VLOERISOLATIE

ISOLATIE MET
45 JAAR
ERVARING

Vanuit de koude vloer trekt de kilte je huis en
je lijf in. Als je je vloer, dus de kruipruimte, laat
isoleren door Isotech dan komt daar een eind aan.
IsoPremium Vloerisolatie zorgt voor een tot 4°
Celsius warmere vloer. En het gasverbruik gaat
omlaag met maar liefst 6 m3 gas per m2 vloer.
Wil je een optimaal geïsoleerde woning of
bedrijfsruimte? Kies dan ook voor spouwmuuren dakisolatie.

De nummer 1 in Nederland

Bespaar tot 33%

Actief in heel het land

Wat levert vloerisolatie op?

Isolatie in 1 dag

Specialist in woningisolatie

 Lagere energierekening

met 45 jaar ervaring
en ruim 20.000 geïsoleerde woningen

 Gunstiger energielabel
 Geen vochtproblemen meer

15 jaar garantie
Duurzame oplossing

 Een behaaglijker binnenklimaat
 Een meer dan 4° Celsius warmere vloer (bij vloerverwarming)
 Een droger huis doordat er geen vocht meer optrekt uit de
kruipruimte, dus minder huisstofmijt

 Minder warmteverlies in de winter en koelteverlies in de zomer

Hoe werkt het?
Isotech isoleert kruipruimten in één dag en maakt daarbij
gebruik van IsoPremium. We werken hiervoor samen met
kruipruimtespecialisten. Zij maken een luchtspouw onder jouw
vloer en werken die luchtdicht af. IsoPremium is demontabel, dus
bovenliggende leidingen blijven bereikbaar. IsoPremium heeft
een dubbele werking; het reflecteert de kou in kruipruimte of
kelder naar beneden en de warmte omhoog. Dit maakt het een
ideaal isolatieproduct met een Rc-waarde van 3,76 m2K/W bij een
spouwdikte van 5 cm.

Isolatietechniek Best B.V.
Ambachtsweg 29
5627 BZ Eindhoven

COMBINATIE
KORTING
Kies je voor een combinatie
van twee of drie van de isolatievormen
uit deze brochure, dan krijg je korting.
Neem contact op via advies@isotech.nl
of bel 040-241 74 64

T 040-241 74 64
E info@isotech.nl
I www.isotech.nl
Deze folder is gedrukt op
FSC-gecertificeerd recycled papier

SPOUWMUURISOLATIE

Kwaliteit

Bespaar 33 procent

We werken alleen met materialen van de hoogste kwaliteit, dat
maakt onze materialen niet de goedkoopste, maar wel de beste.

Voelen de muren van jouw woning koud aan? Hebben jij en jouw gezin koude handen en
voeten? Een huis moet een plek zijn om van te genieten, in elk seizoen. Isotech heeft 45
jaar ervaring in het isoleren van woningen.

In een woning kun je verschillende onderdelen laten isoleren.
Spouwmuurisolatie levert het hoogste rendement. Als je overweegt
om jouw huis of bedrijf te laten isoleren met dak-, vloer- of
spouwmuurisolatie start dan met spouwmuurisolatie.

Als bewoner heb je direct resultaat; de thermostaat kan omlaag, de
wollen trui kan uit. In veel gevallen dalen de stookkosten met 33
procent. Dit scheelt vaak honderden euro’s per jaar en betekent dat
je je investering in gemiddeld drie jaar terugverdient. Het ISOTECHsysteem® kan in vrijwel elke woning in één dag aangebracht worden,
zonder hak- en breekwerk. De gaatjes die we boren, voegen we netjes
dicht met dezelfde kleur specie als de voeg.

Hoog rendement

Heeft mijn huis spouwmuren?
Vrijwel elke woning die gebouwd is tussen 1920 en nu heeft
spouwmuren. De meeste woningen van na 1976 hebben geïsoleerde
spouwmuren. Een spouwmuur is de smalle met lucht gevulde
ruimte tussen de binnen- en buitenmuur van een pand. Deze
spouwmuurisolatie is geschikt voor woonhuizen en bedrijfspanden.

