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„natureplus” este simbolul calităţii acordat
materialelor de construcţie ecologice, funcţio-
nale şi fără nici un risc asupra sănătăţii. În
iunie 2002 Thermo-Hanf® a obţinut eticheta
de calitate „natureplus”, fiind primul material
izolant din Europa, realizat din fibre natura-
le.

Începând din iunie 2004 produsul Thermo-
Hanf® poartă „simbolul R”, adică declara-
ţia completă privind compoziţia chimică a
cotelor materiilor prime din produsul ter-
moizolant. Acestea sunt indicate în felul
următor: fosil: roşu - mineral: galben; rege-
nerabil: verde

Magazinul Öko-Test a efectuat testări pe
23 de materiale izolante pe baza unor cri-
terii relevante referitoare la fizica constru-
cţiilor şi a protecţiei termice. În anuarul
2007, produsul Thermo-Hanf® a fost dis-
tins cu calificativul „foarte bun”.

În decembrie 2005, specialiştii din
Comisia pentru Medicina Habitatului şi
Igiena Construcţiilor au acordat produ-
sului Thermo-Hanf® certificatul de
„recomandat de medicina habitatului”.

În mai 2006, editura britanică de speci-
alitate conducătoare a acordat produsu-
lui Thermo-Hanf® titlul de cel mai bun
produs ecologic în categoria produselor
de construcţie pe teritoriul Regatului Unit

Premiul internaţional pentru durabilitate este
premiul „Energie Globe Award”. Cu acest pre-
miu se disting acele proiecte şi produse care
contribuie la protejarea celor patru elemente
de bază care alcătuiesc lumea şi anume
pământul, focul, apa şi aerul. Această distincţ-
ie la nivel naţional a fost acordată produsului
Thermo-Hanf® în aprilie 2007 în Irlanda.

Hock este partener al portalului de con-
sultanţă „CO2-online”. Pagina
www.klima-sucht-schutz.de permite
estimarea stării unei construcţii din
punct de vedere termic şi oferă consult-
anţă în domeniul economisirii energiei
şi al protecţiei climei.

Ministerul francez al Mediului, al
Agriculturii şi al Pescuitului a acor-
dat în cadrul concursului mondial
de inovaţie „Concours-Lépine” din
septembrie 2007 medalia de aur
produsului Thermo-Hanf® .

În ediţia din 10/2005 a catalogului fundaţiei pentru
testarea mărfurilor (Stiftung Warentest) produsul Ther-
mo-Hanf® a fost evaluat - în comparaţie cu 19 alte
materiale izolante - ca fiind „cel mai bun material izo-
lant realizat dintr-o materie primă regenerabilă pentru
izolări intermediare între căpriori”.


