

36 + 30 cm 0,005 0,969 0,005 0,969 0,005 0,969

CONST-BOIS-4-A

Houten balk te dimensioneren 
door stabiliteits bureau

HOUT
AANSLUITING  
VERDIEPINGSVLOER

Houten verdiepingsvloer  
in massieve muur

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 
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› BEREKENING VAN DE LINEAIRE WARMTEVERLIEZEN (Ψ)

› THERMOGRAFISCHE RESULTATEN
Deze simulatie is berekend met 15cm dikke IsoHemp 
hennepblokken plus 3 cm kalkhennep vulling en een vloer 
van 20cm dikke hennepblokken.

RENO-RI-2-A

Bestaande 
bakstenen 
muur dikte 
30cm

Vloerisolatie met 20cm 
IsoHemp hennepblok op 
dekvloer in GB

Berekeningshypothese BELGÏE – EPB NEDERLAND - EPC

Dikte Ψ (W/mK) fRsi > 0,7 Ψ (W/mK) fRsi > 0,7

Vloer: IsoHemp hennepblok dikte 20cm

Muur: IsoHemp hennepblok + aanvulling kalk/hennep

9 + 3 cm -0,241 0,863 -0,241 0,863

12 + 3 cm -0,232 0,871 -0,232 0,871

15 + 3 cm -0,226 0,878 -0,226 0,878

20 + 3 cm -0,224 0,885 -0,224 0,885

Muur: IsoHemp hennepblok + mineraalwol ( λ = 0,037 W/mK)

9 + 3 cm -0,221 0,866 -0,221 0,866

9 + 5 cm -0,209 0,874 -0,209 0,874

9 + 8 cm -0,199 0,881 -0,199 0,881

9 + 10 cm -0,196 0,885 -0,196 0,885

VLOER Vloerisoatie
BINNENRENOVATIE

Ψ = -0,226 W/mK

fRsi > 0,7 = 0,878

Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 
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Deze doorsnede is een voorbeeld van een gangbare toepassing. Andere oplossingen zijn zeker mogelijk. Aarzel niet om over uw project contact 
op te nemen met onze technische dienst of adviesbureau.  Zij begeleiden je met veel plezier en professionaiteit. 

Uitgangspunten berekening

Dikte U (W/m2K) fRsi > 0,7 R (m2K/W) Risico van interstitieel condensatie

Oplossing met IsoHemp hennepblokken Maand Verdamping

7,5 cm 0,598 0,851 1,67 D.J oui

9 cm 0,531 0,867 1,890 D.J.F oui

12 cm 0,433 0,892 2,31 D.J.F oui

15 cm 0,366 0,908 2,73 D.J.F oui

20 cm 0,291 0,927 3,43 D.J.F oui

25 cm 0,242 0,940 4,14 D.J.F oui

30 cm 0,206 0,948 4,84 N.D.J.F oui

36 cm 0,176 0,956 5,69 N.D.J.F oui

Oplossing met 9 cm IsoHemp hennepblokken + mineraalwol ( λ = 0,037 W/mK )
Opname van een dampscherm (Sd=150m) tussen het hennepblok en de mineraalwol

9 + 3 cm 0,355 0,911 2,810

9 + 4 cm 0,324 0,919 3,090

9 + 5 cm 0,298 0,925 3,360

9 + 6 cm 0,276 0,931 3,630

9 + 8 cm 0,240 0,940 4,170

9 + 10 cm 0,212 0,947 4,710

RENO-RI-3-A

Vulling met minimaal 3 cm kalkhennep

Bestaand terracotta 
metselwerk 30 cm dik

› BEREKENING VAN DE THERMISCHE PRESTATIES 

MUUR Isolatie aan de binnenzijde
BINNENRENOVATIE

Berekend met CYPETHERM Hygro
Meteorologisch ref. station:Ukkel
Hoogte project: 50m

Binnenklimaat : T°:20°C et Hr:55%
λ baksteen bestaande muur = 0,55 W/mK
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INSTALLATIEHANDLEIDING2

INLEIDING

De keuze van de bouwmaterialen is van essentieel belang. De technische 
prestaties van het gebouw, het installatiegemak, het effect op met milieu 
en de gezondheid. Al deze criteria hebben uw keuzes of die van uw klant 
bepaald.

U heeft gekozen voor een compromisloze oplossing, de IsoHemp hen-
nepblokken, en zult binnenkort de vele voordelen ervan ervaren: water- en 
temperatuurregeling, geluidsisolatie, brandbeveiliging en brandweer-
stand met behulp van een natuurproduct.

Doel van deze handleiding is u een zo concreet mogelijk overzicht te bie-
den van het gebruik van IsoHemp hennepblokken.

Deze handleiding vervangt onder geen enkele voorwaarde de voorschrif-
ten voor de beroepspraktijk (DTU 20.6 en Eurocode 6), die als enige de 
correcte toepassing van metselwerk garanderen.

Aanvullend kunt u rekenen op ons team van experts om u te begeleiden bij 
de uitvoering van uw project. Onze technische dienst staat tot uw beschik-
king om uw vragen te beantwoorden.

NATUURLIJK 
  EFFICIËNT
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 BEWAREN VAN HENNEPBLOKKEN 
Voorzorgsmaatregelen voor het bewaren van pallets met 
IsoHemp hennepblokken: 6 maanden buiten of 2 jaar be-
schut. Ze moeten tegen regen beschermd worden, maar 
mogen niet worden verpakt in plasticfolie of zeil.

