
 THERMO JUTE 100 PLUS
 THERMO JUTE 100
 THERMO JUTE DUO

 THERMO HANF PREMIUM PLUS
 THERMO HANF PREMIUM
 THERMO HANF COMBI JUTE

ALLE
HOGERENDEMENTS-
ISOLATIESTOFFEN

ISOLATIESTOFFEN VOOR VOORUITDENKERS.

GEZOND EN NATUURLIJK ENERGIE BESPAREN. 

JUTE STO
RY

Ontdek wat aan onze nieuwe 

innovatieve isolatiestoffen 

THERMO JUTE zo geniaal is!
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NATUURLIJK 
PRESTATIESTERK:
Alle producten van onze firma 
voldoen eveneens aan de moder-
ne vereisten inzake functionaliteit 
en duurzaamheid.

VONDSTEN IN PLAATS 
VAN AFVAL:
Door recycling en upcycling sparen 
we materiaalkosten en voegen 
gebruikte materialen weer toe 
aan de materiaalkringloop.

NATUURLIJKE ISOLATIE-
STOFFEN EN BOUW-
STOFFEN ALS STANDAARD 
VOOR DE TOEKOMST:
We streven ernaar dat onze pro-
ducten in de bouwsector stevig 
worden verankerd.

TOP PRIJS-KWALITEITS-
VERHOUDING:
Al onze producten bieden op alle 
vlak topvoordelen aan aantrekke-
lijke prijzen.

MADE IN GERMANY

PRESTATIE

MILIEUBESCHERMING:
Dat vormt de kern van onze werk-
zaamheden, onze producten en 
onze filosofie.

PRODUCTEN VRIJ VAN 
SCHADELIJKE STOFFEN: 
Mens, dier, planten, bodem, water, 
lucht en klimaat worden actief 
beschermd.

BEDRIJFSINTERNE 
MILIEUBESCHERMING: 
Gebruik van natuurstroom, geo- 
ptimaliseerde leveringswegen, af-
valvermijding.

GESLOTEN MATERIAAL-
KRINGLOOP EN 
ECONOMISCHE
KRINGLOOP:
Van de natuurvezels, van de ver-
werking tot en met de herverwer-
king voor de volgende product-
generatie.

MILIEU

GRONDRECHT OP 
GEZOND WONEN: 
Aan onze producten worden noch 
boorzuur, formaldehyde, isocyana-
ten of andere toxische stoffen toe-
gevoegd. 

ONZE PRODUCTEN ZIJN 
VRIJ VAN KANKERVERWEK-
KENDE SUBSTANTIES.

GEZONDHEID 
VAN DE MEDEWERKERS: 
Alle materialen die we verwerken, 
kunnen geen kwaad. Productie- 
stof wordt afgezogen.

ISOLATIESTOFFEN VAN 
THERMO NATUR ZIJN 
natureplus® GECERTIFI-
CEERD:
Het Europees label voor klimaat-
bescherming, woongezondheid en 
duurzaamheid.

GEZOND-
HEID

Alfred Theodor Ritter
Sinds 2009 is de familie Ritter vennoot van 
THERMO NATUR CmbH & Co. KG.
Al decennia lang is de Ritter Gruppe met groot 
engagement actief in de branche ecologische 
energie- en milieu-ondernemingen.  

Kurt Hogh
Sinds 2013 zaakvoerder van 

THERMO NATUR GmbH & Co. KG

WE ZIJN
Europese competentie- en marktleider voor het produceren 
en commercialiseren van isolatiestoffen uit natuurvezels 
afkomstig van eenjarige weer bijgroeiende grondstoffen.
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GEZOND EN NATUURLIJK ENERGIE BESPAREN

Dak

Gevel

Wand

Plafond

THERMO 
HANF

MEERWAARDEGARANTIE:
Isolatiestoffen van natuurvezels van THERMO NATUR 
zijn de perfecte isolatieoplossing. Ze besparen energie, 
zijn gezond en veroorzaken geen afval.

WAARDEVERHOGING: 
Het is nog maar een kwestie van tijd tot dit langlevend 
en duurzaam isolatietype standaard zal zijn. Nu al in-
telligent isoleren en de waarde van onroerend 
goed verhogen.

MILIEU EN KLIMAAT: 
Volledig afbreekbaar (THERMO JUTE 100 PLUS en 
THERMO HANF PREMIUM PLUS) of recycleerbaar 
vormen isolatiestoffen afkomstig van weer bijgroeiende 
grondstoffen een 'oneindige' materiaalkringloop. Worden 
ze op een dag toch met het afval verwijderd, kunnen ze 
worden gecomposteerd, gedeponeerd of thermisch 
worden verwerkt. Voor de productie van onze isolatie-
stoffen is in vergelijking met synthetische producten of 
mineraalproducten een uiterst geringe primaire ener-
giebehoefte vereist.
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Hier vertellen we u het hele verhaal ...

DE 
JUTE
STORY
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Vanaf het geniale idee om vanuit de robuuste jutevezel hoogwaardige levensmiddel-
transportzakken een moderne isolatiestof met hoog rendement te maken. 

Maar wat heeft de firma Ritter Sport daarmee te maken?

