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H-block is een gepatenteerd bouwpaneel bestaande uit een OSB III plaat gevuld met 
gesloten Polyutethaan Schuim, dit paneel is een gesloten en permanent verlijmde 
doos met een OSB-verstevigingsrib. 
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Lichtgewicht maar zeer duurzaam, H-Block® is een constructiepaneel voor de 
constructie van dragende en/of vliesgevels, plafonds, daken en vloeren in woningen, 
appartementsgebouwen en openbare voorzieningen.  
Hoewel het hoofdzakelijk wordt gebruikt als een dragend element, kan het ook 
worden gebruikt als het invullen van de houten, staal of beton bouw.  
Tegelijkertijd is het H-Block® een superieure thermische isolator en dus het perfecte 
materiaal voor de bouw van energie-efficiënte en passieve gebouwen. 

 
Het Polyurethaanschuim met gesloten cellen is een isolatiemateriaal met de hoogste 
thermische weerstand onder de commercieel verkrijgbare isolatiematerialen.  
In tegenstelling tot polystyreen (EPS) is polyurethaan resistent tegen de meeste 
veel voorkomende chemicaliën, insecten, knaagdieren en smelt niet tot 230 °C.  
In tegenstelling tot minerale wol is polyurethaan bestand tegen vocht en niet wordt 
afgebroken in contact met waterdamp.  
Het verliest geen hittebestendigheid en is resistent tegen microbiële ontwikkeling. 
Gesloten polyurethaanschuim in een doosvormige OSB is een zeer sterk 
Composiet materiaal dat de gewicht overdracht van de wanden in gebouwen toelaat 
tot 4 verdiepingen, vloeren aanleggen en plafonds zonder houten constructie en 
constructie van zelfdragende daken of daken die moeten worden gereduceerd tot 
een minimum dakspanten. 
Het feit dat H-Block® panelen worden vervaardigd in de productiehal en bieden ze 
een hoge kwaliteit en maakt de bouw van een huis mogelijk, ongeacht het weer. 
Snelle installatie van geprefabriceerde elementen maakt de bouw van een gebouw in 
slechts enkele dagen mogelijk. 
Bovendien is er een optimalisatie van het paneelgebruik, ons speciale 
computerprogramma, minimaliseert verspilling van materialen. 
H-Block® 
systeem is ook zeer flexibel en daarom kunnen er veel verschillende architecturale 
projecten aan worden aangepast. 
 
 
 

H-block®  Paneel soorten 
 
Block® 
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is een structureel geïsoleerd paneel bestemd voor de constructie van dragende 
wanden, plafonds, vloeren en daken die een verminderde hoeveelheid 
dakconstructie vereisen. 

 
Het H-Block® paneel is 125 cm. breed.  
Twee OSB III-platen zijn ingebouwd in het paneel 4-6 cm van de zelfkant. 
De ruimte tussen de banen is strak gevuld met gesloten PUR (polyurethaanschuim). 
De unieke thermische eigenschappen van H-Block® panelen worden geleverd door 
Het gesloten polyurethaanschuim.  
Afhankelijk van de dikte PUR-kern (10 cm, 14 cm of 20 cm)  verkrijgen we een 
warmteoverdrachtscoëfficiënt U-waarde van het H-Block® en deze varieert van 0,21 
tot 0,10 [W/m²K]. 
Of in Rc Waarde het warmteweestandscoefficient varieert van 4.7 tot 10.0 m²K/W 
 
Totale dikte van de H-Block ®  130 mm 170 mm 230 mm 

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

Warmteoverdrachtscoëfficiënt U U = 0,21 [W/m2 K] U = 0,15 [W/m2 K] U = 0,1 [W/m2 K] 

Warmte weerstandcoëfficient Rc- 

Waarde 
Rc 4,76 m²K/W Rc 6,66 m²K/W Rc = 10.0 m²K/W 

 
De H-Block® wandpanelen worden verbonden met LHB-verbindingen die ook zijn 
gevuld met gesloten polyurethaanschuim.  
Daardoor worden koude bruggen vermeden en het effect wordt tot een minimum 
herleid, waardoor een goed geïsoleerd, enkelwandige muur, plafond, vloer of 
dakoppervlak ontstaat. 
 
