Bouwen met Kalkhennep
Kalkhennep is het gezonde alternatief voor goede en
milieuvriendelijke isolatie van uw woning. Kalkhennep is
een damp-open en vochtregulerend product. Hiermee
worden eisen aan thermische prestaties en wensen voor
comfort op natuurlijke wijze gecombineerd.
Kalkhennep is een uniek bouwproduct. Ons systeem
op basis van hydraatkalk bestaat uit natuurzuivere
materialen en is vrij van gifstoffen, CO2 negatief en
uiteindelijk natuurlijk afbreekbaar voor generaties na
ons.
Kalkhennep kan worden toegepast in nieuwbouw,
restauratie of renovatieplannen. Met dit materiaal
kunt u de schil van uw woning isoleren. De gevel, het
dak en de vloer zijn mogelijkheden om een
damp-open isolatie toe te passen.
Met goed advies, de juiste voorbereiding en ons
netwerk van gekwalificeerde verwerkers, hoeft
toepassing van kalkhennep in uw plannen niet
duurder te zijn dan standaard oplossingen.

Eigenschappen
Kalkhennep levert heeft een dynamische thermische
prestatie. Als gevolg van het vochttransport isoleert
het kalkhennep beter wanneer het koud is. Het
damp-open karakter zal de relatieve vochtigheid van
het binnenmilieu reguleren.
Kalkhennep heeft een hoge warmtecapaciteit. Het
materiaal warmt traag op en isoleert goed. Dit
betekent dat u koele zomers en warme winters mag
verwachten.
Handboek Kalkhennep
Rens Borgers is medeauteur van ‘Handboek
Bouwen met kalkhennep’.
Online te bestellen via
www.sbrcurnet.nl.

Bouwplannen? EcoBouwSalland
bouwt en adviseert
EcoBouwSalland kan de realisatie van het gehele
ecologische project voor u organiseren. We treden dan
op als aannemer voor uw (nieuwbouw) project.
Ook kunnen we u helpen met het isoleren van uw
bouwproject met het milieuvriendelijke materiaal
kalkhennep. Daarnaast kunnen particulieren en
professionals ons inschakelen voor advies.
EcoBouwSalland realiseert ecologische woningen.
We zijn leverancier en mede-ontwikkelaar van een
uniek bouwsysteem voor de Nederlandse markt.
Ons systeem is zorgvuldig samengesteld.
Isolatie

Internationaal

We doen al vele jaren, samen met gerenommeerde
kennisinstellingen, onderzoek naar de
eigenschappen van dit milieuvriendelijke materiaal.
We hebben jarenlang (internationale) ervaring met
het bouwen met kalkhennep: in nieuwbouw,
restauratie en renovatieprojecten. We hebben goede
afspraken met onze leveranciers. U kunt vertrouwen
op dit robuuste product: een frisse start voor een
gezonde woning!
Zelf bouwen?
We leveren u de benodigde materialen; specifieke
machines en gereedschappen kunt u gedurende het
project bij ons huren. U kunt ook eerst een
informatieve, praktische workshop bij ons volgen.
Nieuwbouw

Renovatie
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Kalkhennep: het gezonde alternatief
“Walking into a modern
building can sometimes be
compared to placing your head
inside a plastic bag that is
filled with toxic fumes.”
John Bower Founder, Healthy House Institute

EcoBouwSalland

EcoBouwSalland bouwt of verbouwt uw woning met
kalkhennep. Liever zelf bouwen? Dan kunnen we u
adviseren, uw bouwproject begeleiden en de benodigde
materialen leveren. De specifieke gereedschappen kunt u
gedurende het project bij ons huren.
Meer weten? Bel Rens Borgers voor
meer informatie: T 06 40 47 38 87

EcoBouwSalland
Rens Borgers
T 06 40 47 38 87
info@ecobouwsalland.nl
www.ecobouwsalland.nl

Bouwen en isoleren met kalkhennep biedt voor u
verschillende voordelen. Naast goede isolatie, creëren
we met dit bouwproduct een damp-open en
comfortabel binnenklimaat vrij van schimmels en
bacteriën. Een frisse start voor een gezonde woning!