En wat is er zo positief aan een eenjarig weer bijgroeiende plant?
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JUTE: EEN VAN DE MEEST GEBRUIKTE 
PLANTENVEZELS TER WERELD

Een superster onder de vezelgewassen is de oude cultuur-
plant corchorus. Ze wordt biologisch duurzaam en 
sociaal evenwichtig op aangeslibd land geteeld.

Naast het gebruik in de auto-industrie en in de handnij-
verheid wordt ze verwerkt tot hoogwaardige trans-
portzakken voor cacaobonen en andere gevoelige 
levensmiddelen. 

Jute groeit eenjarig en bindt grote hoeveelhe-
den CO2. Als u jute als isolatiestof kiest, spaart u andere 
langzaam groeiende natuurvezels, zoals hout en zodoende 
ook het bos en zijn bewoners.
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GENIAAL BAYERISCH-SCHWÄBISCH ONTWERP

De chocoladefabrikant Ritter Sport heeft een immens 
aantal jutetransportzakken nodig voor de import van zijn 

waardevolle cacaobonen. Na het eenmalige transport werden 
de zakken tot dusver met het afval verwijderd. Toen kreeg 

men in de chocoladefabriek in Waldenbuch een geniaal 
idee: Want sinds 2009 is de familie Ritter vennoot van THERMO 

NATUR GmbH & Co. KG in het Beierse Nördlingen. Waarom test 
men de pluspunten van de jutevezels niet eens als isolatiestof? Dit 
werd gedaan en het was zeer succesvol!
Het nieuwe wereldproduct 'THERMO JUTE' is het sensationele 
resultaat van deze geniale samenwerking.

Men noemt de 
jutevezels ook 

'het gouden garen'
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THERMO JUTE – GEZOND, EFFICIËNT, DUURZAAM

De cacaozakken van Ritter Sport worden uitgerafeld en bij THERMO 
NATUR verwerkt tot isolatiestoffen met een hoog rendement. Hieruit 
ontstaan producten, die absoluut uniek zijn op de isolatiestofmarkt: 

hygiënisch correct, schimmelresistent en sterk in be-
scherming tegen zomerse hitte. Jute is op basis van 
haar robuuste structuur zeer duurzaam. Haar plantaardige 
capillaire functie bij vochtigheid behoudt ze ook als isola-
tiestof. Dat creëert een gezond kamerklimaat.

Alle belangrijke technische specificaties omtrent 
THERMO JUTE vindt u op de pagina's 18-19.
Volledige gegevensbladen op www.thermo-natur.de



De tussenspantisolatie met THERMO JUTE: 

✔ In de zomer aangename koelte op de dakverdieping

✔ Gezonde woningisolatie, natureplus®-gecertificeerd

✔ Hoogwaardige isolatiestof afkomstig van eenjarig 
 weer bijgroeiende grondstof

✔ Uitstekende score '0' bij de controle op het 
 ontstaan van schimmels

THERMO JUTE ISOLATIESTOFFEN: 
uitstekende bescherming tegen 
zomerse hitte.
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THERMO JUTE 100: 
uitstekende specifieke warmteopslagcapaciteit.
24 cm THERMO JUTE 100 bereiken een ideale faseverschuiving van 11 uur. Dit komt, wat betreft de hittebescherming, overeen met 
een dikte van meer dan 50 cm glaswolisolatie met vergelijkbare dakopbouw.

De dikte-vergelijking. 
Om bij de afgebeelde, doorgaans in deze branche gebruikelijke dakopbouw een vergelijkbaar beschermend effect tegen hitte met glaswol* te bereiken, 
moet deze met een isolatiestofdikte van meer dan 52 cm worden gemonteerd.

Via het dak komt de meeste hitte uw huis binnen. Daarom raden we 
aan om tussen de spantankers 24 cm dik met THERMO JUTE 100 
te isoleren. Met 2350 J/(kg·K) behaalt dit uitstekend natuur-
product de beste specifieke warmteopslagcapaciteit bij 
alle actueel op de markt beschikbare isolatiestoffen. 
(Testresultaat van het Materiaaltestinstituut Leipzig).

Hoe de bescherming tegen zomerse hitte functioneert:
Op hete zomerdagen kunnen op het dak van het huis tussen pannen 
en isolatie hoge temperaturen ontstaan (tot 80°C). De binnen-
komende hitte wordt door de jute-isolatie sterk ge-
dempt en bereikt pas ongeveer 11 uur later – als de 
avond valt – de binnenruimte. De in de isolatie opgeslagen 
warmte wordt op dat moment al weer naar buiten aan de koele 
nachtlucht afgevoerd.

Uw voordelen: 
Aangename temperaturen op uw dakverdieping, ook zonder 
dure en stroomintensieve airconditionings. 

Natuurlijk en gezond kamerklimaat door de natuurlijke 
grondstofeigenschappen van de jute. 

De isolatiestof draagt het natureplus®-label. 
De verwerking en het gebruik ervan kan helemaal 
geen kwaad, afgifte van schadelijke stoffen aan 
mens of milieu is uitgesloten. 

