
 

Isoprofs is een multidisciplinair isolatie- en vochtbestrijdingsbedrijf met ruime ervaring in zowel de particuliere als zakelijke 

markt. Al onze processen worden continu gemonitord en zijn door onafhankelijke toonaangevende instanties gecertificeerd 

waarmee we ruimschoots voldoen aan de strengste eisen en richtlijnen die in Europa gelden. Vanuit ons vakmanschap 

beschikken wij over innovatieve kennis en knowhow waarmee we waarde kunnen toevoegen aan vastgoed.

Wij zijn gespecialiseerd in het na-isoleren van woningen én het bestrijden van vocht in woningen. Vanuit ons vakmanschap 

staan wij honderd procent voor kwaliteit. Reden dat wij 10 jaar garantie geven op bijna alle door ons uitgevoerde werk-

zaamheden en geleverde materialen. Neem gerust contact met ons op voor de volledige garantiebepalingen.
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VAN WONING
TOT WOONWIJK

SPOUWMUURISOLATIETHERMOMAXX®
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THERMOMAXX®

KLIMADEKEN
THERMOMAXX®

HR++ISOPAREL HR++GLASWOL
SUPAFIL®

ISOLATIESYSTEEM
i-BOARD

HR++ISOLATIESCHUIM
PUR’FECT 

HR+STEENWOL
ROCKWOOL®

HR++ISOLATIEPLATEN
SLIMFIX®

SPOUWMUURISOLATIE 
MET ZEKERHEID!

Isoprofs is een, door het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en 

BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB), gecertificeerde onderneming. We voldoen daarmee 

aan de strengste richtlijnen. Kijk op www.ikobkb.nl en www.komo.nl voor meer informatie.

Als gewaardeerd lid van de Confederatie van de Bouw werkt Isoprofs conform de strengste 

richtlijnen en STS-normen. Alle werkzaamheden die door ons als aannemer worden uitgevoerd zijn  

daarmee gecertificeerd. Op www.confederatiebouw.be vindt u meer informatie over het CvdB.

Qualibouw is een kwaliteitslabel dat uitsluitend wordt toegewezen aan ondernemingen in de 

bouwsector, die opdrachtgevers spijkerharde garanties durven te geven op de kwaliteit van 

door hen toegepaste materialen en uitgevoerde werkzaamheden. Zie ook www.qualibouw.be

Isoprofs is lid van het Venin; de Vereniging van Erkende Na-Isolatie bedrijven waar  

vakmanschap en de kwaliteit van toegepaste (isolatie)materialen hoog in het vaandel staan.  

Op www.venin.nl vindt u meer informatie over deze vereniging en haar leden.

Isoprofs werkt uitsluitend met gecertificeerde producten en materialen. Voor producten die door 

ons worden toegepast waarvoor (nog) geen productnormen bestaan, beschikken wij over ATG 

certificaten. Een onafhankelijke beoordeling en goedkeuringsleidraad voor bouwproducten. 



MEER COMFORT  
MET MINDER ENERGIE

Onafhankelijk onderzoek leerde ons, dat de beoogde 

isolatienorm bij zowel renovatie-, als  nieuwbouwprojecten, 

vaak niet behaald wordt. Iets wat zich in de praktijk vertaalt 

in een hogere energieconsumptie dan verwacht en daarmee 

een hogere energierekening dan gecalculeerd. Reden voor 

ons om in 2009 de wereld om te draaien en een zelfstandig 

professioneel isolatiebedrijf op te richten. Een onafhankelijke 

gecertificeerde onderneming met een duidelijke en helder 

omschreven missie: Meer comfort met minder energie. 

