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 KALKHENNEP  

Een laatste mogelijkheid die je kan gebruiken om je gevel 

te isoleren en af te werken met hout-gevelpan-muurtuin, is 

de toepassing van een kalkhennepvulling tussen houten 

stijlen. Kalkhennepblokken gebruiken we eerder voor een 

gevelpleister. 

 

Houten onbehandelde stijlen worden vertikaal tegen de 

muur bevestigd. Een horizontale keper wordt hier dwars 

opgeschroefd. Op deze laatste schroef je een 

bekistingsplaat. Deze plaat wordt redelijk snel na het 

aanbrengen en aanstampen van de kalkhennep weer 

verwijderd. 

In deze is een bekisting voor kalkhennep niet te vergelijken 

met traditionele bekistingen die soms weken op hun plaats 

dienen te blijven. 

 

Probeer toch de kalkhennep voldoende lucht te geven om 

uit te drogen maar bescherm je hem tegen wind en regen. 

 

 

 

Na uitdroging plaats je op de laatste balkenlaag 

een regen-en windscherm, zoals de ProClima 

Solitex Fronta WA, Fronta Quattro of Fronta 

Humida.Deze beschermt de kalkhennep maar 

ook het onbehandelde hout.  

De keuze wordt bepaald door het type 

gevelbekleding :  

Solitex Fronta WA voor gewone 

gevelbekledingen met open voegen tot 10mm  

Solitex Fronta Quattro  voor gevelbekledingen 

met open voegen tot 30mm  

Solitex Fronta Humida voor afwerkingen met 

een gevelsteen of muurtuinen. 

 

 

Voor het aanmaken van een kalkhennepmengeling met een lambda waarde van 0.07W/m.K bieden we hetvolgende aan : 

Hennepscheven van Biofib : Biofibat : een perfecte mengeling met gecalibreerde en ontstofte scheven  of Chanvreco hennep 

 

Batichanvre : een speciale mengeling hydraulische kalk voor de best mogelijke uitdroging en stabiliteit. 

Isohemp prokalk : een speciale mengeling luchtkalk (CL90) en hydraulische kalk 

 

 

 

 

 

 

 

1. muur 

2. afstandsschroeven 

3. vertikale keper 

4. tweede contrakeper 

5. kalkhennep 

6. beschermingslaag 

7. tengellat 

8. gevelbekleding 

 

10. bekistingsplaat 

 

De samenstelling van Batichanvre met de hennepscheven van Biofibat heeft een attest van gemiddelde lambda waarde 

van 0.07W/m.K. 

Aangezien de keperconstructie niet helemaal afgedekt wordt met een isolerend product, dient deze in minwaarde te 

worden gebracht, reken dus op eengemiddelde isolatiewaarde van 0.065W/m.K 

 


