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Isolerende SIP-bouwplaat - H-Blok 
structureel paneel 
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Het windox-duurzaam H-Blok is een gepatenteerde isolerende SIP-bouwplaat, gemaakt van 
polyurethaanschuim ingekapseld in een doosconstructie en permanent verbonden met een op 
hout gebaseerde OSB III-plaat.  
Een isolerend structureel paneel is een voorbeeld van duurzame, energiebesparende en 
milieuvriendelijk bouwmateriaal van de hoogste kwaliteit,  
Welke gebaseerd is op de ervaring van westerse markten.  
De platen zijn niet schadelijk voor de gezondheid en bevatten geen gevaarlijke asbest-, glas- of 
minerale vezels.  
De H-Blok isolerende constructieplaat is ook een structureel en afschermend materiaal. 
  
Lichtgewicht, maar zeer duurzaam, H-Blok structureel isolatiepaneel is een constructiemateriaal 
voor het bouwen van dragende en/of afdekkende wanden, plafonds, daken en vloeren in 
gebouwen met één of meerdere woonlagen en openbare voorzieningen.  
Hoewel het hoofdzakelijk als dragend element wordt gebruikt, kan het ook worden gebruikt als 
vulling voor houten, stalen of gewapende betonconstructies.  
Tegelijkertijd is het H-Blok isolerende constructieplaat een thermische isolator van topklasse en 
dus een perfect materiaal voor het bouwen van energiebesparende en passieve gebouwen. 

 
Het polyurethaanschuim met gesloten cellen dat de kern vormt van de H-Blok paneel is het 
isolatiemateriaal met de hoogste thermische weerstand van industriële isolatiematerialen voor de 
isolatie van gebouwen.  
Bovendien is het bestand tegen de meeste organische oplosmiddelen, zuren, alkaliën, insecten, 
knaagdieren, schimmels en bacterieen. 
Bestand tegen water en temperaturen tot 230°C.  
Deze extremen veranderen de isolerende eigenschappen na verloop van tijd niet, het veroudert 
niet en neemt geen vocht op.  
In combinatie met de doosconstructie en het OSB III, een zeer sterk composietmateriaal dat 
dragende muren van gebouwen mogelijk maakt tot 4 vloeren, plafonds zonder balken uitlijning en 
een vrijdragende dakconstructie met of tot een minimum gereduceerd dakspanten zijn mogelijk. 
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Het H-Blok structurele isolatiepanelen worden geproduceerd op de productielijn onder strikt 
gecontroleerde fabrieksomstandigheden dat de hoge kwaliteit garandeert en het mogelijk maakt 
om het individuele architectuele ontwerpen aan te passen en het constructieproces onafhankelijk 
van het weer te maken.  
De panelen zijn hard en stabiel, ze hebben ook een hoge duurzaamheid.  
Dankzij deze unieke mechanische eigenschappen wordt het H-Blok gebruikt voor de constructie 
van muren, plafonds en vloeren, en daken.  
Het biedt duurzaamheid, die de traditionele methoden voor het maken van daken of wanden 
overtreft, en garandeert ook bescherming tegen tocht.  
Structurele isolatieplaat is een veelzijdige, eenvoudige installatie en vermindert de wachttijd voor 
de uitvoering van het project - deze informatie is vooral belangrijk in het geval van renovaties.  
 
Het resultaat is dat de H-Blok isolerende constructieplaat een zeer eenvoudig, duurzaam en 
energiebesparend bouwsysteem creëert, waardoor niet alleen de investeringskosten maar ook de 
bedrijfskosten van het gebouw kunnen worden verlaagd.  

Het aanbod omvat twee soorten Panelen: H-Blok en H-Blok plus. 

H-Blok versus SIP 
De traditionele en bekende panelen (SIP. Structural Insulated Panel) werd uitgevonden 
in de VS in de jaren '30 van de vorige eeuw sandwichpanelen met polystyreen 
isolerende kern en de bekleding OSB, bedoeld om snel stijgende vraag naar betaalbare 
woningen, residentiële en commerciële ruimten te produceren. 
 