 
 
 
 
 
 

Toepassingen van H-Block®-panelen 
Muren/wanden 
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Vanwege de unieke mechanische eigenschappen kunnen H-Block®-wanden worden 
gebruikt om gebouwen tot 4 verdiepingen te maken(zonder extra Intern of extern 
skelet). 
Omdat de H-Block®-wand zowel isolatie- als structureel materiaal is, is het mogelijk 
om meer ruimte bruikbaar te maken qua vloeroppervlak dan een huis gebouwd met 
houten frame en meer dan een huis gebouwd met metselwerk met een gevulde 
spouw met dezelfde externe dimensies en U-waarde. 

 
Vloeren en plafonds 
H-Block® kan ook worden gebruikt om vloeren en plafonds tussen de verdiepingen 
te bouwen.  
De structureel geïsoleerde panelen van H-Block® worden vaak gebruikt om de vloer 
en de koudebrug bij de fundering en op de kruispunten van muren en vloer te 
elimineren. 

 
Daken 
H-Block®  dan de traditionele in termen van sterkte en duurzaamheid.  
De isolerende laag doet geen renovatie nodig hebben tijdens de levensduur van het 
object en het verliest zijn isolerende eigenschappen na verloop van tijd niet. 
H-Block® gebouwen zijn ook bestand tegen orkanen, aardschokken en 
aardbevingen. 
Installatie van de H-Block® dak kan op twee manieren worden gedaan.  
Ten eerste H-Block® panelen gecombineerd met de LHB verbindingen kunnen op de 
spanten worden gemonteerd en daardoor kan het dakspant overspanning en het 
aantal koudebruggen aanzienlijk woden verminderd.  
Ten tweede kunnen spanten worden gemonteerd in plaats van LHB-verbindingen, 
waardoor het aantal zichtbare overspanningen weer wordt verminderd. 
Door het gebruik van H-Block® panelen op het dak wordt het mogelijk gemaakt om 
hogere ruimten op zolder te krijgen en daarom meer bewoonbare dakruimte, omdat 
de PUR-isolatielaag bijna tweemaal dunner is dan in het geval van mineraal wol of 
polystyreen met dezelfde U-waarde of Rc-waarde. 

 
Renovaties en Superstructuren 
Elke variant van de H-Block® dakconstructie, vermindert de hele operatie tot een of 
twee werkdagen.  
Dit is bijzonder waardevol voor dakvervanging in bewoonde gebouwen (renovaties), 
vanwege de snelheid van de installatie en dus onafhankelijkheid van montage en de 
weersomstandigheden. 
De H-Block® panelen zijn licht in vergelijking met baksteen en blokken, daarom zijn 
ze ideaal voor gebruik, waar zware constructies niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld 
superstructuren). 
H-Blockplus® is het eerste geïsoleerde paneel waarvan de mechanische sterkte extra 

verbeterd is. 
H-Block plus ® is bedoeld voor de bouw van vloeren, plafonds en daken. 
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H-Blockplus® is 125 cm breed en maximaal 1250 cm lang.  
Twee multiplex banen zijn ingebouwd per paneel op 31 cm vanaf de rand.  
De ruimte tussen de banen is strak gevuld met gesloten PUR polyurethaanschuim. 
 
De panelen worden samengevoegd met LHBplus-verbindingen die ook met gesloten 
polyurethaanschuim zijn gevuld om koude bruggen uit te sluiten. 
 
Het koudebrug effect wordt door de LHBplus verbinfdingen tot een minimum beperkt, 
waardoor een goed geïsoleerde vloer, plafond of dakoppervlak ontstaat. 
Vanwege verbeterde mechanische eigenschappen van H-Blockplus® ontstaat er een 
reductie van de traditionele constructie-elementen. 
Waardoor het mogelijk is om dakconstructies zonder plafondbalken te maken. 
 