Spouwmuurisolatie in één dag
Alleen de vakspecialisten van ISOTECH mogen met dit
isolatiesysteem werken. De werkzaamheden zijn klaar binnen een
dag en veroorzaken nauwelijks overlast. De vakspecialisten van
ISOTECH boren kleine gaatjes in de voegen van de buitenmuur. De
spouwmuur wordt opgevuld met PLATINUM MINI ISOTECH-parels®,
HR triple+, de hoogste standaard in spouwmuurisolatie.
De PLATINUM MINI ISOTECH-Parels®, HR triple+ zijn ontwikkeld
in samenwerking met Kingspan, de marktleider in de meest
hoogwaardige isolatieoplossingen. Isotech is de enige met een
dubbele certificering, uniek in kwaliteit en service.

Het ISOTECH-systeem® zorgt voor een prettiger woonklimaat en
meer wooncomfort. In de wintermaanden koelt je huis minder snel
af. En in de zomer blijft de hitte langer buiten. Ook het geluid van
buiten is binnen minder goed hoorbaar. Dankzij ons isolatiesysteem
zijn de geïsoleerde muren ademend en krijgen condens en schimmel
geen kans. Ook vochtige binnenlucht kan gewoon via de geïsoleerde
spouwmuren naar buiten. De PLATINUM MINI ISOTECH-parels®
HR triple+ zijn waterafstotend, regenwater kan de woning dus niet
binnendringen. Bovendien zijn ze brandvertragend. Bij een spouw
van 6 cm is de Rd-waarde 1,82 m²K/W.

Binnenmuur

PLATINUM MINI ISOTECH-Parels®, HR triple +

DAKISOLATIE
Op veel zolders kan het in de winter enorm koud
zijn en in de zomer bloedheet. Misschien heb
je de muren en vloer van jouw woning laten
isoleren? Maar op die bovenste verdieping wordt
de temperatuur maar niet aangenaam. Isotech is
specialist in dakisolatie. Als enige in Nederland
werken we met Soudafoam SPF O4. Dit is
gespoten isolatieschuim op basis van water.
Soudafoam SPF O4 is geschikt voor binnen-, en in
combinatie met een waterwerende laag, ook voor
buitenisolatie.

Duurzaamheid
De isolatieparels van ISOTECH bestaan volledig uit
milieuverantwoorde producten. Bij verwerking ervan komen geen
schadelijke stoffen of dampen vrij. De PLATINUM MINI ISOTECHparels® HR triple+ zijn volledig recyclebaar en zijn daarom ook een
duurzaam isolatiemiddel.

15 jaar garantie op spouwmuurisolatie
Certificeringen en kwaliteit
Ons isolatiesysteem is volledig gecertificeerd. De PLATINUM MINI
ISOTECH-parels® TRIPLE+ en het ISOTECH-systeem® zijn bekroond
met het KOMO-Procescertificaat SKGIKOB.011010.01.NL en het
KOMO Attest SKGIKOB.009195.03.NL

via het dak

Spouw

Comfort en een prettig woonklimaat

We geven 15 jaar garantie op onze spouwmuurisolatie.

Tot 25%

Gevelmuur

De voordelen op een rij:
 Laag in gewicht
 Hoge flexibiliteit dus scheurt niet
 Goede geluidsabsorptie
 Damp-open, waterafstotend en luchtdicht
 Hoge isolatiewaarde (bij 140 mm is de Rd-waarde 3,75 m²K/W)
 Volledig op waterbasis dus bevat geen toxische stoffen
 Laat geen pollen, bacteriën en schimmels door
 Wooncomfortverhogend dankzij hoog isolatie- en akoestisch
vermogen

Veiligheid
Tot 35%

via buitenmuren

Warmteverliezen
bij een
niet-geïsoleerde
woning

Tot 15%

Tot 25%

via ramen en deuren

via vloer en grond

SAMEN SLIM-ACTIE
Als we de spouwmuren van meerdere woningen in dezelfde straat
of buurt kunnen isoleren dan profiteren jij en jouw buurtgenoten
van een aantrekkelijke korting. Met onze Samen Slim-actie
profiteer je dus van lagere stookkosten én van korting.
Neem contact op via advies@isotech.nl of bel 040-241 74 64,
dan vertellen we je meer.

Dit schuim is brandwerend en zelfdovend en mag alleen aangebracht
worden door opgeleide en gekwalificeerde medewerkers.

Gemak
Soudafoam SPF O4 hecht zich aan vrijwel elke ondergrond
zoals hout, steen, beton en metaal en kan bij elke temperatuur
aangebracht worden. De specialisten van Isotech brengen het
schuim vloeibaar aan, daardoor komt het in de kleinste naden en
kieren en isoleert het jouw dak optimaal. Producent van Soudafoam
SPF O4 is het Belgische familiebedrijf Soudal N.V.