 BEWAREN VAN PRODUCTEN 
 IN ZAKKEN 
De in zakken verpakte IsoHemp producten (ProKalk-kalk, 
HempBag hennep, hechtmortel en PCS), moeten binnen 
worden opgeslagen, beschermd tegen vocht. Zorg er-
voor dat u de houdbaarheidsdata van de producten niet 
overschrijdt.

 ISOHEMP HECHTMORTEL 
IsoHemp Hechtmortel - alleen dit product is bij uitstek 
geschikt voor de montage van de blokken. Met het oog 
op een goede hechting van de hechtmortel mag het 
product niet worden gebruikt bij temperaturen lager dan 
5 graden of hoger dan 30 graden.

 DOORSLAG VAN DE VOEGEN 
Verwijder altijd de lijm die uit het metselwerk steekt na 
het lijmen. Dit om doorslag (aftekenen) van de voegen 
in de afwerklaag te voorkomen.

 OPVULLEN 
Om vochtproblemen te voorkomen, is het aan te bevelen 
om de ruimte tussen de nieuwe muur van hennepblok-
ken en de bestaande muur op te vullen.  Dit zowel bij 
renovatie langs de binnenkant als langs de buitenkant.

 LATEIEN 
De lateien moeten minimaal 20 cm aan weerszijde op-
gelegd worden in de gemetselde muur.  Lateien langer 
dan 2 meter dien 30cm opgelegd te worden.  De toe-
gestane belasting mag niet overschreden worden (zie 
tabel). Richt het gewapend beton van de lateien naar 
boven. Vervoer en behandeling: de lateien moeten altijd 
met het gewapend beton naar boven gericht zijn en aan 
de uiteinden worden gehanteerd.

INHOUD VOORZORGS-
MAATREGELEN 
BIJ GEBRUIKVoorzorgsmaatregelen bij gebruik ...3

Installatiegereedschappen .............. 4

Openen en beschermen
van pallets ........................................ 4

Montage van de eerste rij .................5

 Bij metselwerk aan de binnenkant.......5

 Bij metselwerk aan de buitenkant ...... 6

Het leggen van de volgende rij .........7

Het leggen van de laatste rij ............ 8

Zagen en aanpassen ........................ 9

Verankering van metselwerk .......... 10

Opvullen bij verdubbeling
van bestaande muren ......................11

Lateien en gevelopeningen ............. 12

Houtwerk en kozijnen ..................... 14

Hempro-Systeem ....................... 15

Gleuven en leidingen .......................22

Afwerkingen .....................................23

 Buiten ................................................. 24

 Binnen ................................................ 24

Bevestiging materialen ...................26

Vloerisolatie .....................................27
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INSTALLATIEGEREEDSCHAPPEN

OPENEN EN BESCHERMEN
VAN PALLETS

Om voor een goede toepassing van de IsoHemp hennepblokken te zorgen,
is het aan te raden om de volgende materialen in te zetten:

Bescherm en bedek aan het einde van de dag
uw geopende pallet met de schuimplaat.

Verwijder en bewaar de beschermende 
schuimplaat .

LĲ

MK
AM

KU
IP

CE

ME
NTMIXER

BA
NDZAAG

Gebruik de beschermende schuimplaat om uw metselwerk ‘s nachts of bij slecht weer te bedekken.

TIP



BIJ METSELWERK AAN DE BINNENKANT

1 2

Controleer of de ondervloer droog, schoon en vlak is voordat u 
met de montage begint.

5

3 4

MONTAGE VAN DE EERSTE RIJ

IsoHemp hennepblokken moeten worden 
beschermd tegen capillaire optrekking. Breng 
een afdichtingsstrook (type DIBA) aan om 2 cm 
omhoog te plaasten langs het hennepblok.

Lijm de verticale voeg en breng het volgende blok 
aan. Stel indien nodig bij met een rubberhamer 
zodat een verticale dunne voeg van 3 mm wordt 
verkregen.

Het is van essentieel belang dat deze eerste rij 
volkomen vlak is. Controleer de loodrechte richting 
en wacht tot de mortel droog is.

Brenggelijkmatig verdeeld een 1 à 2 cm 
dik mortelbed aan.

§ Op een vlakke ondergrond en zonder 
risico op optrekkend vocht, kan 
IsoHemp hechtmortel worden gebruikt.

§ Op een houten ondergronden kan een 
geschikt lijmschuim worden gebruikt.
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BIJ METSELWERK AAN DE BUITENKANT

Het IsoHemp hennepblok moet worden beschermd tegen capillaire werking en 
zware regenval. Kies, afhankelijk van de situatie, een van de volgende oplossingen:

OP EEN WATERVASTE FUNDERING

§ - Start, na de installatie van een afdichtingsstrip 
(zie vorig punt), het metselwerk van de 
hennepblokken op een watervast en rotbestendige 
isolerend blok om de hennepblokken te 
beschermen tegen capillaire optrekking.

OP EEN HOEKPROFIEL

§ Gebruik een hoekprofi el als fundering wanneer 
andere oplossingen niet kunnen of de fundering 
ongeschikt is. 

§ Ga na of de draagmuur voor het hoekprofi el sterk 
genoeg is. 

§ Bevestig de hoekprofi elen asl fundering  stevig in de 
muur op minstens 15 cm boven maaiveld.

§ Bevestig elk blok aan het hoekprofi el met behulp 
van een schroef met een diameter van 6 mm en een 
minimale lengte van 80 mm. 

