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Multipor hennepstrook
Ter ontkoppeling van Multipor isolatieplaten aan aangrenzende bouwdelen

Product
Natuurlijk product 100% uit hennepvezels.
Product

Omschrijving

Multipor hennep strook

Ontkoppelingsstrook

Afmetingen
L x B x D (mm)
2500 x 100 x 5

Verpakking
Rol 25m

Toepassing
De Multipor hennep strook is uitermate geschikt om Multipor isolatieplaten, toegepast als
binnenwandisolatie, en aangrenzende bouwdelen (plafonds, vloeren of droogbouwwanden) elastisch en
geluidsisolerend te ontkoppelen.
Bij aansluitende constructies waarvan men verwacht dat ze een verschillend spanning- of zettinggedrag
bezitten, moeten de bouwdelen voorzien worden van een ontkoppelingsstrook.
 Ontkoppelingsstrook tegen houten vloer of plafond bij binnenisolatie met Multipor
 Uitgerafelde opvulling
o om de aansluiting van Multipor isolatieplaten aan houten balken op te stoppen
o om voegen tussen enkele Multipor isolatieplaten achteraf op de stoppen om
koudebruggen te vermijden
 Geluidsontkoppeling van droogbouwwanden met metalen of houten structuur tegen
buitenmuren

Eigenschappen






Dichting met goede geluidsisolerende eigenschappen
Dampopen voor een aangepaste vochtigheidsregeling
Hennepvezels bevatten geen eiwitten en moeten daarom niet extra behandeld worden tegen
ongedierte
Schimmelvrij in overeenstemming met EN ISO 846
Eenvoudige te versnijden met mes, schaar of elektrische snijwerktuigen

Xella BE nv/sa • Kruibeeksesteenweg 24 • 2070 Burcht • België
Tel: +32 (0)3 250 47 00 • Fax: +32 (0)3 250 47 06 • multipor-be@xella.com
Met het oog op een constante verbetering kan het gamma te allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging.
Niets van deze publicatie mag overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van Xella.
Xella neemt geen verantwoordelijkheid in geval van eventuele schade opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze zorgvuldig werd uitgewerkt.
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Algemene technische gegevens Multipor hennep-strook

Soortelijk gewicht
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ10, dry
Brandreactieklasse
Soortelijke warmte c
Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ

Eenheid
kg/m³
W/mK
J/kgK
-

Hennep-strook
155 - 210
0,047
E
2300
1/2

Algemene aanwijzigingen
Deze gegevens worden uitgegeven door Xella. Wij geven raad en informatie volgens onze kennis en de
nieuwste technische gegevens.
Omdat de wettelijke bepalingen en voorschriften veranderen, is onze informatie niet juridisch bindend.
Een controle van de geldende bepalingen is in elk geval noodzakelijk.
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