
Bouw en 
bescherm 
met schelpen

Met schelpen haal je letterlijk de natuur in je huis. 
Schelpen zijn niet alleen een milieuvriendelijk 
materiaal, de voordelen zijn fantastisch! 
De isolatiewaarde is zo goed dat van vocht en koude 
geen sprake meer is. De kans op schimmels en 
stank is zo onbestaande. Hierdoor krijgt je woning 
een optimaal binnenklimaat. En je bespaart fl ink 
op energiekosten. Voorgoed, want je krijgt een 
levenslange garantie.

de schelpenspecialist

de schelpenspecialistTechnische info:
Gewassen en gezeefde schelpen uit 

oosterschelpe,  Waddenzee en noordzee

Ecoschelp Isoschelp
Kaliber  3-15 mm kaliber  15-35mm

800a 1000 kg / m3 600 a 650 kg / m3

 Lambda waarde 

 ( TUdelft )  0,106

          

N >20.000 kPa 61-88

 Breukwaarde

20 liter, big bag of vrack big bag, geblazen of vrack

www.ecoschelp.be

ecoschelp
Vandenpeereboomstraat 16
2140 Borgerhout
+32 495 52 24 62
info@ecoschelp.be

Toepassingen, technische info en ervaringen kan u 
vinden op onze website. 

Hebt u grote of kleine verbouwingsplannen?
Wij bekijken graag samen met u wat er mogelijk is
en brengen u op de hoogte van al het nieuws over 
bouwen en verbouwen met schelpen.

Contacteer www.ecoschelp.be
 www.coquillage.be
 www.schelpenspecialist.be
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Op volle grond vloeropbouw met 
schelpen als laag tegen 
opstijgend vocht (aan te dammen)

Schelpen in kruipkelder
(ingeblazen)

Schelpen als
drainerende laag
(aan te dammen)

Alleen maar voordelen
Bij duurzaam bouwen gebruik je milieuvriendelijke 
producten met een uitstekende isolatiewaarde. 
Twee voorwaarden waaraan schelpen meer dan 
aan voldoen. Dat ze natuurlijk en duurzaam zijn, 
spreekt uiteraard voor zich. Bovendien zijn ze 
multifunctioneel. Schelpen komen namelijk voor in 
verschillende maten en vormen. De kleine exem-
plaren zijn ideaal voor drainage van (tuin)paden, de 
grote versies werken bijzonder warmte-isolerend. 
Zij zuiveren zelfs het klimaat in je woning. Door 
deze natuurlijke barrière tussen het grondwater 

de begane grondvloer krijgt optrekkend vocht 
geen kans. Je kunt dus genieten van een ideale 
luchtvochtigheid zonder kans op stank, schimmels, 
ongedierte of betonrot. Mensen die gevoelig zijn 
voor vochtverschillen (reuma- en astmapatiënten) 
kunnen met een gerust hart ademen in elke ruimte. 
De schelpen zijn vlot en snel te plaatsen.

Duurzame grondstof
Schelpen worden per schip gewonnen en opgezogen 
uit de Noordzee, Waddenzee en Zeeuwse wateren. 
Aan boord gaan ze door een zeef en krijgen ze een 
fl inke wasbeurt. Tot drie keer toe, want aan wal 
worden de schelpen opnieuw gezeefd en gewassen 
met zoet water. Zo blijven er geen zoutresten meer 
achter en wordt de fauna en fl ora niet verstoord. En 
schelpen zijn nagroeibaar. Jaarlijks maken weekdie-
ren volop nieuwe schelpen. 
De voorraad is dus onbeperkt!

Ecoschelp (3-15mm)
 • milieuvriendelijk en duurzaam materiaal
 • natuurlijke en blijvende drainage
 • geschikt voor tuinpaden
 • weert onkruid en slakken
 • niet capillair (geen kans op omhoog 
  gezogen water)
 • lichtgewicht opvulmiddel
 • werkt zuiverend
 • kostenbesparend
 • verkrijgbaar in zakjes van 20kg, 
  big bags of los gestort of geblazen

Ecoschelp is uitermate geschikt bij:
• Drainage
• Tuinpaden
• Onkruid voorkomend
• Weert slakken

Isoschelp (15-35mm)
 • milieuvriendelijk en duurzaam materiaal
 • warmte- en geluidsisolerend
 • R-waarde (isolerend vermogen): 
  Lambda waarde  Tu Delft  0,106
 • natuurlijke en blijvende drainage
 • verminderen verdamping van 
  grondwater aanzienlijk
 • lichtgewicht opvulmiddel
 • werkt zuiverend

Isoschelp is uitermate geschikt bij:
• het (extra) isoleren van kruipruimtes

• isoleren op volle grond vloeren in 

combinatie met niet rottende platen, 

kalk-hennep, kalk chap, chap , beton,...
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