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ISOLATIEFOLIE
Vloerisolatie

n
w stookkoste

✓ Zeer effectief bij vloerverwarming
✓ In hoge Rd-waarde te krijgen
✓ Jarenlang isolatiewaarde behoud
✓ Vrij van chemische stoffen
✓ Droge, schone en toegankelijke kruipruimte
✓ Voor zowel houten- als betonvloeren.
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Technische gegevens
✓ Isolatiewaarde:
• T4.0 / Rc-waarde 3.8 / Dikte 60 mm
• T4.5 / Rc-waarde 4.3 / Dikte 80 mm
• T5.0 / Rc-waarde 5.3 / Dikte 120 mm

✓ Isso gecertificeerd
✓ Vocht afstotend
✓ Vrij van chemische stoffen

WAT IS ISOLATIEFOLIE?

Isolatiefolie is vloerisolatie door middel van stevige
luchtdichte dekens. Deze dekens zijn opgebouwd uit
lagen reflectiefolie, afgewisseld met lagen noppenfolie. De isolatie functioneert, doordat warmtestralen
terug naar de woning worden gereflecteerd. De
stilstaande luchtkamertjes in de noppenfolie hebben
eveneens een isolerende werking.

HOE WORDT ISOLATIEFOLIE
TOEGEPAST?

Isolatiefolie

Bij het isoleren van een vloer met isolatiefolie worden
de dekens tegen de onderzijde van de vloer bevestigd.
Dit geheel wordt vervolgens luchtdicht afgewerkt
met tape. Isolatiefolie kan worden aangebracht in
combinatie met een bodemfoliekuip, of met een laag
schelpen op de bodem van de kruipruimte en kan
tegen alle soorten vloeren worden aangebracht, mits
er een minimale hoogte beschikbaar is van 30 cm in
de kruipruimte.

ISOLATIEWAARDE VAN
ISOLATIEFOLIE

Isolatiefolie is verkrijgbaar in verschillende dikten
en met verschillende isolatiewaarden. ISOhome
verwerkt voornamelijk isolatiefolie met een isolatiewaarde van 3.5 of 4.0 Rd. Indien een hogere
Rd-waarde is gewenst, is dit altijd bespreekbaar.

DE OPLOSSING BIJ
VLOERVERWARMING

Zeker bij gebruik van vloerverwarming is het erg
belangrijk om de onderzijde van de vloer goed te
isoleren. Zo voorkomt u dat er veel warmte verloren
gaat in de kruipruimte en behaalt u meer rendement
uit uw verwarming.
Werking van de vloerisolatie

' Een robuust isolatiedeken onder uw vloer met een blijvende
isolatiewaarde door de jaren heen, dat is de kracht van isolatiefolie.'
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