§ Bevestig vervolgens elk blok mechanisch aan de 
bestaande muur met behulp van een spouwhaak of 
een verbindingshoek nadat u er zich van overtuigd 
heeft dat deze goed uitgelijnd is.

MONTAGE VAN DE EERSTE RIJ

OP EEN WATERDICHT MEMBRAAN

§  Start, na de installatie van een afdichtingsstrip (zie 
vorig punt), het metselwerk van de hennepblokken 
op een watervast en rotbestendige isolerend 
blok om de hennepblokken te beschermen tegen 
capillaire optrekking. 



7

HET LEGGEN VAN DE VOLGENDE RIJ

Aanbrengen met IsoHemp hechtmortel. Bereid de hechtmortel met 7 tot 8 l water per zak 
van 25 kg - verwerkingstijd 1 uur.

Schuur oneffenheden weg.

Breng de lijm aan over het gehele horizontale oppervlak 
van de reeds gemetselde blokken met behulp van een 
getande troffel, zodat de voeg dicht is.

Veeg het horizontale oppervlak schoon.

Leg de blokken in verband (minimaal 1/3 van
de lengte van het blok verspringen).

1 2

3 4

5 6

Als de luchttemperatuur hoog is, maak dan 
een meer vloeibaar mengsel of besproei 
de blokken met een beetje water om te 
voorkomen dat de lijm te snel uithardt.

TIP

Lijmmortel moet vloeibaar en bijna een 
vloeistof worden - yoghurtconsistentie.

TIP
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Lijm het verticale oppervlak. Lijm de kanten van het blok en leg deze op 
de 3 mm dikke lijmlaag (dubbel lijmen).

7 8

9 10

Stel bij met een hamer en controleer  
of alles waterpas is.

Verwijder overtollige lijm met een troffel.

HET LEGGEN VAN DE VOLGENDE RIJ

HET LEGGEN VAN DE LAATSTE RIJ

 § Snij de blokken zodanig dat er 
maximaal 2 cm ruimte overblijft 
tussen de blokken en het 
plafond.

 § Sluit de ruimte af met 
hennepbeton, mortel, flexibele 
isolatie of lijmschuim.
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HET LEGGEN VAN DE LAATSTE RIJ

ZAGEN EN AANPASSEN

HANDZAAG

Bevredigend resultaat bij kleine 
projecten.

ALLIGATOR ZAAG

Zaagt snel en is gemakkelijk te hanteren.

LINTZAAG

Aanbevolen bij grote projecten. Perfect 
voor het zagen in verstek of voor 
afrondingen.

Het zagen van IsoHemp hennepblokken is zeer eenvoudig te doen. 
Om verliezen en verspilling tot een strikt minimum te beperken, gebruik 
gebroken of gedeukte blokken om te verzagen of aan te passen.

Gebruik geen elektrische sabelzaag 
(reciprozaag) of een elektrische 
motorzaag. U kunt er geen goede 
zaagsneden mee maken.

VOORZORGSMAATREGELEN



MECHANISCHE BEVESTIGINGEN

INSTALLATIEHANDLEIDING10

VERANKERING 
VAN METSELWERK 
Het metselwerk van hennepblokken moet altijd aan de draagconstructie worden 
bevestigd. In het geval van het Hempro-systeem is mechanische bevestiging niet 
van toepassing. Plan 5 bevestigingen per m² (of ± 1 per blok).

SPOUWANKER
VOOR METSELWERK

Voorkeur voor een oplossing van 
verdubbelen van metselwerk.

§ Bevestig de spouwanker in de bestaande 
muur ter hoogte van het blok, zodat deze, 
na met een hamer licht in het blok te zijn 
geduwd, in de lijmmortell kan worden 
ingelijmd.

VERBINDINGSHOEK

Met name te gebruiken in combinatie met 
een houten constructie.

§ Schroef het hoekstuk in de muur of het hout. 
§ Bevestig het aan het blok met een schroef 

met een diameter van 6 mm en een 
minimale lengte van 80 mm.

DUBBEL METSELWERK
MET HENNEPBLOKKEN

§ Gebruik hechtmortel om de hennep-
blokken op het eerste metselwerk van 
hennepblokken te lijmen.  

§ Verbind de twee metselwerken van 
hennepblokken met behulp van 
spouwankers voor metselwerk.

Combineer de twee metselwerken van hennepblokken door deze te minimaal
een blokdikte te verspringen .

TIP
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1

2

OPVULLEN BIJ VERDUBBELING 
VAN BESTAANDE MUREN 
Bij binnen- of buitenrenovatie van oude gebouwen, wanneer het metselwerk 
van hennepblokken tegen een muur wordt aangebracht die uit het lood staat, 
is het noodzakelijk om de spouw tussen de bestaande muur en de muur van 
hennepblokken op te vullen met een geschikt mengsel.

Vul handmatig de ruimte op tussen
de bestaande muur en de blokken. 

Laat geen holtes achter om mogelijke vochtproblemen op de raakvlakken van verschillende materialen
te voorkomen.

Gebruik een lichtgewicht mengsel van 
ProKalk-kalk en HempBag-hennep zoals 
aangegeven op de technische fi che, d.w.z. 
één zak met ProKalk voor iedere zak met 
HempBag-hennep.

3



KIES
EEN LATEI  

Kies een latei op basis van 
de gewenste dikte en de 
opening van de te overbruggen 
doorgang. Zorg voor minimaal 
20 cm oplegging  aan elke kant 
van de opening en 30 cm voor 
lateien van meer dan 2 m.

