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Snel resultaat

Direct wooncomfort

Door vloerisolatie daalt de luchtvochtigheid,

stijgt de (gevoels)temperatuur en 

verdwijnt het tochtgevoel over de vloer.

Zekerheid

Garantie

Plus Isolatie geeft 10 jaar garantie op alle (door ons 

uitgevoerde) werkzaamheden en geleverde materialen. 

Ook is Plus Isolatie aangesloten bij de 

branchevereniging VENIN.

Polyurethaan

Vloerisolatie

Heeft u last van een koude of vochtige vloer? Dan is vloerisolatie voor 

u de perfecte oplossing! Door uw vloer te isoleren voorkomt u niet 

alleen warmteverlies naar uw kruipruimte, maar uw vloer zal ook 

warmte gaan absorberen, waardoor deze warmer aanvoelt. 

Uw vloer laten isoleren met PUR isolatie (polyurethaan) is de beste 

optie als u wilt gaan voor een naadloos resultaat. U kunt zich wellicht 

voorstellen dat dit vaak niet wordt gehaald met andere materialen. 

PUR kan in iedere laagdikte naadloos tegen de onderkant van uw vloer 

worden gesprayd om de gewenste isolatiewaarde te bereiken. Daarbij 

is de PUR isolatie breed toepasbaar. Het kan o.a. ook worden 

toegepast tegen de binnenkant van uw dak of tegen uw binnen- of 

buitengevel.

Polyurethaan

Vloerisolatie

Vloer Isolatie (pur) wordt in lagen aangebracht aan de 

onderkant van de vloer. Zie onze werkwijze op de 

achterzijde. 

PUR

VLOERISOLATIE
VOORKOMT TOCHTIGE VLOEREN



info@plusisolatie.nl 

www.plusisolatie.nl 

Vragen?
Wij komen graag eens vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bekijken.

Werkwijze vloerisolatie

Aan de onderkant van uw vloer wordt met een spuitpistool de PUR van hoge kwaliteit in lagen 

aangebracht. Deze is in enkele minuten volledig uitgehard. Aan de hand van uw eisen kunnen wij de 

juiste laagdikte met de bijbehorende isolatiewaarde vaststellen. Het voordeel van deze isolatie- 

methode is dat het volledig naadloos kan worden aangebracht, zodat alle hoeken en kieren, waar 

normaal vervelende tocht langs kan komen, worden afgedicht.

VLOERISOLATIE
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Stap 1: 
Kosteloos 

vloeronderzoek. 
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Stap 2: 

wordt uitgebracht.
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Stap 3: 
PUR wordt aangebracht 

onder uw vloer.
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Stap 4: 
Uw woning is 

geïsoleerd en wordt 

netjes achtergelaten.

Luchtdicht

Voorkomt stank en vocht in uw woning 

doordat de PUR isolatie wind- en 

waterdicht is.

Snelle terugverdientijd

Gemiddeld binnen 5 tot 7 jaar 

terugverdiend.

Beter wooncomfort

Tochtgevoel over de vloer verdwijnt. 

Gevoelstemperatuur gaat al gauw tot 

4°C omhoog!

Milieuvriendelijk

Lager energieverbruik waardoor

minder CO2 uitstoot.

Gunstiger energielabel

Waardevermeerdering van uw woning.

Tijdelijk 6% BTW

Hierdoor is isoleren nu nog voordeliger!

Polyurethaan

Voordelen Vloerisolatie
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