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De nieuwe revolutie

in spouwmuurisolatie

- Waterafstotend  

- Geurneutraal 

- Dampdoorlatend 

 

Gecertificeerd door:

Volg ons ook op:

EnveriFoam XD® is een isolatiemiddel van een 

open structuur schuim en kan worden toegepast 

in  buitenmuren (spouwmuur)

EnveriFoam XD® wordt in vloeibare vorm ter plekke verwerkt en in de spouwmuur gegoten 

waarna het een schuim wordt welke niet plakt, niet zwelt na het verwerken en doordringt tot in de 

kleinste kieren en naden. Op deze manier wordt alles perfect afgedicht en wordt de meest ideale 

isolatiewaarde verkregen.Bij het verwerken van EnveriFoam XD® wordt gebruik gemaakt van 

lucht en niet van Cfk’s om op te schuimen. Daarnaast is EnveriFoam XD® waterafstotend, 

dampdoorlatend door de open-cel-structuur en geurneutraal. EnveriFoam XD® voldoet uiteraard 

ook aan de huidige brandweervoorschriften.

Wat is Enverifoam XD?

Spouw



Contact:

Profijt Isolatie BV 

Energiestraat 7   

7461 JK Rijssen

T: 0548 -54 60 55 

E: info@profijtisolatie.nl 

W: www.profijtisolatie.nl

www.profijtisolatie.nl
Hoger wooncomfort

Lagere energiekosten

Gemakt dient de mens

Gecertificeerd door:

Volg ons ook op:

EnveriFoam XD® kan worden toegepast bij 

het (na-)isoleren en herstellen van 

spouwmuurisolatie. Via kleine gaatjes in de 

het voegwerk wordt EnveriFoam XD® in de 

spouw gegoten. Grootste voordeel hierbij is 

de sterke vullende eigenschap, ook bij smalle 

spouwbreedtes. Het schuim bereikt hierbij alle 

(ook de kleinste) holle ruimtes en vult deze 

volledig op waardoor de isolatie volledig 

homogeen is.

Ook voor het herstellen van oud schuim is EnveriFoam® uitstekend geschikt. Herstel is veel 

goedkoper dan eerst de huidige isolatie te moeten verwijderen en daarna opnieuw te isoleren. 

Voordelen EnveriFoam XD®

- Zeer goede afdichting van alle kieren en naden 

- Uitstekende isolatiewaarde 

- Waterafstotend 

- Luchtdoorlatend 

- Brandklasse B2 

- Vormstabiel en duurzaam 

- Temperatuur ongevoelig 

- Energie-efficiëntie verhogend 

- Binnen 1 dag aangebracht 

- 10 jaar garantie  

 

Kijk voor meer informatie op www.profijtisolatie.nl 

Spouw