 
 
Onze producten, H-Blok en H-blok plus, zijn een variatie SIP in Polen uitgevonden en 
gepatenteerd de door ons geproduceerde panelen met een polyurethaan isolatie-kern, 
zijn bekleed met OSB III, gewapend met een strook van structureel multiplex en  OSB III 
aan de andere zijde. 
 Beide platen verbinden het standaard SIP-paneel met elkaar welke het draagvermogen 
verhogen als dat van een HEA-profiel, vierkante buizen en/of dozen constructie. 
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De inspiratie voor het H-Blok-paneel was de noodzaak om een constructie en 
beschermend materiaal voor wanden en plafonds te maken dat hout elimineert waar het 
niet noodzakelijk is.  
Deze gedachte bracht ons ertoe om naar het SIP-paneel te kijken als een HEA-profiel, 
waarbij de OSB-platen aan beide zijden zijn en de harde polyurethaan schuimvulling het 
geheel verstevigd.  
De volgende gedachte was - zou het paneel versterkt kunnen worden zodat het meer 
structureel zou zijn als een gewoon SIP paneel?  
Het antwoord op deze vraag leidde tot de creatie van een hybride paneel: OSB III-PUR-
OSB III.  
Een dergelijk paneel, geplaatst tussen de planken met OSB, creëerde het concept van 
een H-Blok.  

 
 
Het traditionele SIP-paneel wordt hoofdzakelijk gebruikt als wandplaat - zelden als 
dakbedekking en zeer zelden als plafond.  
Muur/wall SIP is een beschermend element dat een structurele verbinding tussen de 
planken vereist. Zo'n SIP creëert, net als  de ruggegraat “backbone”-technologie, een 
koudebrug.  
De alternatieve SIP-verbinding met de messing en groef elimineert de koudebrug, maar 
vereist een extra interne constructie.  
 
Muur/Wall H-Blok is SIP en elimineert de interne en externe houten constructie.  

In plaats daarvan met een standaard linker LHB-groef, waardoor een structurele zuil, die 
op 1,25 m (standaard breedte OSB) structureel versterkt de wand en onderbreken geven 
ook wel de  koudebrug genaamd.  
Hout is dan alleen nodig als fundament, hoek en bovenzijde.  
H-Blok geeft daardoor besparing in het gebruikte materiaal, arbeid en montage. 
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Een standaard dak of wand SIP is slechts een isolerende vulling van een houten 
constructie, met alle nadelen van deze oplossing - thermisch (thermische brug) en 
economisch (hogere investeringskosten).  
  
H-Blok plus  is een SIP speciaal voor toepassingen op daken en plafonds.  

In dit type versterkt het SIP-paneel is de hybride strook multiplex-schuim PUR-multiplex.  
De plank zit, net als in H-Block®-platen, een OSB-plaat.  
Zo'n H-sectie versmald ten opzichte van het H-Block paneel en een uitgebreide H-
Blok plus  verbindingen. 
In combinatie voor het plafond of dak in een enkel vlak, vormen bekend van de bouw van 
bruggen doosvormige steunstructuur met een herhalende verdeling van de banen en de 
dubbellaag OSB III-platen in de verbindingstukken van  H-Blok plus .  

 
  
H-Blok plus plafond of dak elimineert, naast de isolerende functie, de traditionele 

draagconstructie van plafonds en dakspanten.  
H-Blok plus, net als H-Blok, bespaart geld in gebruikte materialen, arbeid en montage. 

constructie 

H-Blok ® individueel Voor elk project!  
De maximale paneelbreedte is 1,25 en de hoogte is maximaal 12 meter.  
Elke plaat heeft twee OSB-banen ingebouwd op een afstand van 4-6 cm vanaf de zijkant 
en de ruimte er tussen is volledig gevuld met PUR-schuim.  
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De unieke thermische eigenschappen van het paneel H-Block®  worden gecreerd door de 
polyurethaanschuim vulling.  
Afhankelijk van de dikte van de PUR-kern (10 cm, 14 cm of 20 cm) ligt het 
warmteoverdrachtscoëfficiënt U-waarde van het H-Block®  op een niveau van 0,21 tot 0,1 
[W / m 2 K]. 
  