 

TOTAALOPLOSSING

En dat in de breedste zin van het woord. Vanaf het allereerste 

uur bieden wij onze opdrachtgevers een gedegen en 

doordachte totaaloplossing. Ongeacht of het daarbij om 

particulieren, woningcorporaties, bouwbedrijven of project- 

ontwikkelaars gaat. En ongeacht of het om een woning,  

een woonwijk, een kantoorpand of een bedrijvencomplex 

gaat. Iedereen ontzorgen wij vanuit onze professionele 

isolatie expertise van A t/m Z. Een verfrissend andere kijk  

op zaken die door u beloont is, want ondertussen hebben  

wij vestigingen in Nederland, België en Duitsland en is de 

omzet van de groep gestegen naar een kleine tien miljoen 

euro per jaar.  

We geloven in onze eigen kracht en hebben naast onze 

professionele isolatieteams ook metselaars, voegers, 

stukadoors en timmermannen in dienst waarmee we elke 

bouwkundige oplossing kunnen invullen. Ongeacht de 

situatie, de vraag en de oplossing. We zijn van niemand 

afhankelijk en hebben alle noodzakelijke bouwkennis in huis. 

MINDER ENERGIE

Uiteraard ligt ook onze focus primair op het realiseren van  

energiebesparingen, maar onze isolatie oplossingen gaan  

verder. Waarbij het wooncomfort en/of werkklimaat centraal  

staan. Wat betekent dat we voor het isoleren van spouw-

muren meerdere oplossingen voor handen hebben. Afhankelijk 

van de situatie en het project hebben we de keuze uit:

 Thermomaxx® HR++ Isoparels

 Pur’fect HR++ Isolatieschuim

 Supafil® HR++ Glaswol

 Rockwool® HR+ Steenwol

Mocht het om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn om 

een spouwmuur conform onze richtlijnen én uw wensen 

gedegen te isoleren, dan hebben we altijd nog een alternatief: 

 i-Board Buitengevelsystemen

 

Onafhankelijk onderzoek onderschrijft dat het na-isoleren 

van spouwmuren een gemiddelde besparing oplevert van 

30%. Met i-Board kan dit zelfs oplopen tot 60%. Alle reden 

voor een goed gesprek lijkt ons.  

GEGARANDEERD GOED 
GEÏSOLEERD MET  
10 JAAR GARANTIE

Onze jarenlange kennis en  

knowhow over hoe een aangenaam en 

comfortabel binnenklimaat gecreëerd wordt,  

is door ons in eerste instantie opgebouwd 

 in de verwarmingsindustrie, waar 

wij destijds met lage temperatuur  

radiatoren de eerste stappen zetten  

naar een energieneutraler binnen-

klimaat. Hier ontstond het besef  

dat dit alleen mogelijk is als  

gebouwen en woningen  

gedegen geïsoleerd zijn. 

OVER ISOPROFS

Isoprofs is een multidisciplinair isolatie- en vochtbestrijdingsbedrijf met ruime ervaring in 

zowel de particuliere als zakelijke markt. Naast spouwmuurisolatie kunt u bij ons terecht 

voor het isoleren van kruipruimtes, daken, vloeren, wanden en tussenwanden. Naast 

energiebesparende maatregelen, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om 

waar mogelijk ook geluidsreducerende maatregelen te nemen. Wilt u meer weten over 

Isoprofs? Bel ons dan vandaag nog voor een afspraak, of kijk op www.isoprofs.com
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KENNETH MACPHAIL
SPECIALIST SPOUWMUURISOLATIE
MEDEWERKER ISOPROFS



binnenmuur

spouw

HR++ Isoparels

buitenmuur

Het isoleren van uw spouwmuren heeft een direct effect op  

uw energierekening en daarmee dus ook op uw portemonnee. 

Maar, om besparingen op lange(re) termijn te kunnen garanderen, 

hebben wij een unieke HR++ parel ontwikkeld die - eenmaal  

in de spouwmuur - een solide plaat vormt met een  

ongekende Rc-waarde van 2,1 m2 K/W*;  

Ontdek de Thermomaxx HR++ Isoparel. 
THERMOMAXX HR++ ISOPARELS 
WORDEN IN DE SPOUWMUUR GEBLAZEN.

HEEFT U EEN VRAAG OVER SPOUWMUURISOLATIE?
 