VERVOER
EN BEHANDELING

De lateien moeten altijd worden opgeslagen 
of getransporteerd met het gewapend 
beton naar boven gericht. Houders moeten 
de latei tijdens de opslag altijd aan de 
uiteinden ondersteunen. Hanteer de lateien 
altijd aan de uiteinden. Deze mogen in geen 
geval in het midden worden opgetild.

PLAATSING
VAN LATEIEN

Bevestig de latei aan het 
metselwerk van hennepblokken 
met behulp van hechtmortel. 
Het beton moet naar boven 
worden gericht zodat het bedekt 
wordt door het metselwerk van 
de blokken die het ondersteunt.

INSTALLATIEHANDLEIDING12

Om een betere kwaliteit van de afwerking te 
garanderen, trim het blok enkele millimeters zodat 
het hoekstuk daarin gemonteerd kan worden.

LATEIEN EN GEVELOPENINGEN
Kies voor een van deze 2 oplossingen om de hennepblokken bij openingen
te ondersteunen:

LATEIEN 

HOEKIJZERS VOOR GEVELOPENING

Gebruik hoekijzers wanneer de latei 
niet mogelijk zijn: bij renovaties met 
voornamelijk een lage isolatiehoogte of 
voor gevelopeningen van meer dan 2,4 m.

§  Plaats de aan de dikte van het blok 
aangepaste hoekijzers om de 60 cm 
waar 2 IsoHemp hennepblokken elkaar 
raken (onder de naad).

§  Verbind het blok en het hoekijzer 
mechanisch met behulp van een 
schroef met een diameter van 6 mm en 
een lengte van minimaal 80 mm.

TIP
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LATEIEN EN GEVELOPENINGEN

Referenties Maximale 
raamopening 

(cm)

Afmetingen (cm) Maximaal 
gewicht (kg)

Maximale 
lineaire 

belasting 
(N/m)

L 
(Lengte)

e 
(Dikte)

h 
(hoogte)

Dikte van 9 cm

Lin09-120 80 120 9 15 24 2.900

Lin09-160 120 160 9 15 31 2.200

Lin09-200 160 200 9 15 39 1.800

Lin09-240 180 240 9 15 47 1.500

Dikte van 12 cm

Lin12-120 80 120 12 15 25 3.900

Lin12-160 120 160 12 15 32 2.900

Lin12-200 160 200 12 15 40 2.400

Lin12-240 180 240 12 15 48 2.000

Dikte van 15 cm

Lin15-120 80 120 15 15 36 4.900

Lin15-160 120 160 15 15 47 3.700

Lin15-200 160 200 15 15 59 2.900

Lin15-240 180 240 15 15 70 3.700

Lin15-280 220 280 15 15 81 3.200

Lin15-300 240 300 15 15 87 2.900

Dikte van 20 cm

Lin20-120 80 120 20 15 41 6.500

Lin20-160 120 160 20 15 53 4.900

Lin20-200 160 200 20 15 66 3.900

Lin20-240 180 240 20 15 79 4.900

Lin20-280 220 280 20 15 91 4.200

Lin20-300 240 300 20 15 98 3.800

Dikte van 25 cm

LIN25-120 80 120 25 15 55 8.200

LIN25-160 120 160 25 15 73 6.100

LIN25-200 160 200 25 15 91 4.900

LIN25-240 180 240 25 15 110 6.100

LIN25-280 220 280 25 15 128 5.300

LIN25-300 240 300 25 15 137 4.900

Dikte van 30 cm

Lin30-120 80 120 30 20 73 9.800

Lin30-160 120 160 30 20 98 7.400

Lin30-200 160 200 30 20 121 5.900

Lin30-240 180 240 30 20 146 7.400

Lin30-280 220 280 30 20 170 6.300

Lin30-300 240 300 30 20 182 5.900 N
V 
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HOUTWERK EN KOZIJNEN
Deuren, kozijnen, drempels en vensterbanken kunnen rechtstreeks op metselwerk 
van hennepblokken worden geschroefd en/of gelijmd.

Vensterbanken moeten minimaal 5 cm 
buiten de gevel uitsteken en moeten 
een zijdelingse verhoging of waterslag 
hebben.

Zaag tijdens het leggen de neggen
direct uit in de hennepblokken.

DE INSTALLATIE
VAN KOZIJNEN

§ Raadpleeg, zoals bij elk ander type 
metselwerk, de aanbevelingen van de 
kozijnenfabrikant over de montage van 
de kozijnen.

§  Vensterbanken kunnen direct op het 
metselwerk van hennepblokken worden 
gelijmd.

BEVESTIGING VAN 
ROLLUIKEN EN LAMELLEN

§ Raadpleeg, zoals bij elk ander type 
metselwerk, de installatieaanbevelingen 
van de fabrikant. 

§  De rolluikkast moet rechtsreeks onder 
de latei worden bevestigd met behulp 
van een anker.

§  De lamellen kunnen rechtsreeks in het 
metselwerk van hennepblokken worden 
bevestigd met behulp van een anker.

TIP

VOORZORGSMAATREGELEN
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HEMPRO-SYSTEEM

VOORZORGSMAATREGELEN HEMPRO-SYSTEEM

§ Zorg ervoor dat u de door het ontwerpbureau nauwkeurig berekende 
voorschriften,  details en  karakteristieken van het betonstaal en het 
beton nauwgezet volgt.

§ Zorg ervoor dat u uw metselwerk van hennepblokken aan het eind 
van de dag bedekt en beschermt - zie pagina 4.

