
Dit werkt sneller op basis van een RWF/HFO gesloten celstructuur met een hoog isolerend

vermogen en een expansie op waterbasis. De gevel isoleren vanuit de buitenkant zorgt ervoor dat

de warmte binnen de woning blijft. Dit geeft een energiebesparing en wooncomfort als resultaat.

Veelal wordt er een kleinere luchtspouw aangehouden en vervolgens wordt het metselwerk

aangebracht. Deze manier van isoleren geeft een andere manier van bouwen echter is een

goede oplossing om de gevels vanuit de buitenzijde naadloos en luchtdicht te isoleren. Deze

methode kan bij nieuwbouw worden toegepast maar ook bij de renovatie/transformatie van

gebouwen waarbij veelal de binnenwanden als casco blijven bestaan.

- RWF/HFO Gesloten celstructuur

- 10 jaar productgarantie

- Expansie op waterbasis

- Geschikt voor bijna elke ondergrond

- Binnen 1 dag aangebracht

-  ʎ = 0,030 (CE-markering)

- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

- Hoog Isoleren vermogen

- Optimale luchtdichting

Vraag onze 

adviseur voor

meer informatie

www.profijtisolatie.nl
Uw partner in 100%

naaadloos isoleren

Gecertificeerd door:

Volg ons ook op:

Het direct isoleren van de gevels door middel van

RWF/HFO heeft als voordeel dat er geen platen

gemonteerd worden bovendien wordt het

oppervlak direct naadloos en luchtdicht

geïsoleerd. 

Waarom Gevelisolatie?

Gevel



Duurzaam en luchtdicht

Voor deze manier van isoleren adviseren wij in

veel gevallen een gesloten cel sprayfoam

vanwege zijn hogere isolatiewaarde en

vanwege de zeer beperkt vochtopname. 

De RWF/HFO Ecofoam is hiervoor een

uitstekende gecertificeerde oplossing.

Laat u ook adviseren naar uw mogelijkheden

Voordelen RWF/HFO

- Minder arbeidsuren voor isoleerwerkzaamheden.

- Direct de gevels naadloos en luchtdicht geïsoleerd  

- Warmte blijft binnen de woning

- Hoog comfortniveau en energiebesparend.

- Hoogwaardige isolatiewaarden 

- gemiddeld lambdawaardes van ʎ = 0,030 

- Snellere manier van bouwen

- Effectievere manier van isoleren.

- De binnenmuren houden langer hun warmte vast

Gecertificeerd door:

Contact:

Profijt Isolatie BV

Energiestraat 7 

7461 TZ  Rijssen

T: 0548 -54 60 55

E: info@profijtisolatie.nl

W: www.profijtisolatie.nl

www.profijtisolatie.nl
Koudebruggen zijn

Verleden tijd

Volg ons ook op:

Kijk voor meer informatie op www.profijtisolatie.nl 

Gevel


