
100% naadloos geïsoleerd

Kortere bouwtijd

Voldoet aan BENG

“Nieuwbouwisolatie, 

waarom doe jij nog niet mee?”



De behoe�e aan nieuwbouwwoningen is enorm én blij� stijgen. Om het gat tussen vraag en aanbod 
dichter bij elkaar te brengen, wordt gezocht naar mogelijkheden om sneller te bouwen, zonder 
kwaliteitsverlies. 

Door spouwmuren te isoleren met Supafil Cavity XL, hebben we samen met Knauf Insulation en 
Pluimers Isolatie de betere methode voor de toekomst. 

SLIMMER IN DE SPOUW BIJ NIEUWBOUW

Supafil Cavity XL is een spouwmuurisolatie ontwikkeld door Knauf Insulation. Bij deze isolatiemethode 
richt de metselaar zich volledig op zijn metselwerk en hoe� niet meer te isoleren. Met deze methode 
kun je sneller bouwen, in ieder seizoen, met een hogere kwaliteit. 

De methode is een bewezen systeem voor na-isolatie van spouwmuren met Supafil Cavity Wall. In 
Nederland zijn al bijna 300.000 woningen succesvol na-geïsoleerd met deze inblaaswol. De inblaaswol 
voor nieuwbouw hee� een langere vezel waardoor de isolatie geschikt is voor de bredere spouw bij 
nieuwbouw. In Engeland zijn de afgelopen 2 jaar al ruim 65.000 nieuwbouwwoningen succesvol met 
deze isolatie geïsoleerd. 

WAT IS SUPAFIL CAVITY XL?



1.   Boorgaten worden gemaakt via de binnenzijde van        
       de woning middels een vast boorpatroon. 

2.   We testen het product en de machine instellingen                         
       middels een inblaastest in een testbox (densiteit). 

3.   We vullen de boorgaten van beneden naar boven   
       tot de muur volledig en naadloos gevuld is.

4.   De boorgaten worden keurig afgedicht met een 
       mortel naar keuze.

WAT IS ONZE WERKWIJZE?

Met Supafil Cavity XL spouwmuurisolatie ben je verzekerd van een goed geïsoleerde gevel zonder 
thermische lekken of koudebruggen en zonder het risico op een valse luchtspouw. Men hoe� geen 
lastige naden of kieren meer af te dichten. Ook dat scheelt de metselaar veel tijd. 

Het isolatieproces staat onder toezicht van het SKG IKOB en de Insula certificeringen. Daarnaast voldoet 
het systeem aan de Wet Kwaliteitsborging en de vereiste Rc waarde vanuit BENG. Bij een spouw-
breedte van 155 mm wordt een Rc waarde behaald van 4,7.

VOORDELEN SUPAFIL CAVITY XL

Isolatie.com is specialist in het verduurzamen van zowel bestaande bouw als nieuwbouw middels 
na-isolatie. Met meer dan 10 jaar ervaring in het isoleren en adviseren van de particuliere en zakelijke 
markt.  Van particuliere woningen, nieuwbouwwoningen tot monumentale gebouwen, wij bieden 
telkens een passende oplossing. 

Benieuwd naar de mogelijkheden van het na-isoleren van nieuwbouwwoningen met Supafil Cavity XL 
wol of EPS parels? Wij gaan graag met je in gesprek! 
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