Als brandbeveiligingsmiddel wordt soda gebruikt. Een na-
tuurlijk zout dat ook bij de productie van levensmiddelen (bak-
poeder) wordt gebruikt.

Schimmelresistent. Uitstekende score '0' bij de controle op 
aanwezigheid van schimmels. 

Vochtregulerend. De capillariteit van de plantenvezels blijft 
behouden, vocht wordt door de jutevezels doorheen de constructie 
naar buiten en/of binnen afgevoerd.

Positieve CO2-balans en  duurzaamheid door het gebruik van 
weer bijgroeiende grondstoffen.

Beste lambdawaarde bij isolatiestoffen met natuurvezels: 
λ10,dry W/m·K 0,0359 W/m·K

40 mm dakbedekking
30 mm draaglatten
40 mm contralatten
0,5 mm onderspanbaan

527 mm 
Glaswol* 035

0,2 mm stoomrembaan
20 mm luchtlaag rustend
13 mm GK-plaat

Binnenruimte

Dak geïsoleerd met glaswol* 035

40 mm dakbedekking
30 mm draaglatten
40 mm contralatten

0,5 mm onderspanbaan

240 mm 
THERMO JUTE 100

0,2 mm damprembaan
20 mm luchtlaag rustend

13 mm GK-plaat
Binnenruimte

Dak geïsoleerd met THERMO JUTE 100

Warmteopslagcapaciteit

Jute
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Jutezakken 
voor cacao- en koffie-
transport naar Duitsland

Zakken worden in vezelreini-
gingsinstallatie verwerkt tot 
hoogwaardige vezels

Bij THERMO NATUR: 
Verwerking van jute- 
en/of hennepvezels tot 
isolatiestoffen

 Perfect 
geïsoleerd 

huis

 Productie & verkoop 
van THERMO JUTE

Verwerking 
bij achterwaartse 

winning

Adviserende 
vakhandel

Vakhand-
werker

TOPVOORDELEN:

Meer voordelen:

•  Topisolatiewaarden: Koude- en hittebescherming 
 Warmtegeleiding tot λ 10,dry = 0,0359 W/mK 
 Specifieke warmteopslagcapaciteit C= 2350 J/kgK

•  Nieuw upcyclingproduct
 minimaal verbruik van eindige ressources

•  Zeer goed kamerklimaat 
 door Vocht opheffende functie

•  Eenvoudige snelle montage 
 in gevel, dak, wand en bodem

•  Vrij van inhoudstoffen die de gezondheid bedreigen

•  Vrij van inhoudstoffen die schadelijk zijn voor het milieu

•  Uiterstlage primaire energiebehoefte 
 bij de productie, aangezien afkomstig van gerecyclede jutevezels

•  Brandbeveiliging door soda
 een voor de productie van levensmiddelen goedgekeurd 
 natuurlijk zout

•  Gezondheidsvriendelijke verwerking 
 Huidvriendelijk (geen jeuk en krassen), zonder problemen 
 voor ademwegen

•  Geen schimmels, uitstekende score ”0” (conform EN ISO 846)

•  Niet door ongedierte aangetast 
 (geen voedingsstoffen zoals proteïne of zetmeel inbegrepen)

•  Actieve milieubescherming door weer bijgroeiende grond-
 stoffen: De juteplant onttrekt in de groeifase CO2 aan het milieu.

•  Probleemloze afvalverwijdering en herverwerking

•  Geen onaangename geuren

•  Aantrekkelijke prijs

•  Als matten verkrijgbaar
 Op maat zonder meerprijs: vanaf een bestelling van 
 40 matten van dezelfde breedte

•  Voordelige bouwplaatsenlogistiek

PLUS

THERMO JUTE: ALLE VOORDELEN

8

Energie-
besparend

Gezond + 
vrij van 
schadeli-
jke stoffen

Uitsteken-
de hittebe-
scherming

 Goede 
koudebe-
scherming

Goede 
geluidsbe-
scherming
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ALLE KWALITEITEN VAN JUTE IN EEN OVERZICHT

PLUS

DE CONSEQUENTE

Uit het jute-assortiment is THERMO JUTE 100 PLUS 
de consequent ecologische nieuwe ontwikkeling. Puur 
natuur van hoogwaardige jutevezels en biovezels op puur 
plantaardige basis. 

Uitstekende bescherming tegen zomerse hitte!

HET BEGIN

De eerste ontwikkeling van de firma THERMO NATUR met 
een groter percentage aan jutevezels. Met THERMO JUTE 
DUO ontstond de doorbraak in de productontwikkeling en 
marktintroductie van isolatiestoffen met jute.

DE GROOTMEESTER 

Met THERMO JUTE 100 toont de jutevezel wat hij in 
zich heeft. Grote klasse wat betreft ressourcebesparing. 
Overtuigende bouwfysieke eigenschappen. En – zoals alle 
THERMO NATUUR isolatiestoffen – vrij van schadelijke 
stoffen en duurzaam. 

Uitstekende bescherming tegen zomerse hitte!

