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Duurzame isolatie voor spouwmuur, dak & vloer

WARMTE EN – GELUIDSISOLATIE IN ÉÉN
Het isoleren van spouwmuren of dak zorgt 
er allereerst voor dat de woning com
fortabeler wordt. Je hebt minder last van 
koude, vocht en tocht nadat er geïsoleerd 
is. Het kost veel minder moeite om de 
woning op een aangename temperatuur  
te houden en de energierekening gaat 
omlaag. Bijkomend voordeel van Supafil 
inblaaswol is dat het ook een uitstekende 
geluidsisolatie is. Je zult na isolatie in de 
woning dan ook veel minder geluid van 
buitenaf horen zoals verkeer van brommers 
en auto’s. 

Let op, geluid kan natuurlijk nog steeds 
via een raam met enkel glas of een 
ventilatierooster binnen komen.

OPTIMALE ISOLATIE
Supafil inblaaswol wordt met druk een 
constructie ingeblazen. De isolatievlokjes 
komen tot elk hoekje en vullen elk kiertje. 
Er ontstaat een massief pakket zonder 
kieren waar de kou naar binnen of de 
warmte naar buiten kan schieten. Met 
Supafil inblaaswol maak je kortemetten 
met koude muren of tochtige zolders.

ALTIJD EEN VERWERKER IN DE BUURT
Isolatiebedrijven die met Supafil 
inblaaswol werken vind je door het hele 
land. Knauf Insulation heeft een landelijk 
netwerk van partners die zijn opgeleid en 
gecertificeerd. Er zit dus altijd wel een 
verwerker in de buurt. Bovendien zijn er 
ook isolatiebedrijven die landelijk werken. 

Kijk op www.knaufinsulation.nl 
voor de dealer bij u in de buurt. 

DUURZAAM
Supafil inblaaswol is gemaakt uit tot 80% 
gerecycled glas en er worden tijdens de 
productie of de installatie geen schadelijke 
chemicaliën toegevoegd. Knauf Insulation 
haalde dan ook als eerste Europese 
fabrikant van inblaaswol het Declare label. 
Dit label laat zien dat er 100% transparantie 
over de ingrediënten en dat alle ingre
diënten van Supafil Red List free zijn.

365 DAGEN PER JAAR 24 UUR PER DAG
Supafil inblaaswol biedt het hele jaar  
door dezelfde hoge thermische prestatie.  
De wol zakt niet in en wordt niet beïnvloed 
door temperatuurschommelingen. Dat 
betekent dat je woning het hele jaar door 
extra comfort biedt. 

ISOLATIE IN 1 DAG
Een erkend isolatiebedrijf kan de 
spouwmuren van een gemiddelde woning 
eigenlijk altijd binnen één dag isoleren. 
Het isoleren van spouwmuren gebeurt  
van buitenaf en je kunt tijdens het werk 
gewoon in je woning verblijven. Er komt 
geen breekwerk bij kijken. Er is dus ook 
geen bouwvergunning nodig.

MAXIMALE ENERGIEBESPARING
Optimale isolatie – maximale 
energiebesparing. Isoleren met Supafil 
verdient zich eenvoudig terug. Op de site 
van Milieucentraal, een onafhankelijk 
bureau dat zich inzet voor verduurzaming, 
zie je wat je gemiddeld bespaart als je  
de spouwmuren of het dak isoleert. 
Milieucentraal geeft een handig overzicht 
van verschillende soorten woningen. 
Spouwmuur isolatie verdien je vaak al 
binnen 2 tot 4 jaar terug. 

270.000 REFERENTIES
In Nederland zijn er inmiddels al ruim 
270.000 woningen succesvol met  
Supafil inblaaswol geïsoleerd (mei 2021).  
Meestal gaat het om spouwmuurisolatie. 
Supafil inblaaswol wordt ook steeds  
vaker toegepast bij de isolatie van houten 
verdiepingsvloeren of bijzondere dak
constructies. Elk isolatiebedrijf kan zijn 
referenties overleggen. 

Kijk op de website van een 
isolatiebedrijf in de buurt. 

BEWIJS VAN CERTIFICERING 
Supafil inblaaswol wordt erkend met een 
aantal belangrijke certificeringen die laten 
zien hoe de isolatie presteert op het 
gebied van een gezond binnenklimaat.
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HOOGSTE BRANDKLASSE
Supafil inblaaswol heeft de Euro brandklasse 
A1. Dat wil zeggen dat het materiaal 
onbrandbaar is. Omdat ons huis een 
kostbaar bezit is, is dat wel zo’n veilig idee. 
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Knauf Insulation B.V.

Dakota 7
5126 RL Gilze

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.nl

https://www.knaufinsulation.nl/knauf-insulation-dealers?place=&categories=25%2B36&utm_source=Website&utm_medium=Social&utm_campaign=Promotie&utm_content=10%20feiten%20Supafil%20-%20dealerpage
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/