§ Ga na dat er geen afval, hennep,... is achtergebleven op de bodem van 
de kolom van de holle blokken en in de U-vormige blokken, zodat een 
perfecte stabiliteit van de palen en balken verkregen wordt tijdens het 
storten van het beton.

§ Zorg ervoor dat u het metselwerk van hennepblokken stut bij het 
storten van beton, vooral de U-blokken.

§ Vermijd het monteren bij buitentemperaturen lager dan 5 graden of 
hoger dan 30 graden om te zorgen voor een goede hechting van de 
hechtmortel.

Met het Hempro-systeem, geen andere isolatielagen  meer nodig. Bouw uw hele 
gebouw homogeen met IsoHemp hennepblokken. Deze fungeren als bekisting
voor de betonnen draagconstructie met palen en balken.

DE INSTALLATIE VAN WAPENINGSSTAAL

Wapeningsstaal moeten worden aangebracht volgens de instructies 
van het ontwerpbureau net zoals de locatie van de kolommen.

1

Schema geeft de betonnen structuur van het Hempro-systeem
weer, vanaf de fundering tot de ringbalk die het dak ondersteunt.



BUITEN AFWERKING 

Gevelsteen

BUITEN AFWERKING

Minerale deklaag

INSTALLATIEHANDLEIDING16

Verwijder, op het niveau van de 
wapening, de strook ter plaatse 
van het gat om te zorgen voor een 
perfecte aansluiting van de palen 
met fundering, wanneer het beton 
wordt gestort.

HEMPRO-SYSTEEM

VOORZORGSMAATREGELEN

HET LEGGEN VAN DE EERSTE RIJ

Start het metselwerk van de hennepblokken zodanig dat de blokken 
beschermd zijn tegen capillaire optrekking en zware regenval. 
Breng een waterdicht membraan aan zoals aanbevolen  
in de onderstaande schema’s.

2

Minerale deklaag
IsoHemp-blok van 30 of 36 cm

Plint, steen
Waterdichte pleisterlaag
Getrimde IsoHemp-blok

Afwerking
Dekvloer
IsoHemp-blok vloerisolatie
Dekvloer met druklaag
Gewapend betonplaat

Gevelsteen
Tussenruimte 
IsoHemp-blok van 30 of 36 cm

Afwerking
Dekvloer
IsoHemp-blok vloerisolatie
Gewapend betonplaat



HET LEGGEN VAN HOLLE BLOKKEN 

De holle blokken fungeren als bekisting 
voor de betonnen palen die gestort zullen 
worden. Ze zorgen voor de isolatie van 
de kolommen.

17

Zorg ervoor dat u de gaten van de holle blokken goed uitlijnt en de naden van de blokken 
laat verspringen.

HEMPRO-SYSTEEM

Raadpleeg de vorige stappen in de installatiehandleiding (pagina 7) voor de uitvoering van 
metselwerk van hennepblokken.

TIP

HET LEGGEN VAN DE VOLGENDE RIJ3

HET LEGGEN VAN U-VORMIGE 
BLOKKEN

De U-vormige blokken fungeren als 
bekisting en maken het mogelijk de 
balken waarop de vloer en het dak zullen 
rusten, te storten. Ze zorgen voor de 
isolatie van de balken.



TOEPASSEN VAN LATEIEN 

Plaats een IsoHemp latei 
als de onderzijde van de 
ringbalk van gewapend 
beton (U-vormig blok) niet 
samenvalt met de bovenkant 
van de geplande gevelopening 
of doorgang.

HET LEGGEN VAN 
VERBINDINGSBLOKKEN 

Maak de verbindingsblokken 
vanuit een hol blok.

Na het nemen van de exacte 
maten, zaag en verwijder het 
gewenste deel uit het holle 
blok met behulp van een 
alligator zaag.

INSTALLATIEHANDLEIDING18

HEMPRO-SYSTEEM

Zie pagina 12 van deze handleiding voor meer informatie over lateien.



DE INSTALLATIE VAN 
WAPENING VOOR 
KOLOMMEN EN BALKEN

Plaats en verbind de wapening in 
de verloren bekisting ter plaatse 
van de balken en de kolommen.

BETON STORTEN 

Vul de kolommen met beton 
conform de voorschriften van 
het ingenieursbureau, nadat er 
ter plaatse van de U-blokken en 
de voorgeboorde -blokken de 
nodig bekisting is aangebracht.

19

Plaats kunststof 
afstandshouders
zodanig dat de door het 
ontwerpbureau voorziene 
betondekking wordt 
gehandhaafd.

Maak een ventilatieopening 
aan de voet van de 
kolommen om lucht te 
laten ontsnappen tijdens 
het storten van beton.

HEMPRO-SYSTEEM

TIP

TIP



TUSSENMUREN

Verbind de tussenmuren met
de betreffende palen.

HET LEGGEN VAN DE VLOER 

§ De vloer rust op de ringbalk. 
§ Ondersteun de dekvloer met 

stutten. 
§ Stort in één keer het beton voor 

de koppeling en de dekvloer.

Beugel dim 8mm
om de twee rijen

Gewapende betonbalk in U-blokken 
te berekenen door een stabiliteitsstudie.

Scheermuur in dragende blokken

INSTALLATIEHANDLEIDING20

HEMPRO-SYSTEEM

Bekist indien nodig, de ringbalk tijdens de betonstortingsfase.

Zaag in de holle blokken ter 
hoogte van de kolom om een 
mechanische verbinding met 
de tussenmuur te maken.