Alle technische gegevens vindt u op de pagina's 18-19 of op www.thermo-natur.de
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De stof afkomstig van robuuste, duurzame touwen en zeildoeken. Ook na decennia 
toont de hennepvezel nauwelijks uitputtings- of rottingsverschijnselen. Perfect voor de 
vereisten aan een isolatiestof met hoog rendement.

Al meer dan 20 jaar zijn we met onze THERMO HANF-producten toonaangevend in de 
branche isolatiestoffen met natuurvezels.

Vrij van schadelijke stoffen, ressourcebesparend en schimmelresistent biedt hennep als 
isolatiemateriaal vele voordelen.
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BELANGRIJK VOOR DE KLIMAATBE-
SCHERMING EN VRIJ VAN SCHADELIJKE 
STOFFEN

Door zijn grote biomassa bindt hennep in de groei-
fase meer CO2 dan elke andere landbouwkundige 
cultuurplant in onze omgeving. Het zogenaamde 
nuttig of industrieel hennep levert een zeer slijt-
vaste, stevige en duurzame natuurvezel. Ze 
heeft geen chemische behandeling tegen 
schimmelvorming of ongedierte nodig. 

GEZOND KAMERKLIMAAT

De natuurlijke capillaire functie van de plantenvezels 
blijft ook na de verwerking tot THERMO NATUR isolatie-

stoffen behouden. Ze genieten van een uitstekende 
vochtverhouding. Overmatig vocht wordt gebufferd 

en bij verdampingsvoorwaarden – een dampdif-
fusieopen constructie wordt verondersteld - 
weer afgegeven. Zo worden ook schimmel-
ballen vermeden.

Hennepvezels zijn zeer duurzaam, 
scheurbestendig en resistent. Producten 
van hennep kunnen helpen om de 
mensen voldoende met kleding, papier, 
olie, brandstof, voeding en bouw-
materialen te voorzien.

Alle belangrijke technische gegevens over THERMO 
HANF vindt u op de pagina's 18-19.
Volledige gegevensbladen op www.thermo-natur.de

      Natuurvezelverstevigde 
bekledingen van de 

autobinnendeur 
met hennepvezels.

Duurzaam: Scheepstouwen en 
zeildoeken trotseren decennialang 
zout en continue belastingen.

11

Foto: wikipedia

NUTTIG HENNEP DE TITAAN 
ONDER DE NATUURVEZELS 

Hennep geldt als de oudste cultuurplant van de aarde en 
wordt al sinds 10.000 v. Chr. door mensen gebruikt. Deze 
natuurstof heeft zich dus gedurende millennia in de praktijk bewezen. 
Hennepplanten groeien zeer snel, geven schaduw op de bodem 

en verhinderen op die manier de groei van onkruid. Bij de teelt is 
daarom geen chemische plantenbescherming vereist. 
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Hennep 
uit landbouw 
(geen behandeling 
met pesticiden o.a.)

Vezelreinigings-
installatie: hennep 
wordt veredeld tot 
hennepvezels

Bij THERMO NATUR: 
Verwerking van de 
hennepvezels tot 
isolatiestoffen

 Adviserende 
vakhandel

Vakhand-
werker

Perfect 
geïsoleerd 

huis

Productie & verkoop 
van THERMO HENNEP

 Verwerking 
bij achterwaartse 

winning

Meer voordelen:

•  Topisolatiewaarden: Warmte- en hittebescherming 
 Warmteopslagcapaciteit: 2.300 J/(kg·K)

•  Geen schimmels, uitstekende score ”0” (conform EN ISO 846)

•  Zeer goede diffusie-eigenschappen

•  Duurzaam: sterk waardebehoud van het onroerend goed 

•  Vrij van inhoudstoffen die schadelijk zijn voor het milieu

•  Volledige declaratie van alle inhoudstoffen

•  Eenvoudige snelle montage 
 in dak, wand en bodem

•  Probleemloze montage in oude en nieuwe gebouwen

•  Brandbeveiliging door soda
 een voor de productie van levensmiddelen goedgekeurd 
 natuurlijk zout

•  Schone, stofarme verwerking

•  Gezondheidsvriendelijke verwerking 
 Huidvriendelijk (geen jeuk en krassen),  
 zonder problemen voor het ademhalingsstelsel

•   Niet door ongedierte aangetast 
 (geen voedingsstoffen zoals proteïne of zetmeel inbegrepen)

•  Actieve milieubescherming door weer bijgroeiende grond  
 stoffen: De hennepplant onttrekt in de groeifase CO2 aan het milieu.

•  Probleemloze afvalverwijdering of herverwerking

•  Als rollen en matten te verkrijgen
 Op maat zonder meerprijs: vanaf een bestelling van 
 40 matten van dezelfde breedte. (PREMIUM PLUS alleen als 
 matten leverbaar)

•  Voordelige bouwplaatsenlogistiek

TOPVOORDELEN:

THERMO HANF: ALLE VOORDELEN

12

Energie-
besparend

Gezond + 
vrij van 
schadeli-
jke stoffen

Uitsteken-
de hittebe-
scherming

 Goede 
koudebe-
scherming

Goede 
geluidsbe-
scherming
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ALLE KWALITEITEN VAN HENNEP IN EEN OVERZICHT

DE KLASSIEKER

Het pioniersproduct van THERMO NATUR Al decennialang 
bewijst deze isolatiestof in de praktijk de pluspunten van 
de hennepvezels. Met de montage van THERMO HANF 
PREMIUM doet u steeds het juiste.

