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ISOCANNA 
HENNEPVEZEL VOOR ISOLATIEMORTELS 

 

Kalkmortels van CESA – Saint-Astier 
 

 

VOORDELEN VAN ISOCANNA 

✓ Excellente warmte- en akoestische eigenschappen 

✓ Zeer dampopen 

✓ Buffert temperatuur en luchtvochtigheid 

✓ Voorkomt schimmelgroei 

 

Beschrijving 
 

Hennep is één van de snelst groeiende gewassen en zuivert de lucht door grote hoeveelheden CO2 om te zetten tijdens de 

groei. De grondstof hennep is een veelzijdig en vernieuwbaar gewas. Hennep groeit tot bijna 4 meter hoogte in 100 tot 120 

dagen en groeit op alle types grond. Onkruid krijgt zo geen kans en onkruidbestrijding is dus niet nodig. Hennepbeton is 

een natuurlijk bouwproduct bij uitstek. Het neemt de CO2 op voor de levensduur van het gebouw.  
 

Door het gebruik van hennepstro, water en kalk ontstaat een mix die excellente warmte- en akoestische eigenschappen 

heeft. Het buffert temperatuur en luchtvochtigheid, voorkomt schimmelgroei en maakt van het gebouw een comfortabele, 

gezonde omgeving. Het is vuur- en ongedierte resistent, licht qua gewicht en vormt een harde muur die dampopen is om 

te hoge luchtvochtigheid en condensatie te voorkomen. Gemengd met BATICHANVRE of TRADÉCO ontstaat een isolerende 

mortel met uitstekende eigenschappen. 

 

Eigenschappen 
 

• Excellente warmte- en akoestische eigenschappen; 

• Het buffert temperatuur en luchtvochtigheid; 

• Voorkomt schimmelgroei; 

• Het is vuur- en ongedierte resistent; 

• Maakt van het gebouw een comfortabele, gezonde omgeving; 

• Zeer dampopen. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Isolerende vloerchapes; 

• Isolerende opvulmortel voor houtskeletbouw; 

• Lichte isolatiemortel voor daken. 

 

Mengverhouding  
 

Zie technische fiche BATICHANVRE of TRADÉCO. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

Droog stockeren in de originele gesloten verpakking. 

 

Verpakking 
 

Zakken van 200 liter (art.nr. 609034). 
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Foto’s 
 

   
 

LP 14-10-2020 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