TIP

TIP



NOK

In het geval dat de nokgevel dragend 
is en de belasting van het dak 
draagt of overneemt, maak dan 
een hellende balk met behulp van 
U-vormige blokken.

Bevestig deze hellende balk aan de 
constructie van balken en kolommen 
van het gebouw.

Zijgording

Steunbalk voor U-vormige blokken

Dakgording

Kolom van de 
holle blokken

Horizontale balk

Nokgording

PLAT DAK 

In het geval van een plat dak dat 
geïsoleerd is met hennepblokken, 
plaats de blokken op de betonplaat. 
Stort vervolgens het afschotbeton 
en plaats de dakbedekking.

21

DAK4

DEUREN & VENSTERS5

Deuren, kozijnen, drempels en vensterbanken kunnen rechtstreeks op metselwerk van hennepblokken worden 
geschroefd en/of gelijmd.

Voor het plaatsen van deuren en ramen zie pagina 14 van deze handleiding.
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3 4

1 2

GLEUVEN EN LEIDINGEN

Boor de gaten met een gatenzaag.

Voltooi de opening handmatig. Monteer elektriciteitsdozen en elektrische leidingen. 
Dicht de sleuven en gaten opnieuw af met een 
geschikt afdichtmiddel (natuurlijk pleister, enz.).

Ga frees de sleuven met een muurfrees.

Zorg ervoor dat u een vulmortel gebruikt die compatibel is met de gekozen eindafwerking.TIP
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AFWERKINGEN
De afwerkingsmogelijkheden zijn legio.

BUITEN

MINERALE 
PLEISTERLAGEN 

Bevochtig de te dekken 
oppervlakken op de voorafgaande 
dag (bij warm en droog weer een 
tweede keer op dezelfde dag).

De installatie vindt plaats in 2 lagen: 
een corrigerende deklaag en een 
afwerklaag (voor een totale dikte van 
15 tot 25 mm).

GEVELBEKLEDING 
(HOUT, PANELEN,…)

Bevestig de gevelbekleding 
rechtstreeks op de hennepblokken 
die voorheen beschermd werden 
door een regenscherm of een 
pleisterlaag aan de buitenzijde.

BLOKKEN
OF BAKSTENEN

Zorg voor een ventilatieruimte van 4 
cm tussen de blokken en bakstenen 
zoals voorgeschreven door de 
fabrikant. Gelijmde bakstenen 
kunnen rechtstreeks op IsoHemp 
hennepblokken worden gemonteerd, 
altijd zoals voorgeschreven door de 
fabrikant.

Specifi caties, lijsten en technische fi ches van materialen die compatibel zijn met IsoHemp 
hennepblokken zijn op aanvraag verkrijgbaar bij onze technische dienst.
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NATUURLIJKE OF 
STENEN UIT DE STREEK

Bevestig de stenen mechanisch 
aan de IsoHemp hennepblokken.

AFWERKINGEN

BINNEN

NATUURLIJKE 
PCS PLEISTER OF 
PLEISTERS OP BASIS 
VAN GIPS

Voor een muur met een gladde, 
moderne, verfklare afwerking kies 
voor een natuurlijke waterdamp-
doorlatende afdeklaag om alle 
kwaliteiten van de hennepblokken 
te benutten. 

In sommige gevallen kan een 
ventilatieruimte worden gemaakt 
- Laat uw project door onze 
technische dienst goedkeuren.

De natuurlijke IsoHemp PCS-
deklaag kan zowel handmatig 
als mechanisch worden 
aangebracht. Raadpleeg de 
technische fiche voor een 
toepassing volgens de regels.

TIP

TIP
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Voor advies op het gebied van afwerkingen kunt u contact opnemen met de technische dienst
van IsoHemp.

KALKPLEISTER

Voor een ademende en waterdamp 
doorlatende muur. Aan te brengen 
in één of twee lagen volgens de 
voorschriften van de fabrikant.

LEEMPLEISTERS

Voor een thermische, vocht-
en akoestische regulering. Aan 
te brengen in één of twee lagen 
volgens de voorschriften van 
de fabrikant.

ANDERE 
MOGELIJKHEDEN: 
TEGELS, HOUTWERK, 
PLATEN,…

Voor andere afwerkingen, zoals 
betegelen in badkamers, houtwerk 
of platen, lijm op of bevestig 
rechtstreeks op de hennepblokken.

TIP
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Om scheuren in de deklaag te voorkomen, kan met een dunne boor een gat voorgeboord worden.

BEVESTIGING MATERIALEN

HOUTSCHROEF – 15 TOT 
25 KG PER BEVESTIGING

Voor rechtstreeks in de muur 
bevestigen, gebruik een houtschroef 
van minimaal 80 mm lengte (geen plug 
gebruiken).

§ 8*80 mm - Maximale belasting tot 
15 kg per bevestigingspunt

§ 10*80 mm – Maximale belasting 
van 25 kg per bevestigingspunt

CHEMISCH ANKER -
50 KG PER BEVESTIGING

Maak de chemische verankering met 
op de markt verkrijgbare producten 
en volgens de voorschriften van de 
fabrikant.

§ Geldig voor blokken vanaf een dikte 
van 12 cm.

§ Verankeringsdiepte van minimaal 
80 mm.

TIP
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3 4

1 2

VLOERISOLATIE

Controleer de waterdichtheid van de fundering 
voordat u het blok op een gestabiliseerde of 
betonnen plaat legt.