DE COMBINEERDER

Overal de beste, optimaal gemengd. Bestaand uit een groot 
deel hennepvezels met ca. 20-25% jute is THERMO HANF 
COMBI JUTE een aantrekkelijke prijsvariant voor hennepfans.

DE 100-PROCENTELING 

Uitsluitend gemaakt van natuurvezels – ook de bikovezels zijn 
van puur plantaardige basis - is THERMO HANF PREMIUM 
PLUS het 100% consequent duurzaamheidsproduct uit ons 
assortiment met hennep als isolatie. 

Alleen als matten leverbaar.

Alle technische gegevens vindt u op de pagina's 18-19 of op www.thermo-natur.de
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VOOR ZACHTE 
ONDERGRONDEN
Als onderlegger voor zwevend geplaatst parket-, 
massief houten- en laminaatvloeren. 

GELUIDSONTKOPPELING 
Viltstrook als ontkoppelings- en scheidings-
wandstrook in lichte scheidingswandbouw, bij 
hout-op-hout-plaatsing en bij plafondbalken.

AFDICHTEN VAN VOEGEN
Sluit kleine voegen op een hoogwaardige en 
duurzame wijze. Gebruik de positieve natuurlijke 
werking van de hennepvezels op de omliggende 
componenten en materialen. Bijzonder te ge-
bruiken bij de montage van deuren en ramen als 
alternatieven voor pu-schuimen.

VOOR BLOKHUTTEN
Natuurlijke afdichtstrook speciaal voor de isolatie van blokhutten. 
Zeer eenvoudige verwerkingskwaliteit en hanteringsveiligheid. Leve-
ringsvorm: Rollen: Dikte 40 - 80 mm, lengte 6 - 8 m, breedte 110 mm 
(meer in het gegevensblad www.thermo-natur.de)

Omschrijving THERMO NAALDVILT HENNEP

Bouwgoedkeuring Z-158.10-117

Inhoudstoffen 100% hennepvezels, geen bindmiddel

Dikte                                            3, 5, 10 mm ±10 %

Totaal oppervlaktegewicht 630 g/m² tot 1550 g/m² ±10 %

Schijnbare dichtheid 155 tot 210 kg/m³

Specifieke warmtecapaciteit c 2300 J/(kg·K)
Waterdampdiffusieweerstandscijfer µ

Controle conform EN 12086
1 tot 2

Brandgedrag     Controle conform EN ISO 11925-2 B2, klasse E              conform EN 13501-1

Max. toepassingstemperatuur  [°C] 160 °C

Diktereductie bij een statische 
belasting van 1600 N/m² (1,6 kg/dm²)

  3 mm wanddikte: 8 % tot 20 %
  5 mm wanddikte: 6 % tot 18 %
10 mm wanddikte: 5 % tot 15 %

Leveringsvorm Rollen

Maat (dikte x breedte x lengte)

Hennepviltstrook:
  3 mm x 100 mm x 25 m
  5 mm x 100 mm x 25 m
10 mm x 100 mm x 15 m

Omschrijving THERMO STOPWOL HENNEP

Bouwgoedkeuring
geen vereiste, geregeld 
conform BR-lijst C

Inhoudstoffen
95 - 98 % losse hennepvezels, 2-5% soda 
als brandbeveiligingsmiddel

Vezellengte ca. 50 mm < L < 160 mm

Scheefgehalte < 5 %

Watergehalte ca. 10 - 12 % bij 65 % rel. luchtvochtigheid

Roostergraadklasse 1 tot 10

Specifieke warmtecapaciteit c 2300 J/(kg·K)

Waterdampdiffusieweerstandscijfer µ 1 tot 2

Brandgedrag B2, klasse E

Max. toepassingstemperatuur  [°C] 160 °C

Leveringsvorm Karton [58 cm x 58 cm x 65 cm]
Inhoud per karton 10 kg

Vuldichtheid naargelang verwerking ca. 30 tot 50 kg/m³

Meegeven naargelang verwerking ca. 0,2 tot 0,35 m³

14

THERMO HANF VOOR VLOEREN EN VOEGEN
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THERMO GEVEL
De duurzame gevel met THERMO NATUR isolatiestoffen. 
Meer info vindt u op www.thermo-natur.de, in de folder 
THERMO GEVEL of telefonisch bij onze technische dienst.
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GEGARANDEERD GEZOND & DUURZAAM
Europa's strengste certificeringssysteem

THERMO NATUR bepaalt de hoge kwaliteit en functionaliteit van zijn 
isolatiestof via de criteria gezondheid, milieu en prestatie. Deze 
aantrekkelijke criteria moeten voor onze klanten geloofwaardig, trans-
parant – en tot slot vergelijkbaar – aantoonbaar zijn.

