
  
 

 

  

EXIE Fibres Stro 

EXIE Fibres is een mengsel van verschillende soorten stro. EXIE Fibres kan 

gebruikt worden net als traditioneel stro voor isolatiemateriaal. Met EXIE 

Fibres kan iedere isolatiedikte gekozen worden met een performante 

isolatiewaarde. 
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Afwerking 
Elke stevige, damp-open plaat kan als afwerking worden gebruikt. 

pleisters op basis van siliconen of cement. Wij raden EXIE Boards aan, 

gegarandeerd damp-open, zeer sterk, ecologisch en brandwerend. 

Bovendien kan op deze beplating onmiddellijk de afwerking van uw 

keuze aangebracht worden. En dit de dag na de plaatsing, dus geen 

droogtijden! 

Verwerking 
De EXIE Fibres zijn verpakt in een zak van ±15kg. De EXIE Fibres 

kunnen ingeblazen worden door middel van een EXIE-inblaasmachine. 

Maak bovenaan een gat in de gekozen plaat naar keuze, zodanig dat 

de darm van de inblaasmachine door de plaat kan. Hierdoor kunnen 

de EXIE Fibres ingeblazen worden in de kader. Giet de EXIE Fibres in 

de inblaasmachine en plaats de darm in de kader. Blaas de muur 

volledig vol en sluit het gat weer af. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing 

 

 

 

 

 

Productprestaties 

Soortelijk gewicht 90 kg/m³ ± 2,5% 

Warmtegeleidbaarheid 0,041 W/(m K) 

Faseverschuiving 13 uur, met 25 cm 

Droogtijd geen 

Schimmelwerend 

Ongedierte vrij 

Geluidsisolatie 

EXIE Fibres zorgen voor een zeer goede geluidsisolatie 

doordat de trillingen en geluidsgolven geabsorbeerd 

worden.  

 

Opslag 

EXIE Fibres moeten droog bewaard blijven. 

Beschikbaarheid 

zakken 15 kg 

Voorzorgsmaatregelen 

• Vermijd contact met de ogen 

• Buiten het bereik van kinderen bewaren en gebruiken 

• In geval van contact met de ogen, spoel de ogen 

overvloedig met water en neem contact op met een 

arts. 

• Draag geschikte handschoenen. 

• Draag tijdens de verwerking altijd de nodige oog-en 

gezichtsbescherming. 
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1. Houten kader 3. Plaatsing van de  

EXIE Fibres 

Installeer de kader 

tegen een droge 

muur. 

Inblazen met de 

EXIE-

inblaasmachine 

  

2. Plaatsing 4. Afwerking 

EXIE-Boards Verf, pleister, kurk, 

behang… 

   
Hellend dak Nieuwbouw muur Bestaande muur 

• Beplating 

• ±20 cm EXIE 

Fibres  

• Onderdak 

• Dakbedekking 

•    ± 25 cm EXIE 

Fibres in een 

houtskelet muur 

• Bij voorkeur 

afgesloten met EXIE 

Boards 

• ± 25 cm EXIE 

Fibres tegen de 

bestaande muur 

• Zorgen voor 

een droge muur 
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