De unieke thermische eigenschappen van H-Blockplus® panelen worden veroorzaakt  
door het gesloten polyurethaanschuim.  
Afhankelijk van dikte van de PUR-kern (10 cm, 14 cm of 20 cm) krijgen de panelen 
een warmteoverdrachtscoëfficiënt U van U= 0,21 tot 0,1 [W/m²K]. 
 
 
 
Totale dikte H-block plus® 130 mm 170 mm 230 mm 

Dikte PUR 100 mm 140 mm 200 mm 

U-Waarde U=0,21 [W/m² K] U=0,15 [W/m²K] U=0,12 [W/m²K] 

Rc-Waarde Rc=4.76 W/m²K Rc=6.66 W/m²K Rc=8.33 W/m²K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H-Blockplus® panelen 

 
Vloeren en plafonds. 
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H-Blockplus® worden gebruikt om vloeren en plafonds tussen de verdiepingen te 
bouwen.  
Structurele geïsoleerde panelen H-Blockplus® worden gebruikt om de vloer en de 
koudebrug bij de funderingsput en op de kruispunten van de muren en vloer te 
elimineren. 
 
Daken 
H-Blockplus® 

Daken wegen een keer zwaarder dan de traditionele in termen van sterkte en 
duurzaamheid.  
De isolerende laag vereist geen renovatie gedurende de levensduur van het object 
en verliest zijn isolerende eigenschappen niet. 
  
H-Blockplus® gebouwen zijn ook bestand tegen orkanen, aardschokken en 
aardbevingen. 
Vanwege verbeterde mechanische eigenschappen van H-Blockplus® zijn aanzienlijke 
vermindering van de traditionele dakstructuur mogelijk. 
Bovendien maakt het gebruik van H-Block-panelen op het dak het mogelijk om 
hogere kamers/ruimtes op zolder te verkrijgen dus meer bewoonbare dakruimte, 
omdat de gesloten PUR-isolatielaag bijna tweemaal dunner is dan van minerale 
wol of polystyreen met dezelfde U-waarde. 
 
Lijst van tekeningen: 
 H-Block® structureel geïsoleerd paneel verbinding   HB/00 
 H-Block® structureel geïsoleerd paneel     HB/01 
 LHB verbinding profiel       HB/02 
 H-Block® structurele geïsoleerde paneelbekleding en vliezen HB/03 

 
 H-Block plus® structureel geïsoleerd paneel verbinding   HBplus/00 
 H-Block plus® structureel geïsoleerd paneel                     HBplus/01 
 LHB plus® verbinding profiel      HBplus/02 
 H-Block plus® structurele geïsoleerde paneelbekleding en vliezen HBplus/03 
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structureel geïsoleerd paneel en verbinding

Tekeningen

Figuur

Lage druk Polyurethaanschuim

Lage druk Polyurethaanschuim

Minimaal 20 mm. van de kant om de 200 mm.

Structureel geïsoleerd Paneel

LHB verbinding profiel

Cylinderkop schroef 4 x 40 of 5 x 40

Materiaal
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FiguurLHB Verbinding profiel

Dikte in [mm]

Kern

Naam:
Beplating
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FiguurH-Block - Structureel geïsoleerd paneel Bekleding en versteviging

Naam:
Beplating

Kern
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H-Block Plus ®Verbinding/aansluiting
Figuur

Lage druk gesloten 
polyurethaan schuim

Schroeven 20 mm. van de rand om de 200 mm.

Lage druk gesloten 
polyurethaan schuim

Naam:
H-block  plus

LHB  Verbinding profielplus

Schroeven verzonken kop 4 x 40 of 5 x 40
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Figuur

Watervast multiplex

Naam:
Bekleding
Versteviging
Kern

Dikte in [mm]

Breedte in [mm]
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Verbinding profiel Figuur

Dikte in [mm]

Naam:
Bekleding
Kern
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H-Block  - Plus Structureel geïsoleerd paneel Bekleding en versteviging Figuur

Naam:
Bekleding
Versteviging Watervast multiplex

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