Daarom laten we het volledige isolatiestofassortiment door het in heel Europa erkende strengste label voor bouwproducten controleren en 
certificeren. Het natureplus®-label wordt alleen aan producten verleend, die 

• gegarandeerd arm zijn aan schadelijke stoffen en emissie,
• een hoog aandeel vernieuwbare ressources resp. weer bijgroeiende grondstoffen aantonen,
• hoge functionaliteit bij montage, nutsduur en afvalverwijdering bezitten,
• een volledige declaratie van alle inhoudstoffen openbaren.

Door het vervullen van deze richtlijnen spelen bouwheren met natureplus®-gecertificeerde materialen op zeker op het vlak van gezond wonen 
en duurzaamheid.

Hiernaast een voorbeeld uit het testbericht over 
ons product THERMO HANF PREMIUM PLUS. 
De controles met het oog op de concentratie van de 
vluchtige organische verbindingen werden in op-
dracht van natureplus® door TÜV Süd uitgevoerd. 
Het volledige testbericht kan bij onze technische 
dienst worden opgevraagd.

Vluchtige organische verbindingen na 7 dagen

Testparameter

Toepassen van de afbraakcriteria:
De emissiecontrole werd 7 dagen na het laden van de testkamer afgebroken aangezien de meetwaarden 
op dit tijdstip minder dan 50% van de 28-daagse grenswaarden bedroegen.
2.3 Beoordeling van de analyseresultaten
Alle grenswaarden van de onderzochte parameters werden nagekomen.

Grenswaarde 
conf. 28 d 

M9 /m3

Concentratie 
conf. 7 d
µg ‚m3

Som vluchtige organische verbindingen (TVOC) ≤ 300 n. n.

Specificatie afzonderlijke verbindingen: geen n. n.

Som bicyclische terpenen ≤ 200 n. n.

Som sensibiliserende stoffen conf. MAK IV, BgW- lijst 
cat. A, TRGS 907

≤ 100 n. n.

Som VOC (VOC, WOC, SVOC) geclassificeerd in: ≤ 50 n. n.

Verordening (EG) nr. 1272/2008: categorie Care. 2, 
Muta 2, Repr. 2; TRGS 905: K3, M3, R3; IARC; Groep 
2B; DFG MAK-lijst: III3

VO n. n.

Som aldehyde, C4-C11, acyclisch, alifatisch ≤ 100 n. n.

Styrol ≤ 10 n. n.

Methylisothiazolinone (MIT) n. n. n. n.

Benzaldehyde ≤ 20 n. n.

Som (VOC) zonder NIK ≤ 100 n. n.

Som zeer vluchtige organische verbindingen (TSVOC) ≤ 100 n. n.

R-waarde Wert n. n.

≤ 1,0 ≤ 0,01
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DAT GELDT VOOR ALLE THERMO NATUR PRODUCTEN

BESCHRIJVING:
• Isolatiestof met Europese goedkeuring
• flexibele, niet met druk belastbare matten afkomstig van 
 duurzame, robuuste hennep- en/of jutevezels
• composteerbaar (PREMIUM PLUS)
• bindvezels op plantaardige basis (PREMIUM PLUS)
• gemaakt met 100% natuurstroom
• Volledige declaratie van alle inhoudstoffen
• vrij van schadelijke stoffen
• natureplus®-gecertificeerd

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
• Tussenspantisolatie
• Opspantisolatie tussen hulpspantankers
• Onderspantisolatie
• Isolatie van plafond met houten balken,
• Isolatie van buiten- en binnenwanden in 
 bouwwijze met houten frames en houtstaanders
• Isolatie van wanden met metalen staanders
• Isolatie van voorzetschalen
• Buitenisolatie achter bekleding

ALGEMENE AANWIJZINGEN:
• THERMO NATUR isolatiestoffen moeten droog worden 
 opgeslagen en worden verwerkt
• staand op de langwerpige kant opslaan
• de montage gebeurt zonder voegen en met een 
 inbouw-uitsteekmaat van 10 - 30 mm
• de vakken van de thermische hoes na 
 montage van de isolatiestof onverwijld met 
 een damprem sluiten
• passende lucht- en windafdichtingen worden 
 op vraag meegeleverd.

EIGENSCHAPPEN:
•  uitstekende warmtebescherming door lage 
 warmtegeleidbaarheid
•  uitstekende hittebescherming in de zomer door 
 zeer goede warmteopslagcapaciteit
•  goede geluidsbeschermingseigenschappen
•  eenvoudige bewerking met gebruikelijke elektrische
 snij-instrumenten met in tegengestelde richting draaiende 
 asslijpmessen of de THERMO NATUR isolatiestofmessen
•   Hoge vezelbestendigheid maakt het vastnieten van 
 de matten mogelijk
•   Montage in eigen prestatie mogelijk (vrij van schadelijke stoffen)
•  vochtregelend door hoog absorptievermogen
•  geen voedingsmiddelen voor knaagdieren en insecten

MATTEN
 

Brandgedrag:  B2, klasse E (conform EN 13501-1:2007)
(Controle conform EN ISO 11925-2:2002)
Max. toepassingstemperatuur  [°C]: 120 °C
Soda als brandbeveiligingsmiddel (ook als levensmiddel toegestaan, bijv. bakpoeder)
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Resistent tegen schimmelgroei:  Beoordelingsniveau 0 (conform EN ISO 846)
(controle overeenkomstig EAD, bijlage B) Geen schimmelgroei vaststelbaar

Plaatdikte:  
30 – 220 mm

Standaardmaten matten: 
1200 x   625 mm
1200 x   580 mm (houtbouwmaat)
2400 x 1000 mm

Op maat zonder meerprijs: 
Vanaf 40 matten van dezelfde breedte 
(tussen 40 cm en 120 cm)

Breedten: 
0,625 m en 0,580 m

Dikten:
30, 40, 50, 60 en 80 mm 

THERMO HANF PREMUIM PLUS 
alleen als matten leverbaar.

