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Hennep isoleert groener.
Het natuurlijke alternatief.  
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Warmte-isolatie loont! Met een professioneel geïsoleerde gevel daalt het 
energieverbruik van een gebouw met 30%: met het oog op de almaar stijgende 
energie- en verwarmingskosten bieden zich hier grote besparingsmogelijkheden aan. 
Tegelijkertijd profiteert ook het milieu mee, aangezien er duidelijk minder CO2 wordt 
uitgestoten, in het bijzonder als er natuurlijke isolatiematerialen worden gebruikt. 

Caparol biedt met zijn nieuwe Capatect System Natur+ gevelisolatie uit hennep een 
innovatieve systeemoplossing die de beste bouwfysische en ecologische kwaliteiten 
verenigt. Op basis van de natuurlijke grondstof hennep en voorzien van buitengewone 
producteigenschappen maakt dit systeem een intelligente, verantwoordelijke bouwwijze 
mogelijk – laag voor laag met de beste kwaliteit. Hierachter schuilt een duurzaam 
totaalconcept met een uitstekende ecobalans die de volledige levenscyclus van de 
hennepvezelisolatieplaat van de oogst tot het recyclen van de grondstof omvat.  
Hernieuwbaar, regionaal, prestatiegericht – een perfect voorbeeld van een hightech-
gevelisolatie die het milieu niet belast.

Natuurlijk isoleren met hennep

•	 	Doeltreffende	warmte-isolatie:	het	
energieverbruik	met	30%	doen	dalen

•	 Uitstekende	geluids-	en	warmte-isolatie

•	 	Eenvoudig	natuurlijk:	uitstekende	ecobalans,	
niet	belastend	voor	het	milieu	en	duurzaam
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Hennep, de hernieuwbare grondstof
Hennep heeft een uitstekende ecobalans: de grondstof groeit bijzonder snel – bij 
zonnig weer tot 4 meter in 100 dagen. Hiervoor hebben de planten geen meststof nodig 
en wegens hun ongedierteresistentie is ook het gebruik van pesticiden overbodig. 

Hennepplanten worden extreem efficiënt gebruikt: tot 97 procent van de hennepplant 
wordt verwerkt. De vezels, het stro en de zaadjes vormen hierbij een waardevolle 
grondstof voor de productie van voedsel, medicijnen en kledij. 

Nog een ecologisch pluspunt: tijdens de groei bindt hennep al meer kooldioxide dan 
bos en het heeft als pellet dezelfde verbrandingswaarde als bruinkool – maar zonder 
broeikaseffect. Het resultaat: het productieproces van de hennepplaat biedt een 
positieve kooldioxidebalans!
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Hennep – een ideaal 
isolatiemateriaal uit de natuur

Klimaatneutrale vervaardiging –
uitstekende ecobalans

•	 Snel	groeiende	grondstof	–	groei	tot	4	meter		
	 in	100	dagen
•	 Uitstekende	ecobalans
•	 Volledig	recycleerbaar

•	 Ecologische	productie	zonder	pesticide
•	 Regionale	teelt	met	korte	transportwegen
•		 Positieve	kooldioxidebalans	al	tijdens	het		 	
	 productieproces
•	 Veelvoudig	gebruik	van	de	hennepplant



06

Hennep is één van de oudste 
cultuurgewassen van de wereld

5000 vóór Christus
Omwille van de robuustheid van dit materiaal, werden boogpezen uit hennep vervaardigd. 

2014
Caparol gebruikt hennep als 

natuurlijk gevelisolatiemateriaal.

1455
Johannes Gutenberg drukt de eerste bijbel 

op henneppapier. 

2003
De automobielindustrie gebruikt hennep voor de productie 

van vormpersonderdelen en vezelverbindingsmaterialen.

1492
Christoffel Columbus ontdekt  

Amerika met 80 ton hennep aan 

boord.

1873
De ondernemer Levi Strauss 

vervaardigt de eerste jeans uit 

hennep.
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Uitstekende	
ecobalans

Een hightechproduct uit de natuur
Hennep leeft sinds enkele jaren enorm op. Het wordt meer en meer geteeld en er 
worden steeds meer toepassingsdomeinen ontdekt. Door zijn buitengewone
robuustheid en belastbaarheid voldoet de natuurlijke grondstof ook aan de strengste
voorwaarden voor de vervaardiging van veelzijdig bruikbare bouwmaterialen.

De beste argumenten voor hennep als gevelisolatiemateriaal

Doeltreffende	
warmte-isolatie

Bescherming	
tegen	zomerhitte

Gezond	
woonklimaat

Optimale	
geluidsisolatie

Natuurlijk	
isolatiemateriaal
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Waardevaste systeemoplossing - 
beproefde kwaliteit van Caparol

Het duurzame hennepgevelisolatiesysteem Capatect System Natur+ met de isolatieplaat 
uit hennepvezel met groot diffusievermogen voldoet aan zeer hoge kwaliteitsnormen op het 
vlak van warmte-isolatie, geluidsisolatie, slagvastheid en vormgeving. Tegelijkertijd biedt 
het voor alle vereisten van een gevel de perfect afgestemde detailoplossingen. 
Met meer dan 50 jaar ervaring, vele miljoenen vierkante meters perfect geïsoleerde 
gevels en intensief onderzoek is Caparol uw betrouwbare partner voor gevelisolatie van 
de hoogste kwaliteit.

