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Hoog Rendement

- Energiebesparend
- Gunstiger Energielabel
- Binnen 1 dag aangebracht
- Hoogwaardige glaswol
- Allround toepasbaar

Wat is Knauf Supafil?

Er zijn verschillende soorten isolatie materialen
voor het isoleren van spouwmuren. Een van de
meest gebruikte isolatie materialen is glaswol. Wij
passen altijd Knauf Supafil toe.

Glaswol, ook wel inblaaswol genoemd, wordt kunstmatig geproduceerd en bestaat voor 80
procent uit gerecycled glas dat wordt aangevuld met zuiver zand.
Knauf heeft de glaswol voor spouwmuurisolatie 'Supafil' genoemd, Supafil scoort het hoogst op
isolatie niveau en heeft een lambdawaarde van 0,034 W/m.K. Tevens heeft glaswol een goede
akoestische demping wat ten goede komt als u langs een drukke straat woont waar veel auto's
door rijden of wanneer u dichtbij een treinspoor woont.
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Voordelen Knauf Supafil®
- Gecertificeerd volgens KOMO & CE-normen
- Uitstekende isolatiewaarde
- Waterafstotend
- Dampdoorlatend
- Brandklasse A1 (niet brandbaar)
- Wordt verwerkt zonder lijm
- Temperatuur ongevoelig
- Geen uitzakking na verloop van jaren
- Binnen 1 dag aangebracht
- 10 jaar garantie

Hoe werkt het?
Woningen die gebouwd zijn vanaf 1925 zijn
vaak gebouwd met spouwmuren.
De spouw is de ruimte tussen uw binnen en
buitenmuur welke vaak 6 cm diepte heeft.
Deze ruimte kan relatief eenvoudig worden na
geïsoleerd.
Hiermee bewerkstelligt u een comfortabel
huis en bespaart u direct op uw energie nota.

Heeft uw woning een kruipruimte? Dan is het noodzakelijk dat er nieuwe ventilatie kanalen
naar uw kruipruimte worden aangebracht aangezien oude ventilatie kanalen in veel gevallen
niet meer werken na het vullen van uw spouwmuren.
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