Totale dikte van de H-Block ® plaat 130 mm 170 mm 230 mm 

Dikte van de PUR-kern 100 mm 140 mm 200 mm 

Warmteoverdrachtscoëfficiënt U U = 0,21 [W / m 2K] U = 0,15 [W / m 2 K] U = 0,1 [W / m 2 K] 

 
De platen worden verbonden met behulp van de LHB-connector gevuld met 
polyurethaanschuim.  
Hierdoor wordt het effect van de thermische brug verminderd, waardoor een goed 
geïsoleerd, uniform oppervlak van de muur, het plafond, de vloer of het dak ontstaat. 

Toepassingen: 

Wanden 
Dankzij de unieke mechanische eigenschappen van de muur/wall H-Block®  Panelen 
kunnen deze tot 4 verdiepingen dragen.  
Aangezien de vulling in het H-Blok®  zowel voor isolatie en de constructie zijn is er slechts 
sprake van een geringe totale dikte waardoor het gebouw meer M³ inhoud mogelijk 
maakt en het bruikbare oppervlak doet toenemen in tegenstelling tot het zelfde oppervlak 
bij de traditionele bouw constructies.  
 
Plafonds en vloeren 
H-Block ® kan ook worden gebruikt voor de constructie van plafonds met verschillende 
verdiepingen, platte daken en vloeren.  
Het gebruik van isolerende bouwplaten H-Blok®  op de vloer elimineert de koudebrug in 
en op het gebouw en de aansluitingen van de wanden op de vloer. 
 
Daken 
Daken gemaakt in het H-Block® systeem  overtreffen hun duurzaamheid en traditionele 
sterkte.  
De isolerende laag hoeft niet te worden gerenoveerd gedurende de gehele levensduur 
van het gebouw, zonder zijn isolerende eigenschappen na verloop van tijd te verliezen.  
Als samengesteld materiaal bieden de H-Block ®  -platen een ongeëvenaarde 
bescherming tegen schokken, waardoor het gebouw effectief wordt beschermd tegen 
Aardbevingen, stormen en zelfs orkanen.  
Installatie van het dak in het H-Block ® -systeem  kan op twee manieren worden gedaan. H-
Block ®  panelen verbonden met behulp van LHB kunnen worden geïnstalleerd door een 
dakspant, waardoor de afstand tussen de dakspanten die nodig is om de dakspanten te 
ondersteunen en het aantal koudebruggen wordt verkleind.  
De tweede betere oplossing is om het dak te monteren met een verborgen dakspant, 
bijv. H-Block ® ze verbinden met elkaar met behulp van spanten die in plaats van LHB-
connectoren zijn geplaatst.   
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Bovendien is door het gebruik van H-Block ® dak hogere loftkamers/vlieringen omdat de 
PUR isolatielaag bijna twee keer zo laag als bij steenwol of geschuimd polystyreen 
(EPS).  
 

Renovaties en superstructuren 

In elke uitvoeringsvorm van dakconstructies is het gebruik van H-Block ®  te gebruiken. 

De werkingstijd voor een  dak is 1 of twee dagen, dit is bijzonder waardevol bij dak- 

vervangingsoperaties op objecten welke reeds in gebruik zijn. 

Ook is het belangrijk dat de montage werkzaamheden niet of nauwelijks van de grillen 

van het weer afhankelijk zijn.  

Vanwege het extreem lage totale gewicht in verhouding tot de mechanische sterkte, 

maakt H-Block ®  het mogelijk om superstructuren te maken op een bestaande 

constructie waar gewichtsberekeningen voor traditionele materialen dit niet toelaten. 

