
t r io

Thermisch-
akoestisch 

isolatiemateriaal
Dit product biedt optimale 
thermische prestaties die 
een doeltreffende isolatie 
verzekeren, in de zomer zowel 
als in de winter.

chanvre

Thermisch 
isolatiemateriaal 

100% hennep
100% natuurlijk product 
met erg hoge stevigheid en 
mechanische bestendigheid. 
Bijzonder geschikt voor 
de houtskeletbouw en 
de renovatie van stenen 
gebouwen.

ouate

Akoestisch 
isolatiemateriaal

Doordat het is samengesteld 
uit cellulosewatten met hoge 
dichtheid en hennepvezels, 
levert dit product 
uitstekende prestaties inzake 
geluidsisolatie.

ouate

Thermisch 
isolatiemateriaal 

als stortgoed
Product vervaardigd uit de 
recyclage van krantenpapier. 
Plaatsing mogelijk door 
open opblazen, uitstrooien, 
inblazen of opspuiten. Ideaal 
voor verloren zolders.

natur

Thermisch 
isolatiemateriaal 

als stortgoed
Volledig natuurlijk product! 
Plaatsing door open opblazen. 
Erg hoge warmtecapaciteit 
en vochtregeling.

pano

Multifunctionele 
stijve panelen

Panelen die het gamma 
complementeren, ideaal 
voor gebouwencomplexen, 
buitenisolatie (ETICS), 
houtskeletbouwhuizen (HSB), 
...

acoustix

Akoestisch paneel
Natuurlijke oplossing 
bestemd voor de akoestische 
correctie. 100% gerecycled en 
recycleerbaar.

chape

Egalisatie van 
vloeren

Speciaal aanbevolen voor
het realiseren van droge 
dekvloeren, de renovatie 
van vloeren in slechte staat 
of de renovatie van oneffen 
vloeren.

chènevotte

Hennepbetonpleister
Biofibat' is samengesteld uit 
stofvrij gemaakte, gekalibreerde 
hennepscheven, verkregen uit het 
ontvezelen van hennepstro, en is 
bestemd voor hennepbeton en 'kalk/
hennep'-pleister.

SAMENSTELLING Hennep, vlas, katoen Hennep Hennep en cellulosewatten Cellulosewatten Hennep en katoen Houtvezels Cellulosewatten, vlasscheven Hennep 100% hennep

Thermische 
geleidbaarheid (λ) 0,039 W/m.K 0,040 W/m.K 0,040 W/m.K 0,039 (open opblazen)

à 0,041 (inblazen) 0,052 (open opblazen) 0,045 W/m.K 0,053 W/m.K 0,060 W/m.K 0,050 W/m.K

TOEPASSINGEN Open opblazen Open opblazen

Muren - wanden  (ETICS en HSB)

Ingerichte zolders  (dak)

Verloren zolders

Vloeren / verlaagde plafonds    / 

Panelen
Rollen

ACERMI-certificaat
nr.14/130/929

*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige
organische sto� en in de lucht binnenshuis, hetgeen een 
toxisch risico inhoudt door inademing, op een schaal 
gaande van A+ (erg weinig uitstoot) tot C (veel uitstoot)

*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige
organische sto� en in de lucht binnenshuis, hetgeen een 
toxisch risico inhoudt door inademing, op een schaal 
gaande van A+ (erg weinig uitstoot) tot C (veel uitstoot)

*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige
organische sto� en in de lucht binnenshuis, hetgeen een 
toxisch risico inhoudt door inademing, op een schaal 
gaande van A+ (erg weinig uitstoot) tot C (veel uitstoot)

*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige
organische sto� en in de lucht binnenshuis, hetgeen een 
toxisch risico inhoudt door inademing, op een schaal 
gaande van A+ (erg weinig uitstoot) tot C (veel uitstoot)

Test-
rapporten

BIOFIB’TRIO 
n°20/14-329*V1 Fin de validité le 30/12/2022 
n°20/14-330*V1 Fin de validité le 30/12/2022 
 

ACERMI-certificaat
nr.14/130/962

t r io

Thermisch-
akoestisch 

isolatiemateriaal
Dit product biedt optimale 
thermische prestaties die 
een doeltreffende isolatie 
verzekeren, in de zomer zowel 
als in de winter.

chanvre

Thermisch 
isolatiemateriaal 

100% hennep
100% natuurlijk product 
met erg hoge stevigheid en 
mechanische bestendigheid. 
Bijzonder geschikt voor
de houtskeletbouw en 
de renovatie van stenen 
gebouwen.

ouate

Akoestisch 
isolatiemateriaal

Doordat het is samengesteld 
uit cellulosewatten met hoge 
dichtheid en hennepvezels, 
levert dit product 
uitstekende prestaties inzake 
geluidsisolatie.