ROLLEN
 

GOEDE 
BRAND-
BEVEI-
LIGING

GEEN 
SCHIMMELS
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ONZE SERVICE VOOR U

MATTEN OP MAAT 

• Gratis vanaf 40 matten van dezelfde breedte (40–120 cm)

•  TIP! Correct afmeten: De lichte balk- of spantankeraf-
stand afmeten en ca. 2-3 cm erbij rekenen (de uitsteekmaat 
dient voor het vermijden van warmtebruggen en het inklem-
men van de matten). Bij isolatiestofdikten onder de 100 mm 
of grote spantankerbestanden:  Matten extra vastnieten.

LOGISTIEK-VOORDELEN 

• Directe levering rechtstreeks op de bouwplaats
•  Voordelige vrachtkosten door ladingscombinatie
•  Kleine hoeveelheden per pakketdienst snel en voordelig
• Palletiseren van matten op maat is mogelijk.
• Pallets op vraag met uv-bestendige 
 regenbeschermkap voorzien - tegen kleine meerprijs.

ADVIES DOOR ONZE PROFS 

•  Bij technische vragen en vragen over de verwerking staan 
onze vaklui uit de branches houtbouw, bouwbiologie, 
toepassingstechnologie en architectuur u ter beschikking. 

HOTLINE:  +49 (0) 9081 - 80 500-0
E-mail support: info@thermo-natur.de

SNIJAPPARAATVERHUUR 

THERMO NATUR isolatiestoffen kunnen het beste met de 
Bosch ALLIGATOR elektrische kapzaag worden gesneden.

• Gratis verhuur voor max. 3 weken vanaf een 
 minimale afname van 10 kubieke meter isolatiestof

• Er ontstaan enkel kosten voor de set dubbel-
 lopende asslijpmessen, alsook voor de retourverzending 

OPLEIDINGEN + SEMINARIES
Hoog rendement voor dagelijkse activiteiten – met plezierfactor!
Voor verwerkers en adviseurs bieden we professionele seminaries over onze producten aan. 
Met vakkennis over techniek, toepassing en actuele trends. Onze referenten zijn uitstekende practici. 
Als toepassingstechnicus en bouwbiologen zorgen ze voor een zeer hoog direct rendement voor uw 
dagelijkse activiteiten.

U ontvangt:
•  waardevolle tips voor de veilige toepassing van de producten
•  argumenten voor succesvol advies en verkoop
•  precieze kwaliteitsuitspraken omtrent het volledige assortiment

   Info en inschrijven op www.thermo-natur.de

17
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TECHNISCHE GEGEVENS THERMO JUTE

THERMO JUTE 
100 PLUS

THERMO JUTE 
100

THERMO JUTE 
DUO

Bouwgoedkeuring ETA-14/0479 ETA-14/0479 ETA-14/0479

Referentienummer 130701-045-01 130701-044-01 130701-043-01

Inhoudstoffen
(volledige declaratie zoals bedoeld 
in een 
duurzame verbruikersinformatie)

 85-90%  jutevezels

 8-10%  biopolymere steunvezels 
  op PLA-basis

 2-5%  soda als brandbeveiliging

 85-90%  jutevezels

 8-10%  polymere steunvezels 
  op PET-basis

 2-5%  soda als brandbeveiliging

 70-80%  jutevezels

 10-15%  hennepvezels

 8-10%  polymere steunvezels 
  op PET-basis

 2-5%  soda als brandbeveiliging

Schijnbare dichtheid
Controle conform EN 1602:2013

ca. 34-40 kg/m³ ca. 34-40 kg/m³ ca. 30-35 kg/m³

Meetwaarde warmtegeleiding 
λ 10, dry
Controle conform EN 12667-2001

0,0359 W/(m•K) 0,0359 W/(m•K) 0,0368 W/(m•K)

Nominale waarde warmtege-
leiding λD (23,50)
Controle conform 
EN 12667-2001

0,038 W/(m•K) categorie II 0,038 W/(m•K) categorie II
 
0,040 W/(m•K) categorie II

Specifieke 
warmtecapaciteit c

2350 J/(kg/K) 2350 J/(kg/K) 2325 J/(kg/K)

Waterdamp-
diffusieweerstandscijfer µ
Controle conform EN 120862013
Klimaatvoorwaarden 23-50/93

1 tot 2 1 tot 2 1 tot 2

Brandgedrag
(Controle conform EN ISO 11925-
2:2002

B2, klasse E 
(conform EN13501-1:2007)

B2, klasse E 
(conform EN13501-1:2007)

B2, klasse E 
(conform EN13501-1:2007)

Resistent tegen schimmel-
groei
Controle conform EAD, bijlage B

Beoordelingslevel 0 
conform EN ISO 846
Geen schimmelgroei vaststel-
baar

Beoordelingslevel 0 
conform EN ISO 846
Geen schimmelgroei vaststel-
baar

Beoordelingslevel 0 
conform EN ISO 846
Geen schimmelgroei vaststel-
baar

Afvalverwijdering
Afvalsleutel (EAK) 170604
(Isolatiestoffen, die noch asbest, noch 
andere gevaarlijke stoffen bevatten).

