
Brandklasse 

B,s1,d0

Geluiddemping 

aw > 0,25 (50mm)

Warmteweerstand Rd  

= 7,10 (170 mm)

Productblad

Heraklith® | Herafoam

Bevestiging

4-punts bevestiging                  2-punts bevestiging

Accessoires 

Massieve slagplug, voor een snelle bevestiging van houtwolpanelen 

rechtstreeks tegen beton, met een zetdiepte van slechts 25 mm en een 

boorgat van minimaal 30 mm.

O 6,5 mm min. 30 mm

Herafoam is een houtwolcementpaneel gecombineerd met een PIR 

hardschuim isolatieplaat. De Herafoam panelen zijn uitermate geschikt 

voor plafond en wand toepassingen in renovatie projecten waar met 

een beperkte dikte een hoge thermische prestatie moet worden 

behaald. Daarnaast is het paneel ook zeer geschikt voor nieuwbouw 

projecten met extreem thermische eisen van Rc 4,5 tot Rc 6,0.

Productprestaties

Voordelen

 Zeer hoge isolatiewaarde ook bij beperkte dikte

 Weinig thermisch verlies door wisselsponning en 2-punts bevestiging

 Maatvast en vormstabiliteit voor optimaal verwerkingsgemak

 Esthetisch afwerken en isoleren met één paneel

 Vochtwerend

1200 x 600

200 mm

100 m
m

1200 x 600

300 mm

300 m
m

03 PEFC/30-31-241

20889



Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere 
kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u terecht op:  http://www.heraklith.nl/content/voorwaarden. Er is extreme aandacht in acht genomen bij het samenvoegen van de 
informatie, teksten en illustraties in dit document. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurenkunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan 
ook dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
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Rd 
(m2.K/W)

Dikte 
(mm) totaal

Breedte (mm) Lengte (mm) Platen/pallet m2/pallet

2,55 65 600 1200 36 25,92

3,00 75 600 1200 32 23,04

3,65 90 600 1200 24 17,28

4,10 100 600 1200 20 14,40

5,15 125 600 1200 20 14,40

5,80 140 600 1200 16 11,52

6,45 155 600 1200 16 11,52

7,10 170 600 1200 12 8,64

Standaard uitvoering

Hout PEFC

Vezel 2,0 mm

Kleur Natuurtint (RAL 1015)

Randafwerking Facet rondom

Overig Wisselsponning rondom

Opties

Hout FSC

Vezel 1,0 mm

Kleur Wit (RAL 9003)

Naast de standaard uitvoeringen en bovenstaande opties is het 
mogelijk om Heraklith panelen ook volledig op uw wensen af te 
stemmen. Het is mogelijk om van de standaard uitvoering af te 
wijken in afmetingen, kleuren, vezelstructuur, randafwerkingen 
en accessoires. Neem voor meer informatie en de voorwaarden 
contact op met de Customer Service afdeling op telefoonnummer 
0162-42 12 45 of via e-mail info.nl@heraklith.com