ALS U VRAGEN HEEFT OVER HET NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN, 
STEL DEZE DAN AAN KENNETH MACPHAIL, ONZE SPECIALIST  
SPOUWMUURISOLATIE. MAIL: KENNETH@ISOPROFS.COM

BINNEN 1-2 WERKDAGEN HEEFT U EEN ANTWOORD OP UW VRAAG.

Het ‘geheim’ van onze parel is dat deze voor 98% uit lucht 

bestaat. In geïsoleerde vorm is lucht namelijk de beste isola-

tor die er bestaat. Onze grijze lichtgewicht Thermomaxx HR++ 

Isoparels zijn daarom dan ook in bijna alle gevallen de beste 

oplossing voor het isoleren van een spouwmuur. Hoe breed 

of smal deze ook is. En dat voor zowel bestaande, maar ook 

nieuwbouw woningen.

ISOLEREND EN VOCHTREGULEREND 

Kiest u voor Isoprofs, dan kiest u voor zekerheid. Op zowel 

korte als lange termijn. Zeker met onze Thermomaxx HR++ 

Isoparels die vanwege hun gesloten celstructuur van EPS  

(geëxpandeerd polystyreen) geen water of waterdamp opne-

men, maar vocht juist reguleren. De ruimte in de spouwmuur 

die tussen de parels onderling ontstaat, zorgt er voor dat 

vocht dat door de buitenmuur binnendringt bij bijvoorbeeld 

hevige regenval, op natuurlijke wijze wordt afgevoerd. 

Thermomaxx HR++ Isoparels laat muren als het ware ademen 

want ook eventueel aanwezige (en overmatige) waterdamp 

vindt moeiteloos zijn weg naar buiten. Ook als de buitenmuren 

van een woning of bedrijfspand geverfd of gekeimd zijn. 

Voorwaarde is uiteraard wel dat deze dampdoorlatend zijn. 

Maar dat is iets wat we vooraf op locatie ter plekke kunnen 

beoordelen. 

 

DOORDACHT

Middels een doordacht patroon vinden onze HR++ Isoparels 

blindelings hun weg in de spouw. Door de geringe diameter 

van 0,35 cm wordt ieder hoekje en elk gaatje gevuld en  

afgedicht. Eenmaal in de spouw zorgt een speciale  

duurzame en mileuvriendelijke hars ervoor dat de parels  

een homogene stevige plaat vormen. Op basis van de 

gemiddelde breedte van de spouw, is deze plaat 6 cm dik.  

Een dikte die in de praktijk een Rd-waarde oplevert van  

1,765 m2 K/W. Een waarde waarvan wij uit ervaring weten  

dat deze een energiebesparing oplevert van tenminste 30%, 

met uitschieters naar boven tot soms zelfs 50%! En dat 

scheelt al snel honderden euro’s per jaar.

* Gemiddeld gemeten Rc-waarde 2,065 K/W bij een spouwbreedte van 6 cm

•	Bolletjes	geëxpandeerd	polystyreen	 

•	Onderhoudsvrij,	geen	risico	voor	inzakken	van	isolatiemateriaal

•	Niet	gevoelig	voor	veroudering

•	Hoge	milieuscore,	bij	sloop	komen	er	geen	vezels	in	het	milieu

•	Extra	vochtbestendig	door	de	toegevoegde	lijm

•	De	gemiddelde	grootte	van	1	bolletje	is	ca.	3,5	mm	

•	Goede	brandveiligheid	(Euro	Brandklasse	1	volgens	NEN	6065)

TECHNISCHE VOORDELEN

WARMTEWEERSTANDSWAARDE THERMOMAXX  

HR++ ISOPARELS

Lambda waarde λd = 0,034 W/mK

spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde

40 mm 1,2 m2 K/W 1,5 m2 K/W

50 mm 1,5 m2 K/W 1,8 m2 K/W

60 mm 1,8 m2 K/W 2,1 m2 K/W

70 mm 2,1 m2 K/W 2,4 m2 K/W

80 mm 2,4 m2 K/W 2,7 m2 K/W

1 THERMOMAXX HR++ 
ISOPARELS



Het grootste voordeel van Pur’fect HR++ Isolatieschuim in 

vergelijking met andere opencellige polyurethaan producten, 

is de ongevenaarde hoge isolatiewaarde van 0,040 W/mK. 