Afvalsleutel (EAK) 170604
(Isolatiestoffen, die noch asbest, noch 
andere gevaarlijke stoffen bevatten).

Afvalsleutel (EAK) 170604
(Isolatiestoffen, die noch asbest, noch 
andere gevaarlijke stoffen bevatten).

18 Certificering in bewerking

Dit is een korte samenvatting. De uitvoerige 
technische gegevensbladen over alle isolatie- 
stoffen vindt u op: www.thermo-natur.de
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TECHNISCHE GEGEVENS THERMO HENNEP

THERMO HANF 
PREMIUM PLUS

THERMO HANF 
PREMIUM 

THERMO HANF 
COMBI JUTE

Bouwgoedkeuring ETA-05/0037 ETA-05/0037 ETA-05/0037

Referentienummer 130701-042-01 130701-040-01 130701-041-01

Inhoudstoffen
(volledige declaratie zoals bedoeld 
in een 
duurzame verbruikersinformatie)

85-90%  hennepvezels

 8-10%  biopolymere steunvezels
  op PLA-basis

 2-5%  soda als brandbeveiliging

85-90%  hennepvezels

 8-10%  polymere steunvezels 
  op PET-basis

 2-5%  soda als brandbeveiliging

 60-70%  hennepvezels

 20-25%  jutevezels

 8-10%  polymere steunvezels 
  op PET-basis

 2-5%  soda als brandbeveiliging

Schijnbare dichtheid
Controle conform EN 1602:2013

ca. 28-46 kg/m³ ca. 28-46 kg/m³ ca. 28-46 kg/m³

Meetwaarde warmtegeleiding 
λ 10, dry
Controle conform EN 12667-2001

0,0396 W/(m•K) 0,0396 W/(m•K) 0,0396 W/(m•K)

Nominale waarde warmtege-
leiding λD (23,50)
Controle conform 
EN 12667-2001

0,040 W/(m•K) categorie II 0,040 W/(m•K) categorie II 0,040 W/(m•K) categorie II

Specifieke 
warmtecapaciteit c

2300 J/(kg/K) 2300 J/(kg/K) 2300 J/(kg/K)

Waterdamp-
diffusieweerstandscijfer µ
Controle conform EN 120862013
Klimaatvoorwaarden 23-50/93

1 tot 2 1 tot 2 1 tot 2

Brandgedrag
(Controle conform EN ISO 11925-
2:2002

B2, klasse E 
(conform EN13501-1:2007)

B2, klasse E 
(conform EN13501-1:2007)

B2, klasse E 
(conform EN13501-1:2007)

Resistent tegen schimmel-
groei
Controle conform EAD, bijlage B

Beoordelingslevel 0 
conform EN ISO 846
Geen schimmelgroei vaststel-
baar

Beoordelingslevel 0 
conform EN ISO 846
Geen schimmelgroei vaststel-
baar

Beoordelingslevel 0 
conform EN ISO 846
Geen schimmelgroei vaststel-
baar

Afvalverwijdering
Afvalsleutel (EAK) 170604
(Isolatiestoffen, die noch asbest, noch 
andere gevaarlijke stoffen bevatten).

Afvalsleutel (EAK) 170604
(Isolatiestoffen, die noch asbest, noch 
andere gevaarlijke stoffen bevatten).

Afvalsleutel (EAK) 170604
(Isolatiestoffen, die noch asbest, noch 
andere gevaarlijke stoffen bevatten).
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Dit is een korte samenvatting. De uitvoerige 
technische gegevensbladen over alle isolatie- 
stoffen vindt u op: www.thermo-natur.de



Deze brochure komt overeen met de technische stand op het tijdstip van de druk en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave haar geldigheid. Ze geldt in combinatie 
met andere documenten van THERMO NATUR GmbH & Co. KG. Bij de verwerking let u op onze verwerkingsinstructies. De richtlijnen van het nationale bouwrecht moeten worden 
nagekomen. Een aansprakelijkheid van THERMO NATUR GmbH & Co.KG is uitgesloten. Dit betreft ook drukfouten en wijzigingen van technische gegevens achteraf.
Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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Uitgereikt door:

ONS ISOLATIESTOFASSORTIMENT:

THERMO NATUR GmbH & Co. KG  ·  Industriestraße 2 . 86720 Nördlingen
Tel.: +49 (0)9081 / 80 500-0  ·  Fax: +49 (0)9081 / 80 500-70  ·  www.thermo-natur.de

PLUS


