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een natuurlijk en ecologischisolatiemateriaal 

Duurzame ontwikkeling en
landbouwbeheer
Vandaag de dag worden consumenten steeds gevoeliger voor de milieuaspecten en de
ecologische voetafdruk van producten. Deze tendens vraagt om innovatie en de
ontwikkeling van “groene” producten. In dat opzicht past het gebruik van hoogwaardige,
hernieuwbare materialen voor Bio�b Hennepwol, als alternatief voor isolatiematerialen
gemaakt van  fossiele grondsto�en, perfect bij het karakter van duurzaam bouwen.

Het engagement van de landbouwcoöperatie Cavac binnen de productie van biologische
materialen, en in het bijzonder het isolatiemateriaal Bio�b Hennepwol , is een goed
voorbeeld hoe de landbouw betrokken kan worden bij deze “groene groei”.

Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van een echte hennepketen op regionaal gebied
maar ook om het beheersen van de gehele keten, “van het veld tot het bouwterrein”, om zo
de kwaliteit en de duurzaamheid van de herkomst te garanderen.

Deze ketenbeheersing is een sterke troef zowel voor wat betreft de constante kwaliteit alsook
de traceerbaarheid van de gewassen (van Franse oorsprong)
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Zowel professionals als particulieren spelen een belangrijke rol bij de
keuze van materialen, constructie en/of isolatie bij duurzaam
bouwen. Het is daarom van groot van belang  de herkomst van
isolatiematerialen (mate van natuurlijkheid, levenscyclus,
ecologische voetafdruk, recyclebaar of niet... ) na te kunnen gaan
om zo tot een bewustere keuze te komen van de verschillende
isolatiematerialen voor woningen en andere gebouwen.

Een hoogwaardig en
natuurlijk isolatiemateriaal



Dankzij de "coöperatieve" waarden (recht-
vaardigheid, solidariteit en transparantie),
speelt de Groep Cavac een grote economi-
sche rol in de Vendée / Deux Sèvres (FR) zone.
Deze zijn ten dienste van zowel plantaardig
als dierlijk landbouwbedrijven en ketens. De
coöperatieve speelt een sleutelrol in de
productieoriëntatie en in het concurrentie-
vermogen van de regionale landbouw.

Investeren in groene groei.
In de geest van duurzaam bouwen, stelt
deze implicatie in de ecologische isolatie-
markt de coöperatieve Cavac in staat om
niet alleen een toegevoegde waarde te
creëren, maar ook:
• het verscha�en van een verscheiden-

heid aan teelten die voordelen hebben
voor de rotatie (hennep).

• het ontwikkelen van producties die het
milieu meer respecteren.

• een referentie worden in Frankrijk op
het gebied van biologisch materiaal

(isolatie, bedekking,pleisterlagen...).

Cavac: het engagement van een coöperatieve organisatie

Het isolatiemateriaal BioFib Hennepwol,
samengesteld uit natuurlijke plantaardige en
hernieuwbare vezels,verenigt technische en
ecologische prestaties op een perfecte manier.

Hennep legt gedurende de groei  CO2 (dmv
fotosynthese)vast en draagt op deze manier bij
aan een zeer gunstige CO2 balans

• Hennep heeft nauwelijks bemesting en
absoluut geen bestrijdingsmiddelen nodig     

• Hennep is ook zeer interessant bij wisselteelt
omdat hierdoor het gebruik van pesticiden voor
de opvolgende gewassen beperkt kan blijven.

De gebruikte plantaardige vezels zijn
afkomstig van hennep die wordt geteeld in een
straal van maximaal 100 km van de fabriek in
de franse Vendée. De korte afstanden van
grondstof tot de fabriek betekenen een
drastische verlaging van de CO2 uitstoot.

Uniek voor Europa is dat op één locatie de
complete bewerking van ruwe hennep tot
isolatiemateriaal plaatsvindt.

Na het ontvezelen, worden de vezels
verwerkt tot isolatiemateriaal. Afval is er niet
aangezien alle bijproducten gebruikt worden
voor andere producten (o.a. als toeslagstof
voor pleistermortels, strooisel. e.d.).

De productie vindt volledig geautomatiseerd
en onder strenge kwaliteitscontroles plaats
waardoor de constante kwaliteit en prestaties
van Bio�b Hennepwol gegarandeerd kunnen
worden.

De distributie vindt plaats via een geoptimaliseerd
en e�ciënt logistiek netwerk, waardoor   onnodig
transport en de daaraan verbonden vervuiling
teruggedrongen wordt

Door zijn goede thermische prestaties,
draagt de toepassing van Bio�b Hennepwol bij
aan een uitstekende isolatie van de woning en
zorgt zo voor een aanzienlijke
energiebesparing.
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Samengesteld uit
natuurlijke hennepvezels,

is het Bio�b
Hennepwolgamma

speciaal ontwikkeld voor
gezonde isolatie van uw

woning en deze
tegelijkertijd voorziet van

alle comfort.

