
 

 

SUPAFIL LOFT zoldervloerisolatie 
Toepassing : 
Thermisch na-isoleren van slecht toegankelijke of verloren zoldervloeren door middel van het inblazen 
van een speciaal hiervoor ontwikkelde minerale wolvezel van Knauf Insulation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TECHNISCHE FICHE NA-ISOLATIE ZOLDERVLOEREN VAN KERKGEBOUWEN 

SUPAFIL Loft is een brandveilige minerale wolvezel die zonder  
schadelijk bindmiddel in verloren zolderruimtes wordt ingeblazen en zo 
een naadloze laag glaswolisolatie vormt.  
 

SUPAFIL Loft kan op de meest ontoegankelijke zolders worden  
ingeblazen via een luchtslang. Het gebouw blijft proper tijdens de werken.  
 

SUPAFIL Loft is een prijsgunstig systeem met uitzonderlijke prestaties. 
Dit systeem kan makkelijk in grote diktes kan worden geplaatst. Vloer- 
balken bevinden zich in het isolatiesysteem, er zijn geen koudebruggen.  
 

SUPAFIL Loft zorgt voor een merkbare besparing van het energie-

verbruik, de zoldervloer is vaak de grootste energieverliespost. 
 

SUPAFIL Loft draagt bij tot een gezondere leefomgeving.           
Goed geïsoleerde woningen zorgen voor een lager energieverbruik en    
dus voor minder CO2-uitstoot, wat het milieu ten goede komt. 
 

SUPAFIL Loft wordt reeds decennia lang op grote schaal in diverse           
Europese landen met succes toegepast. 

Kerkgebouwen, specifieke toepassing omwille van speciale bouwwijze en gebruik ervan. 

Veilige inblaastechniek met luchtslang, uitvoering in zeer grote diktes haalbaar zonder overbelasting. 



 

 

  TECHNISCHE FICHE NA-ISOLATIE ZOLDERVLOEREN VAN KERKGEBOUWEN 

Eigenschappen Supafil Loft glaswolvezel : Warmteweerstand RD (m²K/W) i.f.v. de laagdikte : 

•  λ-waarde (gedeclareerd) : 0,045 W/mK 

•  Brandreactie : klasse A1 (zeer veilig) 

•  Slorpt geen vocht op en is reukloos 

•  Bevat geen chemische bindmiddelen 

•  Geen inzakking of veroudering 

•  Geen voedingsbodem voor schimmels 

•  Laat het gebouw nog ‘ademen’ 

•  •  •  •  Certificaten : CE & Eurofins Gold 

⇒ Hoe groter de RD-waarde, hoe beter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
 

Kantoren :   Leuvensesteenweg 51 bus 1 

  1910 Kampenhout  
  Tel + 32 (0)16 65 05 05 

  Fax + 32 (0)16 65 70 50 

  www.isolatieverhoeven.be 

 

Kantooruren :  ma-vr : 8u30-12u en 13u-17u30 

              
 

Mail ons uw vragen op info@isolatieverhoeven.be en bezoek 
onze unieke isolatie-website boordevol productinfo.  
Bekijk het on-line fotoboek met méér dan 300 foto’s en tips. 

Laagdikte RD-waarde Supafil 

  20 cm 4,40 m²K/W 

  25 cm 5,55 m²K/W 

  30 cm 6,65 m²K/W 

  35 cm 7,75 m²K/W 

  40 cm 8,85 m²K/W 

Niet alle zones zijn van binnenuit toegankelijk. 
Het openen van het dak, inschakelen van een hoogtewerker en 
andere uitrusting maakt deel uit van onze opdracht. 
 

Wij coördineren én voeren deze werken met eigen mensen uit. 

Wij werken met sterke en betrouwbare merken en producten. 


