ALGEMENE FICHE NA-ISOLATIE “VERLOREN” ZOLDERVLOEREN

SUPAFIL LOFT zoldervloerisolatie

(SUPAFIL is een merk van Knauf Insulation)

Toepassing :
Thermisch na-isoleren van slecht toegankelijke of verloren zoldervloeren door middel van het inblazen
van een speciaal hiervoor ontwikkelde minerale wolvezel.
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, er is slechts een kleine mansopening nodig. Het materiaal
wordt via een luchtslang getransporteerd, de woning blijft proper.
SUPAFIL Loft is een prijsgunstig systeem dat het thermisch comfort
aangezienlijk verbetert gezien dit systeem makkelijk in grote diktes kan
worden geplaatst. Vloerbalken bevinden zich in het isolatiesysteem, er
zijn geen koudebruggen.
SUPAFIL Loft zorgt voor een merkbare besparing van het energieverbruik, aangezien de zoldervloer het grootste energieverlies van de
buitenschil van een gebouw vertegenwoordigd.
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.
SUPAFIL Loft wordt enkel door onze gespecialiseerde vaklui geplaatst
met een hiertoe ontwikkelde inblaasmachine.

Zoldervloer isoleren : rendeert dit snel ?
Zeker weten, u voelt dit verschil meteen.
In de winter getuigen onze klanten hiervan reeds
daags na uitvoering (comfort, geen tocht meer).
Via een ongeïsoleerde of slecht geïsoleerde zoldervloer gaat enorm veel energie verloren.
Deze beperkte investering is zo terugverdiend.
En ook uw Energie Prestatie Certificaat scoort beter.
Þ

Losse wol op zolder : blijft dat liggen ?
Het is en blijft een losse wolvezel, vanzelf gaat
deze wol niet “wegwaaien”. Uiteraard is het
oppassen geblazen aan dakvoeten, openingen
naar spots, .... Wij maken vooraf alles dicht.
Kan ik mijn zolder nog gebruiken ?
Dat kan, mits wij beloopbare zones maken die
hoger zijn dan de isolatiedikte of door met
opstaande randen rondom te werken.

Niet elke situatie is geschikt om te werken met een los geblazen isolatiemateriaal.
Voorafgaand onderzoek door onze specialisten is vereist. Meer dan 30 jaar know-how en
ervaring in de isolatiesector staan tot uw dienst.
VRAAG UW GRATIS PLAATSBEZOEK AAN !

ALGEMENE FICHE NA-ISOLATIE “VERLOREN” ZOLDERVLOEREN
WERKMETHODE :

(ook toepasbaar van buitenaf via een opening in het dak)

¨ Na voorafgaande controle van de zoldervloer gaan onze vakmensen aan de slag.
¨ Als voorbereidende werken dekt men inbouwspots af met onbrandbare potten, verhoogt men randen
van het zolderluik, maakt men dakvoeten dicht waar nodig, controleert men de elektrische installatie.
¨ Waar gewenst maken we beloopbare zones met een zwevende vloerroostering en OSB-platen.
¨ De wolvezels worden door de inblaasmachine verwerkt en via een
luchtslang tot op de zoldervloer getransporteerd.
¨ Na een laatste inspectie dichten we opnieuw de toegangsopening
in het dak of het plafond. (zolderluik, dakopening, …)
Þ Op één dag is ook uw woning
klaar voor de volgende
winterkou of zomerhitte !

Eigenschappen Supafil Loft glaswolvezel :
· 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 de woning nog ‘ademen’
· Certificaten : CE & Eurofins Gold

Warmteweerstand RD (m²K/W) i.f.v. de laagdikte :
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

Þ Hoe groter de RD-waarde, hoe beter

Onze website www.isolatieverhoeven.be staat boordevol actuele informatie uit onze sector, veelgestelde vragen
en tips i.v.m. isolatie, de voorstelling van al onze producten en alles waarvoor deze productfiche helaas te klein is !

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.

