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BESPAAR TOT

40%
ENERGIE PER JAAR

WIJ ISOLEREN UW HUIS!

ISOLATIEMORTELKIES 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 akoes-
tische 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! 

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.

WAAROM ISOLEREN?

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. 

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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ISOTHERMISCHE ISOLATIETECHNIEK

WIJ ISOLEREN
UW HUIS!



THERMISCHE ISOLATIE

WAT IS ISOSOLE?

Isosole is een hoogwaardig isolatiemortel waarmee u vloeren 
zowel thermisch als akoestisch kan isoleren. Ook voor platte  
daken is Isosole ideaal als uitvullaag onder helling. Dit isolatie-
product is gebaseerd op grijze niet-gerecycleerde EPS-parels 
gecombineerd met cement, water en enkele toevoegstoffen. 

Dankzij deze samenstelling ontstaat er een hoge isolatiewaar-
de. Isosole is eveneens licht in gewicht waardoor de mortel 
perfect op lichtere constructies en daken geplaatst kan wor-
den. Dit maakt van Isosole een geschikte oplossing voor het 
isoleren van een brede waaier van uitvultoepassingen. 

Deze isolatiemortel maakt het bovendien gemakkelijk om op 
verder te werken met o.a. isolatieplaten of vloerverwarming.

Tenslotte kan de mortel helemaal gerecycleerd worden. Dit 
maakt van Isosole een milieuvriendelijk product. De lage 
kostprijs en hoge isolatiewaarde zorgen voor een uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding. Isosole kan zowel in nieuwbouw als 
tijdens renovatiewerken worden toegepast.

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.

• EPS-parels zijn CFK vrij 
• Recycleerbaar

VOORDELEN

• Hoge isolatiewaarde
• Hoge druksterkte
• Licht en toch sterk
• Ideaal om grote hoogteverschillen uit te vullen
• Geschikt om isolatieplaten op te leggen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

•     : 0.045 W/mK
•  Druksterkte: ≥ 20N/cm²

GESCHIKT 
VOOR 

NIEUWBOUW 
EN RENOVATIE-

WERKEN!


