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Hoger wooncomfort

Lagere Energiekosten

- Blijven drijven op het water

- Onaangename luchtjes verdwijnen

- Binnen 1 dag aangebracht

- Luchtvochtigheid neemt af

- Toepasbaar bij lage kruipruimtes

- Eenvoudig aan te brengen

Gecertificeerd door:

Volg ons ook op:

Bodemisolatie (of kruipruimte isolatie) is het

aanbrengen van isolatie bij kruipruimtes die laag

zijn (minimaal 45 cm) en bij kruipruimtes die erg

vochtig zijn. Door een isolatielaag op de bodem

aan te brengen kan optrekkende kou en vocht

worden vermeden.

Wanneer u last heeft van een vochtige, kille vloer of wanneer het vochtig is in uw woning

(condens op de ramen) dan is het goed mogelijk dat vocht in uw kruipruimte hier de oorzaak van

is. Het vocht uit een natte of vochtige kruipruimte trekt door de vloer uw woning in en dat is niet

erg bevorderlijk voor het wooncomfort en uw gezondheid. Door het aanbrengen van een

isolatielaag op de bodem van uw kruipruimte wordt dit probleem snel en vakkundig verholpen.

Waarom bodemisolatie?

Bodem

Bodemisolatie met:

Isolatie Parels (EPS)



Contact:

Profijt Isolatie BV

Energiestraat 7

7461 TZ  Rijssen

T: 0548 -54 60 55

E: info@profijtisolatie.nl
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Hoe werkt het?

Gecertificeerd door:

Volg ons ook op:

EPS parels zijn piepschuim bolletjes die voor

98% uit lucht bestaan. EPS parels zijn

ongevoelig voor vocht en daarom uitermate

geschikt voor isolatie van een vochtige

kruipruimte. Omdat de korrels erg licht zijn

blijven ze drijven op een eventuele laag water

en zo wordt de isolerende werking bevordert. 

De EPS korrels worden met een speciale inblaasmachine op de bodem van de kruipruimte

gespoten in een dikke laag die afhankelijk van de te bereiken isolatiewaarde wordt bepaald.

De kruipruimte dient minimaal 45cm hoog te zijn om deze manier van isoleren toe te kunnen

passen. Let wel EPS parels is een bodemisolatie, geen vloerisolatie.

Voordelen bodemparels

Door te isoleren met EPS parels dringt er geen

optrekkend vocht meer door de naar uw

woonkamer met als gevolg een droge begane

grondvloer en de luchtvochtigheid en kou stroom

in uw woonkamer zal afnemen waardoor u

minder hard hoeft te stoken. Tevens zorgt isoleren

met EPS parels ervoor dat schimmels, stank en

muffe geuren verdwijnen.. 

Kijk voor meer informatie op www.profijtisolatie.nl 

Bodem