ouate

Thermisch 
isolatiemateriaal 

als stortgoed
Product vervaardigd uit de 
recyclage van krantenpapier. 
Plaatsing mogelijk door
open opblazen, uitstrooien, 
inblazen of opspuiten. Ideaal 
voor verloren zolders.

natur

Thermisch 
isolatiemateriaal 

als stortgoed
Volledig natuurlijk product! 
Plaatsing door open opblazen.  
Erg hoge warmtecapaciteit 
en vochtregeling.

pavatex

Multifunctionele 
stijve panelen

Panelen die het gamma 
complementeren, ideaal 
voor gebouwencomplexen, 
buitenisolatie (ETICS),
houtskeletbouwhuizen (HSB), 
...

acoustix

Akoestisch paneel
Natuurlijke oplossing
bestemd voor de akoestische 
correctie. 100% gerecycled en 
recycleerbaar.

chape

Egalisatie van 
vloeren

Speciaal aanbevolen voor 
het realiseren van droge 
dekvloeren, de renovatie 
van vloeren in slechte staat 
of de renovatie van oneffen 
vloeren.

chènevotte

Hennepbetonpleister
Biofibat' is samengesteld uit 
stofvrij gemaakte, gekalibreerde 
hennepscheven, verkregen uit het 
ontvezelen van hennepstro, en is 
bestemd voor hennepbeton en 'kalk/
hennep'-pleister.

SAMENSTELLING Hennep, vlas, katoen Hennep Hennep en cellulosewatten Cellulosewatten Hennep en katoen Houtvezels Cellulosewatten, vlasscheven Hennep 100% hennep

Thermische 
geleidbaarheid (λ) 0,039 W/m.K 0,040 W/m.K 0,040 W/m.K 0,039 (open opblazen)

à 0,041 (inblazen) 0,052 (open opblazen) 0,045 W/m.K 0,053 W/m.K 0,060 W/m.K 0,050 W/m.K

TOEPASSINGEN Open opblazen Open opblazen

Muren - wanden  (ETICS en HSB)

Ingerichte zolders  (dak)

Verloren zolders

Vloeren / verlaagde plafonds  / 

Panelen
Rollen

16*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige
organische sto� en in de lucht binnenshuis, hetgeen een 
toxisch risico inhoudt door inademing, op een schaal 
gaande van A+ (erg weinig uitstoot) tot C (veel uitstoot)

*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige organische stoffen in 
de lucht binnenshuis, hetgeen een toxisch risico inhoudt door inademing, 
op een schaal gaande van A+ (erg weinig uitstoot) tot C (veel uitstoot)



10 goede redenen om voor Biofib’isolation te kiezen

een gezonde leefomgeving 
zonder allergenen

De plantaardige vezels van onze isolatiematerialen 
zijn 100% natuurlijk en vrij van allergenen, zonder 
uitstoot van VOS (vluchtige organische stoffen, zoals 
formaldehyde). Ons productgamma beschikt over een 
FDES-kaart (Fiches de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire - Franse versie van de milieu- en 
gezondheidsverklaringen van producten), wat de 
hygiënische kwaliteit van onze producten garandeert.

Gecertificeerde prestaties
De kwaliteit en de prestaties van Biofib’-isolatie zijn 
erkend door de officiële instanties, zoals het WTCB. In 
dit opzicht zijn de ACERMI-certificatie en de Technische 
Voorlichtingen echte garanties voor de thermische 
prestaties van onze isolatiematerialen. Deze officiële 
erkenningen zijn nodig om te kunnen genieten van 
belastingkredieten en fiscale voordelen en om toegang 
te krijgen tot de 10-jarige garanties van vakbedrijven.

De keuze voor akoestisch comfort
Om zich thuis goed te voelen, is akoestisch comfort even 
belangrijk als thermisch comfort. Biofib’ isolation biedt u 
akoestische isolatieoplossingen die geschikt zijn voor al uw 
problemen: zowel tegenhouden van geluiden van buiten als 
dempen van geluiden binnen de vertrekken. Het volledige 
Biofib’-gamma biedt u isolatieoplossingen die meerdere 
voordelen bundelen: thermische efficiëntie, luchtkwaliteit 
en akoestisch comfort.

10 goede redenen om voor Biofib’isolation te kiezen

Een milieu vrij van termieten, knaagdieren en insecten. 
Hennep- en vlasvezels zijn van nature onaantrekkelijk voor mijten en termieten. Tests uitgevoerd 
door het T.E.C.-laboratorium (gespecialiseerd in het testen van de insectenbestendigheid) 
hebben aangetoond dat de isolatiematerialen van biofib' omgevingen zijn waarin geen enkele 
termiet of mijt kan overleven of zich ontwikkelen.