 

Functies en voordelen 

Dankzij de unieke kenmerken verschilt het H-Block®-systeem aanzienlijk van andere 
technologieën die worden gebruikt om gebouwen te bouwen. 
De belangrijkste voordelen van het gebruik ervan zijn:  

 HOGE ISOLATIE WAARDE EN ENERGIEBESPARING 

Het geslotencel polyurethaan schuim dat de kern vormt van de H-Block®-paneel is het 
isolatiemateriaal met de hoogste thermische weerstand van industriële isolatiematerialen 
voor isolatie van gebouwen.  
Bovendien wordt dankzij het gebruik van de LHB-connector tijdens de montage het effect 
van de thermische brug verminderd, waardoor een goed geïsoleerd, uniform oppervlak 
van de vloer, wand of dak ontstaat. 

 CAPACITEIT 

H-Block® is ook een UNIFORME BOUW en ISOLATIE module! 
Dankzij de gesloten cellen van het polyurethaanschuim geïntegreerd in de structuur van 
H-balk en OSB bekledingen, H-Block® heeft een zeer hoge buigsterkte, die bouwen in 
hoogte meters mogelijk maakt:  
- een dakconstructie met een verlaagd dakgebinte of een zelfdragend dak 
- draagvermogen buitenmuren tot 4 verdiepingen hoog.  
 Onderzoek naar axiale belastingen van panelen met een dikte van 100 mm (hoogte 2,4 
m, breedte 2,4 m) leidde tot vernietiging van de panelen bij een belasting van 440 kN / 
m². 

 ZEER SNELLE EN FOUTVRIJ INSTALLATIE 

Korte montage tijd van kant-en-klare elementen maakt het mogelijk om een huis in 
slechts een paar dagen te bouwen - ongeacht de weersomstandigheden en het 
seizoen.   
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De productie van panelen voor alle gebouwen in onze systemen zijn aangepast aan een 
specifiek project.  
Dit betekent dat de bouwplaats al wordt bezocht door snijplaten en genummerde platen, 
die alleen moeten worden samengevoegd als LEGO-stenen met behulp van de 
"instructie" die door ons wordt verstrekt.  
Daarnaast vindt de constructie van funderingen tegelijkertijd plaats met de productie van 
wanden en dak.  
Het feit dat H-Block® platen worden geproduceerd in een productiehal en niet op de 
werkvloer, zorgt niet alleen voor de hoge kwaliteit, maar ook kan het proces doorgaan 
onafhankelijk van de weer omstandigheden. 
  
Uit onderzoek van Reed Construction Data RSMeans Solutions voor BASF bleek dat de 
tijd van het samenstellen van een huis met een oppervlakte van 110 m 

2
 in een hout- 

skeletbouw bleek dit meer dan twee keer zo lang te duren als in de SIP- H-block® 
technologie. 
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 AFDICHTING 

Het schuim met gesloten cellen vullen het H-Block® paneel dit wordt onder druk in een 
pers in een gesloten vorm geïnjecteerd.  
Het groeit en vult de hele doos constructie - dat wil zeggen, het hele wand element.  
PUR-schuim neemt geen vocht op en ademt niet uit, verliest zijn eigenschappen niet in 
de loop van de tijd.  
Bovendien zijn alle elementen - LHB-platen en -connectoren, geassembleerd met 
lagedruk montageschuim, dat de hoge dichtheid garandeert.  
Ook garandeert dit een hoge mate van weerstand tegen dampen en lucht gedurende de 
hele levensduur van het product. 
 