Eigenschappen

Hydraatkalk mix EcoBouwSalland
Indicatieve technische specificaties
Kalkhennep is een biocomposiet op basis

Technische data*

van kalk en hennephout. EcoBouwSalland

Soortelijk gewicht

werkt met een systeem op basis van

Lambda (λ)

hydraatkalk. Voor de samenstelling van ons
bouwproduct maken we uitsluitend gebruik

Brandweerstand

van de meest zuivere grondstoffen die op de

Brandklasse (EN 13501-1)

markt beschikbaar zijn. Samen met onze

Warmtecapaciteit (c) (J/kg K)

leveranciers en diverse kennisinstellingen
werken we dagelijks aan de verdere
ontwikkeling van dit product.

Dampdiffusie weerstand (μ)
Vochtopslagcapaciteit
Geluidwering (NEN 5077)
Geluidsabsorptie coëfficiënt

Na-isolatie bestaande bouw
Dak bestaand en nieuwbouw
Vloer begane grond
* Specificaties en prestaties zijn indicatief,
en zijn afhankelijk van de correcte wijze van aanbrengen.
Wij spannen ons in voor het beste en betere resultaat.

Vloer verdieping

Goede thermische isolatie
Damp-open en vochtregulerend
Vrij van krimp en uitzetting
Schimmelwerend
100% natuurlijk
CO2 negatieve footprint
Geen afval aan einde gebruiksduur

Verwerking
± 250 kg/m3
0,056 -0,06 W/mK
(Bath University)
Min. 90 minuten
(105 min bij 300 mm)
B-s1-d0
1560 (BESRAC)
3,5 – 4,8 (BESRAC)
11% (Rode et Al 2003)
52 dBa (bij 300 mm) (BESRAC)
0,3 – 0,9 (BESRAC)

Toepassing
Gevel nieuwbouw

•
•
•
•
•
•
•

30 – 40 cm Kalkhennepmix
10 – 20 cm Kalkhennepmix
(incl. verankering)
Kalkhennepmix tussen
sporen / gordingen aangebracht
12-15 cm Kalkhennepmix
i.c.m. schelpenondergond
Kalkhennepmix tussen de
vloerbalken

Toepassingen

In een grote mixer (dwangmenger) wordt eerst
hennephout op specificatie toegevoegd (14 kg),
vervolgens water, na een paar minuten mixen de kalk
(25 kg) en het additief (3 kg) en het resterende water.

Uitdroging
Verwerkte kalkhennep bevat vocht dat dient te
verdampen voor de woning betrokken kan worden.
Als de wand niet wordt afgewerkt varieert de droogtijd
tussen de 4 en 7 weken, afhankelijk van de relatieve
vochtigheid van de lucht. Wanneer de nog vochtige
wand direct wordt afgewerkt met pleisters op basis van
hydraatkalk, kan dit het uitdrogingsproces versnellen.

Afwerking
Essentieel is een damp-open afwerking van de
kalkhennepbouwdelen met eveneens damp-open
afwerksystemen. De buitenzijde (regenzijde) van de
gevels dient beschermd te worden tegen regen. De
voorkeur gaat, op basis van ervaring, uit naar pleisters
op basis van hydraatkalk (en tras voor buitengevels).

Testresultaten HemPod (Bath University)
De universiteit van Bath heeft het HemPod in 2010 gebouwd om
gedurende 18 maanden te meten hoe snel warmte en waterdamp door
de muren heen gaat. Het HemPod is het eerste kalkhennep gebouw dat
uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden is gebouwd. Het doel is
om solide gegevens te verstrekken en de reguliere bouwsector te
informeren over het milieuvriendelijke bouwmateriaal kalkhennep.

daken
zolders
muren
pleisters
vloeren
kelders

Een buitengevel-beplating met een geventileerde
luchtspouw van minimaal 20 mm heeft niet de
voorkeur, maar is wel mogelijk. Wel moet dan eerst
een dunne pleisterlaag aangebracht worden.

Carbonitatie
Het carbonitatieproces begint in de mixer: hier wordt
CO2 reeds opgenomen en start de uitharding van de
mix. Gelet op de wanddikte van gevels (300 –400 mm)
zal dit proces decennia voortduren voor alle
hydraatkalk wederom zuivere kalksteen is geworden.

Constructief
Kalkhennep levert geen constructieve bijdrage aan
de hoofddraagconstructie van een bouwwerk. Voor
nieuwbouw zijn de beste ervaringen opgedaan met
een HSB skelet.

Veiligheid
Tijdens de verwerking dient men zich te houden aan
de veiligheidsvoorschriften zoals die zijn vermeld in de
verwerkingsvoorschriften. Kalk is een reagerend sterk
alkalisch product dat letsel aan ogen kan veroorzaken.

Relatieve luchtvochtigheid
Resultaten gedurende 11 dagen
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