Energie besparen

heel natuurlijk

•	 Prestatiegerichte,	natuurlijke	isolatie
•	 Perfect	afgestemde	systeemcomponenten
•	 Uitstekende	geluids-	en	warmte-isolatie
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De minerale systeembouw

Beproefde systeemkwaliteit

Het Capatect-gevelisolatiesysteem uit hennep overtuigt door 
de unieke kwaliteiten van de natuurlijke grondstof hennep in 
combinatie met de hoogwaardige mineraallagen. 
Alle componenten van de systeemoplossing zijn perfect op 
elkaar afgestemd. 

Isolatieplaat	uit	
hennepvezel

Wapenings-
pleister	

Eind
pleistering

Gevelverf Natuurlijk
systeem

1

2

3

    Isolatieplaat uit hennepvezel met uitstekende warmteisolatie 
    en geluidsisolatie
   
    De minerale wapeningspleister en het wapeningsweefsel
    zorgen voor het weerstandsvermogen en de hoge 
    levensduur van het gevelisolatiesysteem.

    Diffusieopen, waterafwerende minerale dekbepleistering en       
    de gevelkleur als eindlaag voor weinig vervuilende 
    oppervlaktes.

Capatect System Natur+ systeemtechniek – 
perfect op elkaar afgestemd 

+ + + =

1

2

3
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Binnenklimaat voor een goed gevoel

Ervaar zelf hoe aangenaam het is om in een met hennep geïsoleerd huis te wonen. 
Het natuurlijke isolatiemateriaal hennep creëert samen met de extreem diffusieopen 
systeembouw een gezellig binnenklimaat waarin de hele familie zich het hele jaar door 
goed voelt. Hier draagt ook de uitmuntende geluidsisolatie van het hennepsysteem aan 
bij: uw huis wordt een rustig toevluchtsoord dat lawaai en onrust buiten laat. 
Denk alvast aan een ontspannende atmosfeer en een heerlijk gevoel van welzijn!
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Veelvoudige vormgeving:
kleur, materiaal, structuur

Door zijn hoogwaardige mineraallagen creëert het Capatect-gevelisolatiesysteem 
uit hennep een enorm scala aan vormgevingsmogelijkheden: lichte, pastelkleurige 
of krachtige, donkere kleurschakeringen tot effectkleuren. Uw individuele 
kleurwensen worden werkelijkheid. Bovendien kunt u de meest uiteenlopende 
bepleisteringsstructuren of inspirerende oppervlaktes systeemveilig en met de hoogste 
kwaliteit realiseren.

Goed	gekozen,	creatief	geadviseerd
Hulpmiddelen voor design en kleurconcepten: het FarbDesignStudio-team van 
Caparol draagt zorg voor u. Zowel de vormgevingsmiddelen als de kleurencollecties in 
verschillende formaten inspireren qua kleuren en zijn onmisbaar bij de kleurenkeuze
van klassiek tot trendy. Bovendien ontwikkelt de FarbDesignStudio individuele kleuren- 
en materiaalconcepten. Het spectrum varieert van kleurvormgevingen voor afzonderlijke 
objecten tot kleurenschema's voor volledige wijken.
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Getest en 
uitstekend bevonden

De hoge functionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van het 
gevelisolatiesysteem uit hennep worden bevestigd door de verkregen 
Europese technische toelatingen ETA-05/0052 en ETA-13/0147,  
alsook door de CE-aanduiding. 

De Capatect System Natur+ hennepisolatie werd bovendien meermaals 
in de bloemetjes gezet voor haar innovativiteit en milieuvriendelijkheid. 
In Duitsland sleepte het systeem de architectuurprijs "Iconic Award 
2014", de "Innovationspreis Architektur + Bauwesen" en de "DETAIL 
Produktpreis 2015" in de categorie "Green" in de wacht. Op dit 
moment is Capatect System Natur+ genomineerd voor de "GreenTec 
Award TOP 3 2016" van de week van de wetenschap. In Oostenrijk 
mocht het product al de klimaatbeschermingsprijs en het milieukeurmerk 
in ontvangst nemen.
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DAW Belgium bvba/sprl

Koeltorenlaan 2    B - 3550 Heusden-Zolder

Tel: +32 (0)11 60 56 30    Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be    Website: www.caparol.be

Bent u geïnteresseerd in gevelvormgeving, warmte-isolatie en andere producten van Caparol?

Lees dan zeker ook deze informatiebrochures:

Thermische gevelisolatie www.isolerenmetcaparol.be

BuitenmuurvervenVerwerkingsbrochure Hennep

1

Warm.
Mooi.
Sterk.

Thermische gevelisolatie
Voor architecten

Buitenmuurverven

www.caparol.be

Verwerkingsinstructies voor CAPATECT System Natur+
Hennep isoleert groener. Het natuurlijke alternatief.

009/XX/XXNL