Bio�b Hennepwol volledig geautomatiseerd
industrieel proces, kwaliteit gegarandeerd

Een hoogwaardige natuurlijke isolatie
voor nieuwbouw en renovatie

Isolatieplaten (40 kg per m3)

Soepele en �exibele isolatie op rollen (30 kg per m 3)

Hoge thermische ( λ= 0,040) en geluidsisolatiewaardes 

Een goede faseverschuiving voor optimaal comfort
in de zomer

Zeer goede vochtregulering voor een aangenaam
en gezond binnenklimaat

Natuurlijk en gezond product (niet-allergeen, irriteert
niet bij verwerking), vrij van schadelijke en vluchtige
organische sto�en (VOS).

Eenvoudig te verwerken en lange levensduur
(elastisch e�ect

Ecologisch en recyclebaar materiaal,
gegarandeerd duurzaam
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Gevestigd in de Vendée (Frankrijk), in het
hart van de hennepteelt, staat het volledig
geautomatiseerde productieapparaat van
Cavac Biomaterialen met een maximale
productiecapaciteit van 300,000 m3 per jaar.
Naast de volledig geautomatiseerde con-
trole op gewicht en dikte, wordt het eind-

product in het eigen laboratorium aan de hand
van strenge normen grondig gecontroleerd
( Lambda waarde, afmetingen en densiteit).

Tenslotte wordt Biofib Hennep verpakt op 
waterdicht gesealde palets voor een optimale
bescherming op de bouwplaats.



De eigen woning is de plaats bij uitstek om stress en de ongemakken van buiten (wind, kou, vocht, lawaai e.d.)
achter zich te laten.

Iedereen streeft naar een comfortabele leefomgeving waar een gezonde en serene
sfeer heerst.
Samengesteld uit plantaardige vezels, vormt het isolatiemateriaal Bio�b chanvre
de oplossing voor een hoogwaardige natuurlijke isolatie van uw woning! De
bewezen kwaliteiten van hennep, dat voor een hoog thermisch rendement
(λ = 0,040) heeft, biedt een optimaal comfort in zowel zomer als winter en zorgt
tevens voor een aangename akoestiek.
Vanwege hun plantaardige structuur beschikken hennepvezels van nature over een
zeer goed vochtregulerend vermogen. Hennep heeft het vermogen om bij een hoge

luchtvochtigheid overtollig vocht te absorberen en dit bij een droge atmosfeer weer af te geven. Dit regulerende
vermogen van Bio�b Hennepwol maakt het mogelijk om het klimaat in woonvertrekken op een natuurlijke
wijze eenvoudig te reguleren. Hierdoor worden vochtgevoelige materialen zoals bijvoorbeeld hout beschermd.
In dit opzicht is  Bio�b Hennepwol ideaal geschikt voor het concept van “ademende muren” zoals dat wordt
toegepast in woningen met houtskelet.
Bio�b Hennepwol is natuurlijk en non-allergeen en is bij de verwerking zeer comfortabel (niet irriterend voor
handen en ogen, zonder hinderlijk stof voor de luchtwegen). Eenmaal geplaatst, draagt het materiaal bij tot aan
een gezonde atmosfeer in uw woning, vrij van uitstoot van schadelijke vluchtige organische sto�en (VOS)

Een aangename en comfortabele woonomgeving 

Op het vlak van comfort in de zomer vertraagt Bio�b Hennepwol de opwarming binnen in het gebouw
(faseverschuiving).
Bio�b Hennepwol  beschikt over een groot warmte-accumulerend vermogen dat er voor zorgt dat de
overdag opgeslagen warmte ’s nachts langzaam weer wordt afgegeven. Hierdoor kan  aanzienlijk op energie
bespaard worden voor de airconditioning.

Thermische inertie & comfort
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Ongeëvenaarde vormvastheid :
Langdurig behoud van de thermische prestaties

Onze innovatieve productiemethode garandeert een uitstekende mechanische vormvastheid van zowel de
isolatieplaten als de rollen. De onvergelijkbare elasticiteit zorgt voor een grote stabiliteit door de jaren heen,
zonder dat het isolatiemateriaal verslapt of uitzakt.
Hierdoor beschikt Bio�b Hennepwol over een lange levensduur, met behoud van zijn isolerende
eigenschappen.

Afname van de
isolatiewaarde en

ontstaan van
koudebruggen door

het uitzakken van
de isolatievezels.

Bio�b Hennepwol ,
Geen uitzakken, geen
koudebruggen, blijvend
elastisch en vormvast, ook
aan de randen.