Langdurig behoud van de prestaties
De producten van Biofib’isolation zijn ontworpen volgens een innovatief industrieel proces. Dit procedé verleent de producten 
een ongekende laterale veerkracht, die essentieel is voor de grote stabiliteit van de producten doorheen de tijd, zonder 
verzakkingen of verdichtingen.

Onze panelen beschikken bovendien over een erg hoog terugveervermogen, wat plaatsing ervan zonder koudebruggen 
mogelijk maakt: de isolatiematerialen nemen perfect de vorm van het raamwerk aan (gedaan met het moeizaam op maat 
snijden van materialen).

Geproduceerd in Frankrijk, afkomstig 
uit een eco-logische productieketen.
Het hennep en het vlas waarvan onze isolatiematerialen zijn gemaakt, 
zijn geteeld door landbouwers die zich binnen een straal van 100 
km van onze industriële site bevinden. De transformatie en de 
opwaardering gebeuren op een en dezelfde productiesite om zo 
de transportkosten te drukken en onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen!

Wist u dit?

Plaatsingscomfort: de natuurlijke, 100% 
recycleerbare vezels van onze producten 
zijn perfect gezond en irriteren niet. De 
afwezigheid van stof vergemakkelijkt 
de plaatsing en vereist geen enkele 
voorzorgsmaatregel: een waar comfort 
voor de plaatser.

Gecertificeerde prestaties
De kwaliteit en de prestaties van Biofib’-isolatie zijn 
erkend door de officiële instanties, zoals het WTCB. In 
dit opzicht zijn de ACERMI-certificatie en de Technische 
Voorlichtingen echte garanties voor de thermische 
prestaties van onze isolatiematerialen. Deze officiële 
erkenningen zijn nodig om te kunnen genieten van 
belastingkredieten en fiscale voordelen en om toegang 
te krijgen tot de 10-jarige garanties van vakbedrijven.

Comfort in de zomer verzekerd
Men denkt vaak aan de koude, maar het comfort in de 
zomer hangt ook af van de isolatie!

De thermische faseverschuiving is een belangrijk gegeven 
dat de capaciteit van een isolatiemateriaal aangeeft tegen 
het doordringen van de warmte bij volledige blootstelling. Hoe 
hoger de warmteopslagcapaciteit van het isolatiemateriaal, 
hoe groter de thermische faseverschuiving en hoe langer 
het fris blijft in de geïsoleerde vertrekken.

Thermische faseverschuiving Biofib’ = 10 u bij 180 mm

Duurzame materialen
Hennep- en vlasvezels zijn erg gewild door de 
industrie vanwege hun grote duurzaamheid, hun 
stevigheid en hun gedrag ten opzichte van vocht 
(vrijwel onbederfelijk materiaal). Bij Biofib’isolation 
geven we de voorkeur aan 'lange' vezels voor een 
optimale stevigheid, om zo de goede mechanische 
stabiliteit van onze isolatiepanelen te kunnen 
garanderen.

Meer dagelijks comfort voor uw 
leefomgeving, door regeling van de 
luchtvochtigheid!
Dankzij hun plantaardige structuur beschikken hennep- en vlasvezels 
over de natuurlijke capaciteit om de luchtvochtigheid te regelen 
(absorptie van het overtollige vocht in de atmosfeer om dit weer af 
te geven wanneer de atmosfeer droger is). Dit 'ademende' vermogen 
van het materiaal maakt het tot een 'natuurlijke airconditioning' van 
de atmosfeer in de vertrekken. Deze beheerde luchtvochtigheid 
beperkt de negatieve effecten van condensatie (beschot, openingen 
in het bouwwerk, …) en draagt bovendien bij tot het warmtegevoel: bij 
eenzelfde temperatuur voelt een 'vochtige' kamer altijd frisser aan!

Minder vocht = minder dagelijkse verwarming!

Hennep en vlas: jaarlijks 
hernieuwbare grondstoffen
Vlas en hennep worden erg gewaardeerd door 
landbouwers omdat de teelt ervan de bodem 
regenereert en zo de grond beter maakt. De erg 
korte levenscyclus ervan, ongeveer 4 à 5 maanden, 
laat een snelle teelt toe zonder negatieve impact 
op het milieu.

Geproduceerd in Frankrijk, afkomstig 
uit een eco-logische productieketen.
Het hennep en het vlas waarvan onze isolatiematerialen zijn gemaakt, 
zijn geteeld door landbouwers die zich binnen een straal van 100 
km van onze industriële site bevinden. De transformatie en de 
opwaardering gebeuren op een en dezelfde productiesite om zo 
de transportkosten te drukken en onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen!
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