Naast zijn thermische werking heeft dit unieke materiaal echter 

ook uitstekende vochtwerende-, maar ook brandwerende  

eigenschappen. Los daarvan voorkomt of elimineert Pur’fect  

eventuele schimmelvorming in de spouw.  

UITZONDERLIJK  

Pur’fect HR++ Isolatieschuim wordt door ons in de praktijk 

met name toegepast als we eerder geïsoleerde spouwmuren 

dienen te repareren of als we uitzonderlijke situaties tegenkomen 

die om maatwerkoplossingen vragen. We hebben het dan 

over een geringe spouwbreedte of extreem grote, of juist 

kleine(re) oppervlakten die bijvoorbeeld moeilijk bereikbaar 

en te vullen zijn. Maar het kan ook zijn dat de voegstructuur 

het simpelweg niet toelaat om gaten in de spouw te boren 

die een grotere doorsnede hebben dan 13 mm.   

Middels een speciaal patroon wordt het Pur’fect HR++ 

Isolatieschuim door ons laagje voor laagje in de spouw 

geïnjecteerd. Iets wat een optimale verdeling garandeert en 

iedere scheur of kier sluit. Eenmaal in de spouw vindt het 

materiaal moeiteloos zijn weg en volgt het de contouren 

van de wanden, terwijl het de kleinste naden en kieren vult. 

Het opencellige schuim hecht zich snel en vormt vrijwel 

onmiddelijk een dichte, harde massa, die vocht en kou geen 

kans meer geeft. Met Pur’fect HR++ Isolatieschuim behoudt 

de spouwmuur bovendien zijn natuurlijke ademende functie, 

wat een optimale vochtbalans garandeert.  

NATUURLIJKE VENTILATIE

Omdat Pur’fect HR++ Isolatieschuim droog door ons wordt 

verwerkt en ingespoten, is roestvorming in de spouwmuur 

•	Lineair	uitzettingscoëfficient:	5-10	x	105	°K

•	Temperatuur	bestendigheid:	-150	=	90	°C	

•	Warmtebegeleidingscoëfficient:	W/mK,	0,025-0,030	

•	Goede	brandveiligheid	(Euro	Brandklasse	B2	en	B#)

•	Druksterkte:	ca.	400	kPa

•	E-modulus:	ca.	9MPa

•	Open	celstructuur:	%	<	90

•	Lambda	waarde	0,040	W/mK	(reële	rekenwaarde)

•	Waterafstotend

•	Bij	toepassing	tussen	de	muren	blijft	de	muur	ademen

•	Voorkomt	schimmelvorming	in	vooral	kruipruimtes

•	Ideaal	voor	reparaties	eerder	verwerkte	isolatematerialen

•	Sterke	hechting	aan	diverse	materialen

•	Milieuvriendelijk	en	volledig	CFK	vrij

TECHNISCHE VOORDELEN PUR’FECT HR++ ISOLATIESCHUIM

volledig uitgesloten. Eventuele leidingen of kabelmantels 

die zich in de spouwmuur bevinden, worden dan ook niet 

door het schuim aangetast. De gaten die wij voorafgaand 

aan onze isolatiewerkzaamheden in de spouw hebben 

aangebracht, worden haast onzichtbaar en keurig afgedicht. 

En uiteraard zorgen wij er voor dat de noodzakelijke en 

natuurlijke ventilatie van eventueel aanwezige onderliggende 

(kruip)ruimtes blijft bestaan. Iets waarvoor wij standaard 

(extra) ventilatieroosters en/of luchtkokers plaatsen.

