THERMISCHE ISOLATIE

KIES DE JUISTE PARTNER
OM UW HUIS TE ISOLEREN!
Met reeds meer dan 28 jaar ervaring mag Isowit bvba zich een
ware isolatiespecialist noemen. Zowel in thermische als akoestische isolatie hebben we door deze jarenlange ervaring een
uitgebreide kennis opgebouwd. Dankzij de unieke combinatie van
onze superieure kwaliteit en onze uitstekende service geven wij u
steeds het beste advies, een advies op maat!

WIJ ISOLEREN
UW HUIS!

CONTACTEER
ONS VRIJBLIJVEND
VOOR ADVIES
OF EEN OFFERTE!

Doe net zoals duizenden tevreden klanten voor u en investeer nu
in vloer-, kelder-, zolder- of spouwmuurisolatie en bespaar tot wel
40% op uw energiefactuur.

Is uw woning van kelder tot zolder goed geïsoleerd? Heeft u een
woning gekocht of bent u aan het bouwen/verbouwen? Investeer
dan meteen in een goede isolatie. Een goed geïsoleerde
woning zal tijdens de hete zomermaanden de hitte buiten houden
en tijdens de koude wintermaanden zal de warmte binnen blijven.

BESPAAR TOT

40%
ENERGIE PER JAAR

Zo geniet u het hele jaar door van een comfortabel binnenklimaat.
Het verhoogt dus niet enkel de waarde van uw woning maar ook
uw wooncomfort! Bovendien bespaart u jaarlijks honderden euro’s
op uw stookkosten.
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WIJ ISOLEREN UW HUIS!

Mag niet op de openbare weg gegooid worden. Verantwoordelijke Uitgever : Isowit

WAAROM ISOLEREN?

THERMISCHE ISOLATIETECHNIEK

THERMISCHE ISOLATIE

WAT IS ISOPUR?

VOORDELEN

Isopur is een twee componenten polyurethaan hardschuim waarmee
u daken, zolders, vloeren, kruipkelders en andere oppervlaktes thermisch kan isoleren.

•

Omdat wij steeds voor kwaliteit kiezen werken wij enkel met een
gesloten cellenstructuur!
Dit geeft u na uitvoering een homogene monolitische laag die naadloos aansluit in hoeken en kanten en rondom leidingen. Doordat wij
Isopur spuiten is er geen afval op uw werf. Hierop kan direct de akoestische isolatie Isonor, de vloerverwarming of dekvloer (chape) geplaatst
worden.

•
•
•
•

Snelle uithardingstijd! Reeds na enkele minuten kan
u het vloersysteem en/of de vloerverwarming aanbrengen.
Beperkte dikte nodig voor hoge isolatiewaarde.
Zéér geringe vochtopname door gesloten cellenstructuur (>90%).
Geen extra belasting van uw constructie dankzij
de ideale gewicht/isolatie verhouding.
Geen uitvullings- of nivelleringschape nodig.
U wint al snel 3 à 4 cm hoogte.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
•
•

: 0,026 W/mK vanaf 12cm
Druksterkte: ≥ 15N/cm²

•
•

(H)CFK vrij. (OZON afbrekend vermogen of ODP = waarde 0)
Recycleerbaar

MILIEUVRIENDELIJK
Draagt u ook zorg voor het milieu van vandaag en dat van morgen?
Een goed geïsoleerde woning is beter voor het milieu. U verbruikt
minder energie waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert.
Uw woning isoleren is goed voor uw portemenee en voor het milieu.
Niets dan voordelen dus.

BUDGETEN MILIEUVRIENDELIJK!

