
 

www.strotec.nl | info@strotec.nl | 06 284 88 963 

  

 

Eigenschappen panelen met toelichting  

In haar streven om gebouwen te voorzien van een beter binnenklimaat, de CO2-uitstoot in de bouw te 

verminderen en te werken met optimaal circulaire materialen, heeft Strotec gekozen voor het EcoCocon 

gevelsysteem. Strotec is exclusief partner voor Nederland.  

Specificaties van EcoCocon gevels 

 

*De specificaties van een EcoCocon gevel met 30 mm leem, 400 mm hout-stro paneel en 60 mm houtvezelplaat. 

Toelichting op de getallen 

R-waarde: 8,13  

De R-waarde wordt gebruikt om de isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken aan te 

geven. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaal een wordt uitgedrukt in m²K/W. Hoe 

groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal 

isoleert. 

Rc- waarde: 8,3  

De Rc-waarde staat voor Resistance Construction. Hiermee wordt de warmteweerstand (isolerend 

vermogen) van de hele constructie uitgedrukt. Een constructie is bijvoorbeeld het dak, de gevel of een 

vloer. 

Nieuwbouw-constructies moeten volgens het huidige bouwbesluit aan de volgende Rc-waarde voldoen: 

Vloer Rc = 3,7 m²K/W , dak Rc = 6,3 m²K/W, gevel Rc = 4,7 m²K/W. De Rc waarde van de EcoCocon gevel is 

8,3 m²K/W! 

 

R-waarde 8.13 

Rc-waarde 8.3 

Warmtegeleiding 0,0645 W/mK 

Brandwerendheid 120 minuten. Europees gecertificeerd (REI 120) 

Brandklasse B-s1, d0 

Geluidsisolatie index 54 dB 

Verticaal draagvermogen tot 110 kN/m 

Maattolerantie 2 mm over een lengte van 3 meter 

Gemiddelde persing stro 110 kg /m3 

CO2 uitstoot bij productie 2,8 kg /m2 

CO2 opslag 97,6 kg /m2 

Montagetijd 20 - 40 minuten per m2 
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Warmtegeleiding: 0,0645W/mK (lambda)  

De warmtegeleiding (lambda) is de hoeveelheid warmte die door een bepaald materiaal gaat. Hoe lager 

de lambda-waarde, hoe slechter materiaal warmte geleidt dus hoe beter het materiaal isoleert. 

Brandwerendheid: 120 minuten 

Brandwerendheid heeft betrekking op gehele ruimten en constructies. Bij ruimten wordt onder andere 

gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (branddoorslag).  Volgens 

het huidige bouwbesluit moeten gevels een brandwerendheid hebben van 30 tot 60 minuten. De panelen 

hebben een brandwerendheid van 120 minuten! 

Brandklasse: B-s1 d0 

De brandklassering is belangrijk om de veiligheid in gebouwen aan te geven en houdt onder andere 

rekening met de brandbaarheid van materiaal en de ontwikkeling van rook en brandende druppels.  

Brandklasse B-S1-D0 geeft aan dat de constructie wordt geclassificeerd als bijna onbrandbaar (B), de 

constructie een geringe rookontwikkeling heeft (S1) en de constructie bij brand geen enkele 

druppelvorming vormt (d0). 

Geluidsisolatie index: 54 dB 

De buitengevels van nieuwbouwwoningen moeten een minimale geluidsisolatie index hebben van 20dB. 

Hoe hoger deze index, hoe minder geluid van buiten naar binnen komt.  

Verticaal draagvermogen: tot 110kN/m 

Een draagvermogen van 110kN/m geeft aan dat de panelen 11.217 kilo per meter (11,2 ton) kunnen 

dragen. Dit dragende vermogen is ruim voldoende voor de gevels van woningen.  

De panelen zijn stapelbaar. De constructeur berekent per project hoeveel bouwlagen gebouwd kunnen 

worden zonder hulpconstructies. Dat is maximaal 6 bouwlagen. 

CO2 opslag: 97,6 kg m2 

Onze panelen bestaan voor 89% uit stro en 10% uit hout. Beide zijn biobased materialen die CO2 opslaan. 

De opslag van CO2 in stro is bijzonder effectief: Per seizoen slaat stro ongeveer 250 kg CO2 op per m3. En 

ieder jaar komt stro vrij als restproduct. Een boom slaat tijdens zijn groei veel meer op maar doet daar 

ongeveer 40 jaar over. Dat levert per jaar omgerekend een CO2 opslag op van ca. 15 kg CO2 per m3 .  

Om een idee te geven van de CO2 opslag van onze panelen: een gemiddelde, traditioneel gebouwde 

rijwoning is bij oplevering verantwoordelijk voor 30 à 40 ton CO2-uitstoot. De rijwoning die Strotec 

ontwikkelde heeft een CO2 opslag van 100,4 ton in de materialen . 
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