Normaal gesproken hebben wij ongeveer een dag nodig 

om de spouw van een woning of bedrijfspand te voorzien 

van een homogene en naadloze laag Pur’fect HR++ Isolatie-

schuim. Een dag die energieverlies tot een minimum reduceert, 

warmte binnen houdt en kou buiten. 

LAGERE ENERGIEKOSTEN

Een proces dat in de zomer overigens precies andersom 

werkt en ervoor zorgt dat de energiekosten voor ventilatie- en 

koelingsystemen (airco) binnen acceptabele normen biijven.  

Lambda waarde λd = 0,040 W/mK

spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde

25 mm 0,6 m2 K/W 0,9 m2 K/W

30 mm 0,8 m2 K/W 1,2 m2 K/W

40 mm 1,0 m2 K/W 1,3 m2 K/W

50 mm 1,3 m2 K/W 1,6 m2 K/W

60 mm 1,5 m2 K/W 1,8 m2 K/W

70 mm 1,8 m2 K/W 2,1 m2 K/W

80 mm 2,0 m2 K/W 2,3 m2 K/W

PUR’FECT HR++ 
ISOLATIESCHUIM
Als u voor Isoprofs kiest, dan kiest u altijd voor  

een duurzame en hoogwaardige isolatieoplossing.  

Afhankelijk van de mogelijkheden die een  

spouwmuur biedt en de voegstructuur toelaat,  

kan Pur’fect HR++ isolatieschuim een perfecte 

oplossing zijn. Dit door ons sterk vernieuwde en 

sterk verbeterde polyurethaan, is geheel CFK-vrij 

en daarmee uiterst milieuvriendelijk. 
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HOGE ISOLATIEWAARDE

WARMTEWEERSTANDSWAARDE PUR’FECT



In basis is Supafil een HR++ Isolatieglaswol die zich op 

een uiterst aantrekkelijke manier laat verwerken en vanaf 

het moment dat het materiaal wordt ingeblazen in de 

spouwmuur de regie overneemt. Niet alleen met betrekking 

tot het binnenhouden van warmte en het buitenhouden van 

kou, maar ook om een woning of kantoorpand onder alle 

omstandigheden te laten ‘ademen’. Het resultaat is een 

heerlijk aangenaam binnenklimaat met een dito energielabel. 

RENOVATIE EN NIEUWBOUW

De lambda waarde van 0,034 W/mK maakt Supafil niet 

alleen interessant voor renovatie projecten, maar ook 

voor nieuwbouw. Zeker omdat Supafil als één van de 

weinige glaswolisolatie soorten geen vocht opneemt én 

waterafstotend is. Wat automatisch betekent dat het 

materiaal in de spouw niet inzakt en niet kan roesten.  

Aan de zuivere wol die voor dit materiaal geselecteerd  

en vervaardigd wordt, zijn geen chemicaliën toegevoegd.  

Het materiaal dat voor 80% bestaat uit gerecycled glas,  

is dan ook volledig afbreekbaar en 100% duurzaam. 

OPTIMALE WARMTEVERDELING

Supafil beschermt zowel tegen hitte als koude, maar 

ook tegen vocht van buitenaf, waardoor warmte beter 

wordt vastgehouden. Hierdoor ontstaat een aangenaam 

binnenklimaat met een optimale warmteverdeling. De manier 

waarop wij het materiaal in de spouwmuur brengen, zorgt 

voor een dusdanige evenredige verdeling dat ook eventueel 

in de spouw aanwezige koudebruggen worden opgeheven. 

Wat er tevens voor zorgt dat geluiden van buiten naar binnen 

en andersom – van binnen naar buiten – worden gedempt. 

Het na-isoleren van de spouwmuur met Supafil, is een 

beproefde methode. Hoewel de materiaal eigenschappen 

door de jaren heen sterk verbeterd zijn, wordt Supafil al bijna 

30 jaar toegepast bij het isoleren van spouwmuren. Het effect 

en de werking van dit materiaal hebben we dan ook gedegen 

kunnen testen en meten. De verzamelde onderzoeks- en 

testresultaten spreken dan ook voor zich. 