Plaats de blokken tegen elkaar.

Plaats een gewapende dekvloer met druklaag van 
min. 6 cm. Dit geeft u een oppervlak dat klaar  is 
voor toepassing van de afwerking van uw keuze.

U beschikt over een oppervlak dat gereed is voor 
de afwerking van uw keuze.

Leg de hennepblokken voor de technische 
leidingen. Om de doorgang van leidingen 
hiervan te vergemakkelijken, kunt u blokken 
met een geringere dikte of U-vormige blokken 
gebruiken als vloerisolatie in een dikte van 
30cm wordt uitgevoerd. Dit zodat het plaatsen 
van ledingen wordt vergemakkelijkt.

TIP
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REFERENTIE PROJECTEN

› KANTOORGEBOUW MET 3 VERDIEPINGEN

Project:  Nieuw industrieel gebouw dat is opgebouwd uit 30 cm dikke hennepblokken en een 
dragende structuur van betonblokken. Het gebouw omvat een logistiek centrum en diverse 
kantoorruimtes. 

Architect: Colette Boever architecte
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Contern, Luxemburg

› FLATGEBOUW VAN HOUT

Project:  Een nieuw flatgebouw dat is gebouwd met CLT en een buitenschil van 30 cm dikke 
hennepblokken. De klant zocht een natuurlijke en ademende isolatie. De binnenmuren bestaan 
volledig uit 12 cm dikke hennepblokken die de akoestiek van de leefruimten aanzienlijk 
verbeteren. 

Architect: David Loir - Dr(ea)²m
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Pont-à-Celles, België



3

› MODERNE PASSIEFWONING

Project:  Nieuwbouw met het Hempro-systeem van IsoHemp. Bouwsysteem met betonnen palen en 
balken die direct worden gegoten in de 30 cm dikke hennepblokken. Een extra omhulsel van 
20 cm dik zorgt ervoor dat de woning beantwoordt aan de passiefnorm.

Architect: Julie Goffin - Kiss-Architects
Jaar van uitvoering: 2020
Plaats: Lives-Sur-Meuse, België

› EENGEZINSWONING MET METALEN STRUCTUUR

Project:  Bouw van een eengezinswoning met een zeer laag energieverbruik en een metalen dragende 
structuur. Het gebouw werd volledig omhuld met 30 cm + 9 cm dikke hennepblokken en 
vervolgens afgewerkt met steenstrips langs de buitenkant. Dit is een economische constructie 
die zeer snel geplaatst kan worden, zonder te hoeven in te boeten aan de prestaties van de 
gebouwschil. 

Architect: Luc Leleu
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Vleteren, België
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REFERENTIE PROJECTEN

› LAGE-ENERGIE-EENGEZINSWONING

Project:  Nieuwbouw met 30 cm dikke hennepblokken die als omhulsel rondom het dragende 
metselwerk van betonblokken worden geplaatst. De klant wou een duurzame en isolerende 
ondergrond waarop hij buitenafwerking kon aanbrengen. Hij koos voor hennepblokken en 
bracht daar een bepleistering op basis van kalk op aan. De steenstrips konden direct op de 
isolerende blokken worden bevestigd zonder gevaar voor koudebruggen. 

Architect: Albert & Lambin Architectes
Jaar van uitvoering: 2016
Plaats: Paliseul, België

› TWEE HEELLAGE-ENERGIE-EENGEZINSWONINGEN

Project:  Nieuwbouw van twee heellage-energiewoningen met een structuur van houten palen en 
balken die volledig werd ommuurd met enkel 42 cm dikke hennepblokken (12 cm + 30 cm). 
Buitenafwerking op basis van kalk. 

Architect: Karbon Architecture et Urbanisme
Jaar van uitvoering: 2016
Plaats: Ottignies België 
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› BOUW VAN EEN EENGEZINSWONING

Project:  Nieuwbouwproject voor een eengezinswoning. Gerealiseerd met het Hempro-systeem, bestaat 
het uit: een 36 cm enkelwandige isolerende omhulling van hennepblokken. Dit systeem maakt 
het mogelijk om moeiteloos de door de bouwer gewenste isolatienormen te bereiken, d.w.z. 
R = 5,28m²K/W.

Hoofdaannemer: ID Rénovatie
Jaar van uitvoering: 2020
Plaats: Scherwiller, Frankrijk

› TRANSFORMATIE VAN EEN VILLA IN 2 SCHAKELWONINGEN

Project:  Vastgoedontwikkelingsproject bestaande uit de splitsing van een villa in twee halfvrijstaande 
eengezinswoningen. Er werden hennepblokken van 30 cm dik gebruikt om een uniforme en 
isolerende buitenschil te creëren. Thermisch efficiënt, het is ook een goede ondersteuning voor 
het renderen.

Architect: Notan Office
Jaar van uitvoering: 2019
Plaats: Waterloo België
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REFERENTIE PROJECTEN

› EENGEZINSWONING MET HOUTEN DAKGEBINTE

Project:  Een nieuwe eengezinswoning die is opgebouwd uit houten palen en balken en 20 en 30 cm 
dikke hennepblokken. Lage-energiewoning met een buitenbekleding van stenen die direct op 
het isolerende blok zijn bevestigd.

Architect: Michel Rémy
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Lierneux, België

› BINNENRENOVATIE VAN EEN WONING

Project:  Renovatie van een oude boerderij met vakwerkwanden van hennepblokken. Langs de 
binnenkant werd de boerderij ommuurd met hennepblokken van 15 cm dik. Deze oplossing 
voorkomt condensproblemen en aantasting van het houten dakgebinte.

