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Isolatievulling en isolatiepleister  HARKUN – HLP 300 

Hout-  ‘Leichtlehm’*–   pleister HLP 300   –   Een multifunctionele isolatievulling 

 

Toepassing • Stortisolatie onder vloer voor warmte en geluidsdemping alsmede 

• isolerende voorzetschil voor binnen (droog of aardevochtig) 

• Isolatiepleister voor binnen met goede warmtereflectie 

• Warmteïsolatie in het dak 

• Vulling van binnenwanden 

Bestanddelen • Houtspaanders naaldhout, klei, aluminiumsilicaat 

Technische 

gegevens 

• Brandklasse normaal ontvlambaar 

• Drooggewicht ca. 300 kg/m³ 

• Warmtegeleidingsgroep 060 

• Diffusieweerstand µ-waarde 3/5 

• pH-waarde ca. 8,0 

Materiaalverbruik • 300 kg/m³ HLP  300 in bigbag leveren al naar gelang gebruik 

800 – 1200 liter ruimtevolume 

Opslag • In droge toestand 100 jaar 

• In aardvochtige toestand ca. twee weken 

Verwerking • Als stortisolatie  -  droog onder de vloer – storten, inblazen of 

instrooien; middels een stamper licht aantrillen en 

samendrukken in lagen van ca. 10cm. hoogte 

• Bij aardevochtig materiaal letten op voldoende ventilatie 

(ventilator gebruiken!!!) om voor een vlotte droging te 

zorgen! 

• Als binnen- of voorzetschil gebruikt: HARKUN   HLP   300  droog 

vullen achter bekledingen van hout, leem of minerale 

producten 

• Als isolatiepleister met veel water tot een natte brei roeren. In 

1 – 3cm dikke lagen optrekken en telkens laten drogen. De 

laatste pleisterlaag meerdere malen samendrukken totdat de 

plasticiteit het niet meer toelaat. Pleisterproef uitvoeren 

• Bij vochtig materiaal moet voor een toereikende droging 

gezorgd worden, voordat het materiaal luchtdicht wordt 

afgesloten 

• Constructies die aan beide zijden kunnen drogen, zoals 

bijvoorbeeld met rieten matten of soortgelijke materialen, 

bereiken bij adequate ventilatie een kortere droogtijd. Bij 

lossere vulling en droging aan beide zijden zijn isolatiediktes 

tot 30cm. mogelijk  

*(lichtgewicht leem)   
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Droging • Het droog geleverde materiaal is elk moment direct te gebruiken 

• In vochtige toestand echter is de toepassing van HLP300 afhankelijk 

van de constructie en de compressie. Deze zou door een vakman, -

vrouw in de leembouw begeleid moeten worden. 

• De effectieve droogtijd van een bouwdeel moet testgewijs direct ter 

plekke van de bouw worden vastgesteld. 

• Op de naleving en juiste toepassing van de leembouwregels van het 

‘Dachverband Lehm e.V.’ wordt hiermee met nadruk gewezen. 

• (Meer hierover: www.dachverband.de) 

Eindbehandeling • De droge constructie kan aansluitend met de op de bouw 

gebruikelijke methoden worden behandeld, bijv. bekleed of 

gepleisterd worden. 

 

Binnenïsolatie met HARKUN HLP 300 

Het gebruik als binnenïsolatie achter een verloren bekleding van een rietenweefsel (72 stengelig) 

vereist gewoonlijk 40 tot 100mm dikke vullingen. Het droge materiaal HLP 300 laat zich met toevoe-

ging van ca. 10% water in een betonmolen goed mengen en bereikt zo een .........  in aardvochtige 

toestand HLP 300 kan ook droog worden verwerkt. Met speciale inblaasmachines van de firma GEKO 

Maschinenbau GmbH in 31319 Sehnde is dit mogelijk, vergelijkbaar met de gebruikelijke werkwijze 

om holle ruimten met cellulosevlokken te vullen   

 

Test: Het aardevochtige materiaal met de handen tot een kogel ter grootte van een tennisbal 

samenpersen; wanneer deze na het persen niet uiteenvalt is het mengsel voldoende vochtig.  

Regel: hoe hoger de vochtigheid, hoe sterker de kogel hecht, maar hoe langer de droogtijd wordt. 

Telkens een laag van 10-15cm hoogte achter de rieten mat schudden en licht samendrukken bij aar-

devochtig materiaal totdat de hechting volgt 

Bekleding nu wederom ca. 30-50 cm. omhoogtrekken, vastnieten en op dezelfde wijze vullen. 

In het laatste stuk naar het plafond kan het er met de hand of een troffel aardevochtig ingedrukt 

worden, omdat het materiaal zo goed plastisch vervormbaar is. Aansluitend het laatste stuk rieten-

mat bevestigen 

Tip: om het eventuele eruit dwarrelen te voorkomen, kan het vlak van de rietenmat met water wor-

den besproeid en met een kwast uitgestreken, zodat de volgende pleisterlaag een goede hechting 

krijgt. 

 

Een vlotte droging van de natte of aardevochtige massa moet gegarandeerd zijn, om schimmelaan-

tasting te voorkomen. Het gebruik van luchtblazers, ventilatoren en bouwdrogers ter droging van het 

materiaal is zeer effectief en sterk aanbevolen. Daarbij moet ook voortdurend voor dwarsventilatie 

worden gezorgd om vochtigheid af te voeren. 