ISOLATIE IN WINTER EN ZOMER

maximaal
warmte verlies 21˚C

perfecte
binnen-

temperatuur

koude lucht
-5˚C

warme lucht
+35˚C

gereduceerd
warmte verlies

minimaal
warmte verlies

minimale
warmte winst

maximale
warmte winst

gereduceerde
warmte winst

SUPAFIL HR++ BESCHERMT  
TEGEN HITTE EN KOU

WARMTEWEERSTANDSWAARDE 

SUPAFIL HR++ GLASWOL

SUPAFIL HR++  
ISOLATIEGLASWOL
Supafil is een hoogwaardig en duurzaam isolatie- 

materiaal dat naast een thermische werking, ook 

akoestische en geluidsreducerende eigenschappen 

heeft. Los daarvan heeft Supafil een brandwerende  

en -vertragende werking en reguleert het ook nog  

eens op uiterst ingenieuze wijze de vochthuishouding  

in de spouw.
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Lambda waarde λd = 0,034 W/mK

spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde

40 mm 1,2 m2 K/W 1,5 m2 K/W

50 mm 1,5 m2 K/W 1,8 m2 K/W

60 mm 1,8 m2 K/W 2,1 m2 K/W

70 mm 2,1 m2 K/W 2,4 m2 K/W

80 mm 2,4 m2 K/W 2,7 m2 K/W

TECHNISCHE VOORDELEN

•	 	Hoge	besparing	op	energie

•	 		Duurzaam	product	dat	gedurende	de	gehele	levensduur	van	een	

woning	of	kantoorgebouw	eenzelfde	constante	prestatie	levert

•	 	Thermisch,	maar	ook	akoestische	comfort	eigenschappen

•	 	Vochtwerend	en	waterafstotend

•	 	Brand	vertragende	werking	(Euro	Brandklasse	A1)



De open structuur van Rockwool steenwolisolatie zorgt er 

voor dat geluid en geluidsgolven worden ‘gevangen’ en 

‘gekeerd’. Iets wat zich in de praktijk vaak vertaalt in een 

onverwacht hoog akoestisch comfort. In sommige gevallen 

een dusdanig belangrijk productvoordeel, dat steenwol met 

recht de enige geschikte kandidaat is om een woning of 

gebouw te isoleren.  

Steenwol is een materiaal dat zich snel en eenvoudig 

laat verwerken. Vanaf het moment dat de vlokken 

door ons worden ingeblazen heeft steenwol langdurig 

merkbare thermische, akoestische als ook bouwkundige 

voordelen. Het beschermt woningen en gebouwen tegen 

warmteverlies, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering 

van energieverbruik en daarmee CO2-emissie. Bovendien 

draagt het product bij aan een verduurzaming en levenslange 

verbetering van de totale woning- of gebouwefficiëntie, door 

het verhogen van de brandveiligheid en het optimaliseren 

van de natuurlijke vochthuishouding. 

STABIEL EN DUURZAAM

Steenwol blijkt door de jaren heen een uiterst stabiele en 

duurzame isolerende werking te hebben. Ongeacht de 

omstandigheden krimpt het product niet en zet het ook 

niet uit. Omdat het materiaal waterafstotend is - houdt het 

materiaal geen vocht vast, wat schimmelvorming in de 

spouw geen enkele kans geeft. Een product dat derhalve 

uitstekend geschikt is voor renovatieprojecten. 

WARMTEWEERSTANDSWAARDE 

Steenwol wordt door ons in de vorm van losse vlokken, 

onder druk, in de spouwmuur geblazen. Iets wat wij middels 

een doordacht en specifiek patroon doen zodat de vlokken 

zich evenredig in de spouw verdelen. Eventuele bestaande 

koudebruggen worden daarmee opgeheven. 

Het na-isoleren van woningen of gebouwen met steenwol 

is een beproefde methode. Het effect en de werking van dit 

materiaal hebben we in de praktijk dan ook gedegen kunnen 

testen en meten. De door Rockwool, maar ook door ons, 

verzamelde onderzoeks- en testresultaten spreken dan ook 

voor zich. 

