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NatureFlex  
flexibele houtvezelisolatie  
dekens 

 
 
Flexibele isolatie tussen staanders en balken             NT2040.01 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 

NatureFlex flexibele houtvezelisolatiedekens. 
Natuurlijke isolatiedekens op basis van houtvezels voor de na-isolatie tussen 
staanders van lichte scheidingswanden, hsb-wanden en dakbalken cq. sporen.  
Optimaal te combineren met Naturetherm houtvezel droogbouw stucplaten 
SONO. Dekens bestaande uit: houtvezels, bindvezels, ammoniumfosfaat. 
Geproduceerd door Pavatex (Pavaflex). 

Levervorm: 
 

Per pakket of pakketten per pallet*. Gewicht: ca. 180-210 kg per pallet*. 
Dekenformaat: 1350 x 575 mm, stomp. Pallethoogte: ca. 210 cm. 
Isolatiediktes: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 mm.  
Plaatafmetingen SONO: 1600 x 800 mm; werkende maat: 1580 x 780 mm. 
Plaatdikte: 20 mm. Rondom veer en groef. 
*) e.e.a. afhankelijk van plaatdiktes 

Opslag: Droog opslaan. Tegen vocht beschermen. 

Toepassing/verwerking: 
 

NatureFlex onderscheidt zich door zijn buigzaamheid waardoor een zeer goede 
klemwerking tussen staanders van houtskeletbouw-wanden, tussen lichte 
scheidingswanden én tussen balken van daken of vloeren ontstaat. 
NatureFlex is razendsnel te verwerken, laat zich eenvoudig op maat snijden en 
heeft een uitstekende standvastheid tussen de balken en staanders. De 
natuurlijke flexdeken is vrij van schadelijke stoffen, is huidvriendelijk en wekt 
geen huidirritatie op bij de verwerking. 
NatureFlex laat zich op de bouwplaats snel en eenvoudig op maat snijden met 
het NatureFlex-isolatiemes. Het perfect afgestemde isolatiemes staat een 
strakke snijkant van de flexibele houtvezelisolatie-deken toe. Het NatureFlex-
isolatiemes is gemaakt van hoogwaardig edelstaal. 
Grotere hoeveelheden kunnen worden gezaagd met een elektrisch isolatiezaag 
Univers, tafel-, handcirkel- of bandzaag. Denk bij zaagwerkzaamheden altijd aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen en stofafzuigingsvoorzieningen. 
Om tot een goede klemwerking van de NatureFlex houtvezelisolatieplaten te 
komen dienen deze met een kleine overlengte dan wel overbreedte (ca. 4-10 
mm, afhankelijk van flexdekendikte) te worden gesneden of gezaagd. Echter een 
te grote overlengte kan resulteren in het uitbollen van de NatureFlex houtvezel-
isolatie-platen, dit dient te worden voorkomen. 
Naturetherm SONO droogbouwplaat is te gebruiken als stucplaat op gebrui-
kelijke onderconstructies van houten staanders, balken of metal studs.  
H.o.h. afstanden van de staanders < 40 cm. Platen ‘liggend’ monteren, veer en 
groef vallen in elkaar waardoor de kopse (korte) naden niet op de onder-
constructie hoeven te eindigen. Afwerken met: Naturetherm raapleem, klimaat-
kalk of Quick. 

Dampdiffussie en 
zomerhittebescherming: 
 

De NatureFlex houtvezeilisolatie-dekens en SONO hebben een groot opname- 
en afgiftevermogen van vocht zonder dat de structuur of isolatie-eigenschappen 
daardoor wezenlijk veranderen. In de zomer blijft het binnen langer koel dan met 
conventionele isolatiematerialen, want met 20 cm isolatiedikte is een bescher-
ming tegen de zomerhitte van meer dan 10 uur realiseerbaar, dit door de 
natuurlijke faseverschuiving en amplitudedemping van houtvezelisolatie. 

Eigenschappen: De natuurlijke voordelen van NatureFlex houtvezelisolatie-dekens: 
- buigbare, hoog-isolerende, diffusie-open natuurlijke houtvezelisolatie 
- vochtregulerend door hoge vochtopname en -afgifte eigenschappen waardoor het risico 

van bouwschades door vocht wordt verminderd 
- scheurt niet, vormstabiel en standvast 
- goede klemwerking door buigbaarheid waardoor een voegloze aansluiting met 

aangrenzende bouwdelen ontstaat 
- huidvriendelijk en geen huidirritatie tijdens de verwerking 
- goede warmteopslagcapaciteiten leveren een excellente zomerhitte bescherming 
- enorme thermische isolatie 
- geen condensatielekken  
- licht in gewicht en eenvoudig verwerkbaar 
- behaaglijk binnenklimaat en een hoge geluidsisolatie 

- ecologisch, milieuvriendelijk en composteerbaar/recyclebaar 
Warmtegeleiding lambda: 
Soortelijk gewicht: 
Dampdiffusie weerstand ų:  
Specifieke warmtecapaciteit c:  
Brandklasse volgens EN 13501-1: 

0,039 W/mK 
ca. 55 kg/m

3
;  

5 
2100 J/kgK 
E; max. temperatuur: 120 graden 

Productwijzigingen, vertaal- en  
drukfouten voorbehouden. 
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4. Leem 
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5. Leem 
afwerkplei
sterlaag 


