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TONZON
Vloerisolatie

n
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✓ Duurzaam geproduceerd
✓ Zeer geschikt voor houten vloeren
✓ Jarenlang praktijk ervaring en behoud van isolatiewaarde
✓ Vrij van chemische stoffen
✓ Droge, schone en toegankelijke kruipruimte
✓ Voor zowel houten- als betonvloeren

ISOhome.nl
ISOhome | Noord 123 | 2931 SL Krimpen a/d Lek | info@isohome.nl | www.isohome.nl

Technische gegevens
✓ Isolatiewaarde / 3.8 Rc
✓ Vocht afstotend
✓ Beschermt tegen Radongas
✓ Vrij van chemische stoffen
✓ DuboKeur

WERKING VAN DE TONZON
THERMOSKUSSENS

De vloerisolatie van Tonzon bestaat uit thermoskussens, deze thermoskussens zijn gemaakt van
reflectiefolie en gevuld met stilstaande lucht. De
warmtestralen die door de vloer de kruipruimte
uitstralen worden terug gekaatst door de reflectiefolie,
zo wordt voorkomen dat de warmte verloren gaat in
de kruipruimte. De stilstaande lucht in de thermoskussens wordt opgewarmd en blijft uitstralen, waardoor
de vloer een aangenamere temperatuur aanneemt.
Tonzon materiaal

TONZON VLOERISOLATIE
ALTIJD IN COMBINATIE MET
EEN BODEMFOLIEKUIP
Warmte beelden voor en na isolatie

De thermoskussens van Tonzon worden tegen de
onderzijde van de vloer gemonteerd. Dit kan zowel bij
houten-, betonnen- , en EPS-vloeren. Ook wanneer u
vloerverwarming heeft, is Tonzon een goede oplossing.
Het reflecteert namelijk de warmte stralen terug naar
de vloer. Hierdoor gaat er minder warmte verloren en
behaalt u meer rendement uit uw vloerverwarming.

Het Tonzon principe is de perfecte methode om vochtige kruipruimtes vrij te maken van vocht en tegelijk
de vloer te isoleren. Door het plaatsen van de bodemfolie wordt de bodem afgesloten en blijft eventueel
grondwater onder de bodemfolie.
U krijgt zo een schone, droge en nog toegankelijke
kruipruimte. Door het creëren van een droge kruipruimte is er minder kans op schimmels en zwammen
en rotten van houten vloeren. Ook het klimaat in uw
woning wordt gezonder en aangenamer

“Wij hebben de thermosfles flexibel gemaakt“
Uitvinder van Tonzon
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