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Hennep voor de bouw
De IsoHemp hennepzak biedt u de garantie van een kwaliteitsmengsel dat speciaal is 
aangepast voor toepassingen in de bouw  Deze hennep, vermengd met ProKalk bindmiddel, is 
geschikt voor de vervaardiging van licht en isolerend beton dat eenvoudig en snel kan worden 
aangebracht op de bouwplaats  Het kan ook worden gebruikt bij renovaties en nieuwbouw 

Hempbag SCHAN

Kant en klaar bindmiddel voor hennepbeton
ProKalk is een speciaal ontworpen bindmiddel voor de productie van hennepbeton  Het 
bestaat uit hydraulische kalk en luchtkalk  Het is een gebruiksklaar product dat u kunt 
gebruiken om mengsels te maken op de werf en zo het risico van een verkeerde dosering 
voorkomen. Het kan zowel handmatig worden aangebracht in een mixer als in een specifieke 
machine voor het spuiten van hennepbeton 

Prokalk PROK

AANVULLENDE PRODUKTEN

  100% natuurlijk product
  Geschikt voor mixers en 

spuitmachines
  Isolatie van warmte en 

koude
  Regling van de 

vochtigheid

›  VOORDELEN
Waarde Eenheid

Bulkdichtheid 700 kg/m³

Gebruikstijd 30 min

Waarde Eenheid

Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 120 cm

Gewicht van een pallet 1 t

Aantal zakken per pallet 48 zakken/pallet

Gewicht van zakken 20 kg

Opslag Droog en in de schaduw

Bewaring 6 maanden

›  VERPAKKING

  Geschikt voor de bouw
  Gegarandeerde prestaties 

met ProKalk
  Zeer lage stofratio’s en 

vezels
  Lokaal geproduceerd

›  VOORDELEN

›  VERPAKKING

›  TECHNISCHE KENMERKEN

›  TECHNISCHE KENMERKEN

›  TOEPASSINGEN

Waarde Eenheid

Bulkdichtheid ~ 100 kg/m³

Korrelgrootte 2 tot 25 mm

Waarde Eenheid

Afmetingen van een pallet 120 x 80 x 240 cm

Gewicht van een pallet 420 kg

Aantal zakken per pallet 21 zakken/pallet

Volume van zakken 200 L

Opslag Droog en in de schaduw

Bewaring 6 maanden

Droge dichtheid Eenheid

ProKalk (kg) Hennep (L) Water (L)

Muur 300kg/m³ 40 200 50

Vulling 200kg/m³ 20 200 25


