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Installateur
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Plus Isolatie is een gekwali�ceerd en 

gecerti�ceerd isolatiebedrijf met jarenlange 

ervaring in woningisolatie. 

We zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van 

spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, 

dakisolatie en verdiepingsvloer isolatie. Als KOMO 

gecerti�ceerd isolatiebedrijf worden onze 

werkzaamheden steekproefsgewijs gecontroleerd 

door het SKG-IKOB. Tevens is Plus Isolatie 

aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging 

VENIN. Bij ons bent u verzekerd van kwaliteit. Wij 

geven op al onze geleverde producten en 

werkzaamheden 10 jaar garantie. 

Plus Isolatie BV
Handelsweg 26
7461 JK Rijssen
0548-547616

SPOUWMUURISOLATIE
DE BESTE INVESTERING IN UW WONING



0548-547616
Meer informatie?

Energiebesparend

Bespaar tot 33% op uw steeds maar 

oplopende energiekosten.

Snelle terugverdientijd

Gemiddeld binnen 2 tot 4 jaar 

terugverdiend.

Beter wooncomfort

Behaaglijk warm in de winter, lekker koel 

in de zomer.

Milieuvriendelijk

Lager energieverbruik waardoor

minder CO2 uitstoot.

Gunstiger energielabel

Waardevermeerdering van uw woning.

Tijdelijk 6% BTW

Hierdoor is isoleren nu nog voordeliger.

Knauf Supa�l HR ++

Voordelen van isolatie
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Stap 4: 
Gaten worden 

opgevuld met de juiste 
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Werkwijze spouwmuurisolatie

Allereerst onderzoekt één van onze adviseurs of uw woning geschikt is voor 

spouwmuurisolatie. Als uw woning aan de eisen voldoet stellen we een offerte op. 

Bij uitvoering beginnen we met het aanbrengen van een vooraf vastgesteld 

boorgatenpatroon, met gaten op de kruising van de voeg. Vervolgens wordt het 

isolatiemateriaal door de gaten in lagen van beneden naar boven in de spouw 

aangebracht. Zodra de spouw volledig is gevuld, worden de geboorde gaten dicht 

gevoegd met de juiste kleur voegmortel. De gevel verandert niet van uiterlijk en 

onderhoud is niet nodig. Dit allemaal in slechts één dag!
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Isolatiewaarde

Supa�l heeft een uitstekende 

isolatiewaarde (  d = 0.034 W/m.k). De 

Rd-waarde geeft het thermisch 

isolerend vermogen van een materiaal 

laag aan. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe 

beter de isolatiekwaliteit. Met een 

realistische constructiemeting (NEN ISO 

8990) is aangetoond dat de 

isolatiewaarde van het product zelfs 

beter is dan de aangegeven waarde.

Garantie

Door het na-isoleren van uw woning, 

door ons als KOMO gecerti�ceerd 

isolatiebedrijf, bent u altijd verzekerd 

van een kwalitatief hoogwaardig product 

dat op de juiste manier is aangebracht. 

U ontvangt een KOMO garantie van 10 

jaar op de geleverde materialen.

Gunstiger

energielabel

SPOUWMUURISOLATIE
VERLAAG UW ENERGIEREKENING, VERHOOG UW WOONCOMFORT

Door de hoge energieprijzen, de klimaatverandering en 

het verplichte energielabel is een goed geïsoleerde 

woning steeds belangrijker. Spouwmuurisolatie geeft u 

naast een forse energiebesparing ook meer 

wooncomfort door een optimale temperatuurverdeling 

in de woning. Tevens worden geluiden van buiten naar 

binnen en van binnen naar buiten extra gedempt, 

waardoor het geluidscomfort in uw woning wordt 

verbeterd.

Kan spouwmuurisolatie bij elke woning?

Wanneer uw woning is gebouwd tussen 1930 en 1975 dan zijn 

de spouwmuren over het algemeen nog niet geïsoleerd. Het 

na-isoleren van spouwmuren is een kleine investering en levert 

tot maar liefst 33% besparing op uw energierekening. Zo 

verdient u binnen 2 tot 4 jaar uw investering terug! Dat wil 

zeggen dat deze investering zelfs een veel hoger en duurzamer 

rendement geeft dan een spaarrekening of beleggen op de beurs. 

Knauf Supa�l HR++

Plus Isolatie is erkend verwerker van Knauf Supa�l inblaas wol. 

Met Supa�l krijgt u blijvend een optimale verdeling in de spouw, 

zonder dat het product inzakt. Supa�l is waterafstotend, neemt 

geen vocht op en is niet-capillair. Bij regen zal alleen de 

buitenmuur nat worden, het vocht zal niet door de isolatielaag 

binnendringen. De muur kan blijven ‘ademen’, omdat de 

isolatielaag wel waterdamp doorlaat van binnen naar buiten. Dit 

betekent een door het KOMO gegarandeerde constante 

thermische isolatiewaarde (certi�caat IKB 1910/13;  d 0,034 

W/(mK)) en extra geluiddempende werking. Vanzelfsprekend 

heeft Supa�l geen negatieve invloed op de binnen luchtkwaliteit 

van uw woning. Doordat de inblaas wol bestaat uit 80% 

gerecycled glas en geen gebruik maakt van chemische 

bindmiddelen. Daarbij vormt Supa�l geen voedingsbodem voor 

schimmels of bacteriën en is het volledig reukloos en 

onbrandbaar. 
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