SPOUWMUURISOLATIE
SUPAFIL INBLAASWOL

BENT U AL OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN
VAN SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE?
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.
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SPOUWMUURISOLATIE SUPAFIL INBLAASWOL
VOORDELEN VAN
SPOUWMUURISOLATIE MET SUPAFIL
Geen inzakking van het isolatiemateriaal

Door een homogene vulling van de spouw is
er geen risico dat het materiaal inzakt.

Makkelijk en snel uitgevoerd

Spouwmuurisolatie met Supafil:
meer comfort én een lagere
energierekening. Wanneer uw
woning gebouwd is voor 1980
kunt u veel voordelen halen uit
goede na-isolatie. Na-isolatie van
uw spouwmuren met Supafil
minerale wol levert een besparing
op die vergelijkbaar is met een
rente van 10% op een spaar
rekening.

Waarom kiezen voor Supafil
inblaaswol?

Met Supafil wordt uw spouwmuur
naadloos geïsoleerd. Het product
wordt optimaal verdeeld in de spouw
zonder naden en kieren en kan daarom
niet inzakken. Supafil bestaat tot wel
80% uit gerecycled glas en bevat geen
kunstmatige (kleur)stoffen en
chemicaliën. De inblaaswol is water
afstotend en neemt geen vocht op.
Binnen één dag is de klus geklaard
door onze isolatiespecialisten.
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Binnen één dag isoleren onze isolatiespecialisten
uw spouwmuur met Supafil. Geen rommel, geen
verbouwing en u ziet er niets meer van wanneer
we klaar zijn met uw woning.

Meer wooncomfort
Hoe spouwmuurisolatie werkt

Via een speciaal boorpatroon worden er
gaten geboord in de buitengevel, meestal
op de kruisingen van de voegen. Door een
kleine boordiameter te gebruiken,
beschadigen wij nooit de gevel. Hierna
wordt de inblaaswol met een slang in de
spouwmuur geblazen, totdat de hele muur
gevuld is met isolatiemateriaal. Tot slot
worden de boorgaten weer vakkundig
dichtgemaakt met voegspecie, in dezelfde
kleur als de bestaande voeg. U ziet er niets
van, maar gaat na de uitvoering meteen
merken dat uw spouwmuren goed zijn
geïsoleerd. Indien nodig worden er extra
ventilatieroosters aangebracht, om voor
goede woningventilatie te zorgen.

U WILT TOCH OOK DE
VOORDELEN ERVAREN VAN
SPOUWMUURISOLATIE?
Duurzaam

Door isolatie met Supafil lost u tocht- en vocht
problemen in de woning op. Uw huis blijft
warm in de winter en koel in de zomer.
Minder energieverbruik en toch een aangename
temperatuur.

Supafil bestaat tot wel 80% uit
gerecycled glas en het materiaal
behoudt zijn eigenschappen en biedt
zo een constant hoger wooncomfort
voor uw woning.

Energiebesparing

Gecertificeerd

Uw woning isoleren met inblaaswol? Dan kunt
u rekenen op een hoger energielabel. Verhoog
de waarde van uw woning door een goed (na-)
geïsoleerd huis. Dus niet alleen fijn voor uw
wooncomfort, maar ook gunstig voor de
waardestijging van uw woning.

Een inblaaswol met het KOMOattest, door certificeringsinstantie
SKG-IKOB, en een ISSO kwaliteits
verklaring.

Waterafstotend

Neemt geen vocht op, maar is damp
open. De muur blijft dus ademen na
isolatie met Supafil.

Onbrandbaar

Brandklasse A1.

Na-isoleren met Supafil levert een besparing
tot wel 26% op uw energierekening. Dat kan
per jaar oplopen tot wel 500 euro!

Een hoger energielabel

Snel terugverdiend

Door deze relatief lage investering (variërend
vanaf 750 euro, afhankelijk van het te isoleren
oppervlak) heeft u de kosten al gauw
terugverdiend. De gemiddelde terugverdientijd
bij spouwmuurisolatie met Supafil is 4 jaar.

Lambda waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt is
0,034 W/m.K
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