Architect: /
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Limburg, België
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› EENGEZINSWONING MET HOUTEN DAKGEBINTE

Project:  Nieuwbouw van een eengezinswoning. Combinatie van een bekisting van hennepbeton en 
hennepblokken. Dragende structuur van houten palen en balken en een houten geraamte. 
Binnen- en buitenafwerking met kalk. 

Architect: Platform M² Architecten
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Ede, Nederland

›  BINNENRENOVATIE VAN EEN VOORMALIGE BOERDERIJ

Project:  Renovatie en restauratie van de binnenkant van een voormalige Franse ‘longère’ 
(langhuisboerderij, die in dit geval dienst deed als varkensmesterij) met behulp van 20 cm 
dikke hennepblokken. Behoud van het uiterlijke karakter van het gebouw met oude authentieke 
stenen. Aan de binnenkant geplamuurd met kalk. 

Architect: /
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Fougères, Frankrijk
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REFERENTIE PROJECTEN

›  THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE VAN EEN SCHOOL

Project:  Binnenrenovatie met 20 cm dikke hennepblokken van een school en de klaslokalen. Afgewerkt 
met de natuurlijke binnenbepleistering PCS van IsoHemp. De thermische en akoestische 
isolatie van het bakstenen gebouw werd hierdoor aanzienlijk verbeterd. 

Architect: Gemeente Havelange
Jaar van uitvoering: 2017
Plaats: Havelange, België

›  RENOVATIE VAN EEN HOUTEN EN BAKSTENEN SCHUUR

Project:  Volledige binnenrenovatie van een oude schuur met behulp van 15 cm dikke hennepblokken. 
Het esthetische karakter zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de voormalige hoeve 
blijft behouden, en potentiële condensproblemen worden vermeden en zodoende blijft het 
houten dakgebinte onaangetast. Langs de binnenkant afgewerkt met natuurlijke bepleistering 
op basis van kalk. 

Architect: DAO Architecture sprl
Jaar van uitvoering: 2017
Plaats: Scoumont, België
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›   BOUW VAN EEN BRANDWERENDE WAND IN EEN INDUSTRIEHAL

Project: Bouw van een brandwerende wand die een opslaghal scheidt van de kantoorruimte.
Architect : /
Jaar van de uitvoering: 2020
Plaats: Waver, België

› BINNENMUREN

Project:  Opbouw van 30 cm dikke blokken over een lengte van 25 cm en een hoogte van 14 meter, 
om een scheiding te creëren tussen de verwarmde kantoorruimtes en de opslagruimte. Deze 
unieke opbouw zorgt voor een thermische en akoestische isolatie van de twee ruimtes en 
voldoet tegelijkertijd aan de brandwerende normen. De constructie werd bepleisterd langs één 
zijde en met een pistool overschilderd langs de andere zijde voor een optimale akoestische 
isolatie. 

Architect: Colette Boever architecte 
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Contern, Luxemburg
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REFERENTIE PROJECTEN

›  OMBOUWEN VAN KANTOORRUIMTES TOT WOONEENHEDEN

Project:  Voor de binnenrenovatie van een voormalig kantoorgebouw bestaande uit twee verdiepingen werden 
hennepblokken van 15 en 30 cm gebruikt om het gebouw om te vormen tot 9 lofts die voldoen aan de 
zeerlage-energienormen. De volledige binnenschil werd gemaakt van hennepblokken en ook voor de 
dubbele scheidingswanden werden hennepblokken gebruikt, waartussen een soepel isolatiemateriaal 
werd aangebracht. Resultaat: een optimale geluidsisolatie en brandwerende muren. De natuurlijke 
binnenbepleistering van IsoHemp wordt ook gebruikt als plamuurlaag voor binnenmuren. 

Architect: Lode Vranken en Giulia Caterina Verga
Jaar van uitvoering: 2017
Plaats: Brussel, België

›  DUBBELE BINNENMUUR VOOR ARCHIEFRUIMTE

Project:  Aanbouw voor een opslagdepot van de Vlaamse regering. In dit gebouw worden fragiele, gevoelige 
voorwerpen bewaard onder de ideale thermische en vochtregulerende omstandigheden. Alle 
binnenmuren van het gebouw - in totaal 1200 m² - zijn dubbele binnenmuren die zijn opgebouwd 
uit hennepblokken van 6 cm dik. 

Architect: Ar-Te Architecture
Jaar van uitvoering: 2017
Plaats: Vilvoorde, België
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›   TRANSFORMATIE VAN EEN SCHUUR IN EEN MUZIEKSTUDIO

Project: Verbouwing van een oude schuur tot één ruimte die 100% gewijd is aan muziek. Hennepblokken 
werden gebruikt voor hun uitzonderlijke akoestische eigenschappen en voor de thermische isolatie en 
hygrometrische regeling die nodig zijn voor zowel het comfort van de artiesten als voor het behoud 
van de muziekinstrumenten.
Architect: /
Jaar van uitvoering: 2019
Plaats: Florennes, België

› OPFRISSING VAN EEN VOORMALIGE KERK

Project:  Renovatieproject van een voormalige kerk om ze te laten voldoen aan de lage-energienormen. 
Binnenisolatie met behulp van hennepblokken (30 cm dik). Muurverwarming en 
binnenafwerking met klei. 

Architect: Reinier de Gooijer
Jaar van uitvoering: 2018
Plaats: Kloosterburen, Nederland