Het vulproces schematisch weergegeven 

 

 KLEINE WAND - MUUR DIKTE 

Vergelijken we andere technologieën, een isolerende laag minerale wol of 
polystyreenschuim met dezelfde warmtepenetratie (U = 0,22 W / (m²K) is 50% hoger dan 
bij polyurethaanschuim dat de dikte van de wanden wezenlijk beïnvloedt.  
Omdat H-Block® ook de moduledrager en isolerende dikte van de wanden en daken van 
gebouwen in de H-Block® meer dan tweemaal kleiner is dan die van traditionele 
gebouwen, waardoor:  
- de maximale benutting van het gebouw  
- de maximale benutting van de leefruimte  
- Hogere ruimere zolder 
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 DUURZAAMHEID EN WATERDICHTHEID 

De polyurethaan isolatie met gesloten cellen vormt de kern van de H-Block®-panelen, 
Deze verandert de isolerende eigenschappen na verloop van tijd niet, neemt geen vocht 
op en smelt niet bij hoge temperaturen die periodiek op het dak voorkomen.  
Bovendien is PUR-schuim niet onderhevig aan infiltratie door waterdamp of lucht, buigt 
het niet door, is het ook erg moeilijk om te pletten of samen te persen.  
Het is bestand tegen de meeste organische oplosmiddelen, zuren en logen, insecten, 
knaagdieren, bacterieën, schimmels en water, ook is het bestand tegen temperaturen tot 
230 graden °C. 

 STIJFHEID 

H-Block®-panelen kunnen ook worden gebruikt om platte daken te bouwen, wat 
betekent dat ze vaak worden blootgesteld aan dynamische en/of mechanische 
belastingen, bijvoorbeeld als terras voetgangers of kleine voertuigen.  
Deze belastingen treden op tijdens de bouw of in verband met het reguliere onderhoud 
van het dak en de daarop gemonteerde uitrusting.  
In tegenstelling tot sommige vezelige isolatiematerialen, is PUR polyurethaanschuim 
ongevoelig voor voetverkeer en belastingen die worden uitgeoefend tijdens normaal 
onderhoud.  
Bovendien zorgt de constructie van het H-Block®-paneel voor een hoge stijfheid van de 
volledige dakbedekking.  
Dit maakt op zijn beurt het gebruik van H-Block®-panelen mogelijk als een constructie 
concentratie en leidt bijgevolg tot zijn slankheid en de resulterende besparingen. 

 PROJECT FLEXIBILITEIT 

Gebouwen van het H-Block®-systeem zijn ontworpen met behulp van 3D CAD / CAM-
software van de hoogste kwaliteit (Dietrich's).  
Dankzij dit programma is het mogelijk om bijna elk object te "panificeren" en het gebruik 
van de panelen te optimaliseren om de hoeveelheid afval op de bouwplaats te 
minimaliseren en zo de kosten te verlagen.  
Het H-Block®-systeem biedt ook volledige vrijheid op het gebied van dakbedekking en 
gevelafwerking. 
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 LICHTGEWICHT CONSTRUCTIE 

Vanwege de geringe dikte en het geringe gewicht van de panelen is de structuur van het 
gebouw in het H-Block®-systeem lichter, wat de investeringskosten aanzienlijk 
vermindert.  
Dit komt door kleinere: diepte en afmeting van de funderingen, diepte van dakranden, 
dikte van dakbalken, dakspanten en kolommen; de lengte van bevestigingen en de 
constructie van het totale gebouw. 

 STERKTE 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de structurele integriteit van een 
gebouw gemaakt van SIP-panelen aanzienlijk beter is dan een traditioneel hout skelet 
huis in termen van weerstand tegen compressie, buigsterkte en verhoogde 
belastbaarheid.  
Sinds hun oprichting en toepassing in 1930 (inclusief huizen gebouwd door Frank Lloyd 
Wright), zijn SIP-panels onderworpen aan vele uitgebreide tests, ook door externe 
instellingen.  
Ze bleek een beter alternatief voor de traditionele kaders 2x4 of 2x6 of zelfs de 
constructie van blokken geëxpandeerd polystyreen, ongeacht het type isolatie: glasvezel, 
cellulose of voorverstijfseld isolatie materiaal gebruikt in wand of dak.  
Gebouwen in SIP-systemen zijn extreem bestand tegen natuurlijke krachten, zoals 
aardbevingen, stormen, orkanen of zelfs tornado's.  
 

 