Vergelijking van faseverschuiving waarden (in uren)

Standaard glaswol Bio�b Hennepwolplaten
(40 kg / m3)

Dikte 100 mm 1,25 3,2

Dikte 140 mm 1,75 4,48

Dikte 200 mm 2,5 6,4
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Binnenafwerking

stijlen

Hoogwaardige
natuurlijke isolatie

Isolatiemateriaal 
Bio�b Hennepwol

Dampremmende
laag

Isolatie buitenmuren
aan de binnenkant 

Isolatiemateriaal 
Bio�b Hennepwol

Muurisolatie van een
houtskeletwoning

Dampremmende
laag

Dampremmende
laag

Binnenafwerking

Isolatie van een vloer / 
plafond van gipsplaten 

Bio�b Hennepwol dient vakkundig te worden geplaatst conform DTU :
•  DTU 25-41: constructies met stucplaten 
•  DTU 31-2: constructies van houtskeletwonijngen en gebouwen.
•  DTU 41-2: houten buitenbekledingen.
•  DTU serie 40: dakbedekkingen

Isolatiemateriaal 
Bio�b Hennepwol



Eenvoudig op maat te
maken  en aan te brengen!
Bio�b Hennepwol laat zich gemakkelijk op maat
snijden, gebruik een (stalen) lat of liniaal en werk op
een stabiele ondergrond. Om tijd te besparen kan
het materiaal tevens met een zaag of slijptol, door
de verpakking heen, op maat gemaakt worden.

overtuig U ervan of de te isoleren constructie in een goede
conditie is en of de buitenmuurstenen of afwerking in
goede staat zijn. Bij het toepassen van Bio�b Hennepwol
is het gebruik van een damp-remmende laag noodzakelijk.

Kies de voor de gewenste isolatiewaarde noodzakelijke
dikte  van het isolatiemateriaal (R-waarde). Bio�b
Hennepwol kan  worden aangebracht in een enkele laag
of een dubbele laag.
Wanneer het materiaal in twee lagen kruislings wordt
aangebracht wordt de kans op koudebruggen tot het
minimum teruggebracht.

Meet de ruimte tussen de stijlen/regels en snijd het
isolatiemateriaal 1 à 2 cm groter op maat. Hierdoor wordt
het materiaal ingeklemd en worden kieren bij
aansluitingen voorkomen.

Het isolatiemateriaal mag ventilatieopeningen niet
versperren en mag niet in contact staan met
warmtebronnen (schoorsteenleidingen, lampen...). Neem
de geldende bouwvoorschriften in acht.
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gording
Isolatiemateriaal Bio�b Hennepwol

Dakisolatie
(hellende daken of zolders)

Isolatie van plafonds
Isolatie binnenmuren

Isolatie van vloeren en
tussenvloeren 

Isolatie van
buitenmuren

Dakwerk :binnenisolatie
van zolderkamers

Binnenafwerking

Dakwerk : isolatie
van zoldervloer/vliering

De rollen op de beton- of houten vloer uitrollen, in 2 kruislings
aangebrachte  lagen.
De zolder/vliering dient voldoende geventileerd te worden.

Isolatiemateriaal
Bio�b Hennepwol

Dampremmende
laag

Dampremmende
laag



Technische gegevens
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Isolatiewaarde

Isolatiemateriaal Bio Hennepwol  platen en/of rollen

Plaat Rol

Soortelijk gewicht 40 kg/m3 30 kg/m3

Warmtegeleidingscëfficiënt (λ) 0,040 0,040

Warmteopslagcapaciteit 1800 j/kg.K 1700 j/kg.K

Dampdiffusiewaarde (µ) 2 2

Maximale gebruikstemperatuur 120°C 120°C

Samenstelling 90 % hennep, 10 % polyester 90 % hennep, 10 % polyester

Brandclassificatie conform EN 13501-1 E E

Dikte in mm 2K/W)

45 1,125
60 1,50
80 2,00

100 2,50
120 3,00
140 3,50
200 5,00

Afmetingen Verpakking Transport

Dikte
(mm)

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

m2

/stuk
Platen/
pakket

m2/
pakket

Paletten/
palet

m2/
palet

Paletten/
vrachtwagen

m2/
vrachtwagen

45 1,25 0,6 0,75 14 10,5 8 84 22 1 848

60 1,25 0,6 0,75 10 7,5 8 60 22 1 320

80 1,25 0,6 0,75 7 5,3 8 42 22 924

100 1,25 0,6 0,75 6 4,5 8 36 22 792

120 1,25 0,6 0,75 5 3,8 8 30 22 660

140 1,25 0,6 0,75 4 3,0 8 24 22 528

200 1,25 0,6 0,75 3 2,3 8 18 22 396
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G Zmeeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

zoersel@
genk@ .be




