
SPOUWMUURISOLATIE 
AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM   

WILT U OOK ISOLATIEHERSTEL MET AMINOTHERM 
ISOPLUSSCHUIM TOEPASSEN?

Neem contact op met uw adviseur of via ons  
algemene telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Wij geven graag advies op maat! 
Wilt u meer informatie over de producten voor spouwmuurisolatie?  
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene  
telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door 
heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij 
zo’n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als 
zakelijke klanten bij de energiebesparing en waardestijging van 
woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we 
samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,  
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan  
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken  
wij met 10 jaar (schriftelijke) garantie op alle  
typen isolatie.

Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.
particulier@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com
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Isoleren met Aminotherm 
isoplusschuim zorgt ervoor dat uw 
spouwmuur weer volledig wordt gevuld 
met isolatiemateriaal. Is uw woning 
gebouwd tussen 1975 en 1990? Dan is 
er een grote kans dat de spouwmuren 
van uw woning al geïsoleerd zijn. Vaak 
werd in deze periode licht geïsoleerd, 
met isolatiematerialen waarvan de 
isolatiewaarde ver te zoeken is. 
 
Isolatieherstel met Aminotherm 
isoplusschuim
Met Aminotherm wordt er isoplusschuim 
bij geblazen, terwijl er al ander 
isolatiemateriaal in de spouwmuur 
aanwezig is. Het huidige 
isolatiemateriaal hoeft niet eerst 
verwijderd te worden, want 
Aminotherm isoplusschuim vult  
de open ruimtes en drukt als het  
ware het oude isolatiemateriaal weg. 

WILT U OOK SPOUWMUURISOLATIE  
MET AMINOTHERM  
ISOPLUSSCHUIM?

Damp-open en waterafstotend
Als de buitenmuur nat wordt door 
regen, zal het vocht niet door de 
isolatielaag binnendringen naar de 
binnenmuur. De muur blijft ‘ademen’ 
omdat de isolatielaag wel waterdamp 
doorlaat van binnen naar buiten.

Vloeibare verwerking
Het product wordt in vloeibare vorm 
verwerkt en wordt schuim wanneer 
het in de spouwmuur is aangebracht.  

Gecertificeerd
Isoplusschuim beschikt over een 
KOMO-attest.  

Lambda waarde
Warmtegeleidingscoëfficiënt is  
0,035 W/m.K.

SPOUWMUURISOLATIE AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM 

VOORDELEN VAN SPOUW MUUR  ISOLATIE 
MET AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM

Hogere isolatiewaarde
Isolatie die vroeger werd aangebracht is 
tegenwoordig al snel te overtreffen met 
huidige isolatiematerialen. Met 
Aminotherm isoplusschuim bereikt u een 
aanzienlijk hogere isolatiewaarde en dus 
meer wooncomfort en energiebesparing. 

Makkelijke verwerking
Het oude isolatiemateriaal hoeft niet eerst 
te worden verwijderd, maar kan gewoon in 
de spouw blijven. Het isoplusschuim vult de 
overige ruimte, met als resultaat een goed 
geïsoleerde spouwmuur. 

Spouwmuurisolatie met 
Aminotherm isoplusschuim: de 
oplossing voor isolatieherstel. 
Zijn de spouwmuren in het 
verleden al geïsoleerd, maar is 
de isolatiewaarde ver te zoeken 
omdat het materiaal verpulvert 
of krimpt? Dan is Aminotherm 
isoplusschuim een uitkomst!

Hoe werkt het?
Aminotherm isoplusschuim wordt ter 
plekke in vloeibare vorm verwerkt. Het 
product bestaat uit drie compontenten: 
hars, schuimmiddel en lucht. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van CFK’s of 
andere chemische stoffen om het 
materiaal op te schuimen. Wanneer het 
product in de spouw wordt geblazen 
wordt het isolatieschuim. Ook voor hele 
smalle spouwbreedtes (vanaf 3 cm) is 
Aminotherm isoplusschuim goed te 
gebruiken. Doordat het materiaal 
vloeibaar verwerkt wordt, komt het ook 
in de kleinste kieren en naden. Dat 
betekent een 100% gevulde spouw!

Bekijk ons 
filmpje over 
Aminotherm 
isoplusschuim 
via de QR-code. 