AKOESTISCH STERK  
EN THERMISCH BETROUWBAAR

WARMTEWEERSTANDSWAARDE 

HR+ ISOLATIESTEENWOL

ROCKWOOL HR+  
ISOLATIESTEENWOL
Steenwol heeft naast uitstekende isolerende eigenschappen 

een sterk geluidsabsorberende werking. Iets wat dit 100 

procent Rockwool product een ideale kandidaat maakt 

waar akoestische en geluidsreducerende eigenschappen 

belangrijk zijn. Los daarvan is steenwol onbrandbaar en 

waterafstotend. 

4

Lambda waarde λd = 0,040 W/mK

dikte (mm) Rd-waarde Rc-waarde

40 mm 1,0 m2 K/W 1,3 m2 K/W

50 mm 1,3 m2 K/W 1,6 m2 K/W

60 mm 1,5 m2 K/W 1,8 m2 K/W

70 mm 1,8 m2 K/W 2,1 m2 K/W

80mm 2,0 m2 K/W 2,3 m2 K/W

•	 		Sterke	verbetering	geluidscomfort,	vermindert	geluidsoverdracht	

en	voorkomt	spouwresonanties

•	 		Uitstekend	thermisch	isolerend,	niet	onderhevig	aan	krimp	 

of	uitzetting

•	 		Onbrandbaar,	bestand	tegen	temperaturen	tot	boven	1000˚C		 

(Euro	Brandklasse	A1)

•	 		Dampopenheid	materiaal	voorkomt	verstoring	bouwfysisch	 

evenwicht	woning	/	gebouw

•	 		Waterafstotend,	niet	hygroscopisch	en	niet-capillair

•	 		Geen	voedingsbodem	voor	schimmels

TECHNISCHE VOORDELEN



•	Brandvertragend	SE	(Euro	Brandklasse	E)	

•	Energiebesparend	tot	zelfs	50%	

•	Gegarandeerd	onderhoudsvrij

•	 	Gesloten	cellenstructuur	ECO	EPS	panelen	ademen	en	zorgen	 

voor	optimale	isolatie	en	zijn	ongevoelig	voor	vocht	

•	 	Verbeterde	isolatiewaarde	door	toevoeging	van	grafiet,	 

aluminiumpoeder	en	carbon	(isolatiewaarde	0,032	W/mK)

•	 	Bakstenen	leverbaar	in	alle	kleuren

•	Meerdere	steenformaten	verkrijgbaar

•	Niet	van	traditioneel	metselwerk	te	onderscheiden	

•		Een	ademloos	mooie	en	tijdloze	buitengevel

•		Een	hoogperformance	isolatielaag	verandert	het	binnenklimaat	in	

een	heerlijke	en	uiterst	aangename	leefomgeving

TECHNISCHE VOORDELEN

Als een spouwmuur - om welke reden dan ook - niet 

geschikt blijkt te zijn om te isoleren, hebben wij altijd nog 

een troefkaart. Een uniek systeem waarmee wij een woning 

of bedrijfspand een total make-over geven en van oud, in 

nieuw veranderen. Met ons i-Board systeem weten wij met 

een lambda waarde van slechts 0,032 W/mK energiekosten 

tot een minimum te reduceren. Tot de verbeelding sprekende 

prestaties, met unieke eigenschappen die een woning of 

kantoor - los van een aangenaam binnenklimaat -  

een ongekende meerwaarde geven. 

i-BOARD

TOTAL MAKE-OVER VAN OUD NAAR NIEUW

Het principe is eigenlijk uiterst eenvoudig; we pakken een 

object in met een warme hoogperformance isolatielaag  

tot een maximale dikte van maar liefst 30 cm met een 

bijbehorende Rd-waarde van 9,4 m2 K/W. Iets wat uiteraard 

afhankelijk is van de noodzakelijke isolatiewaarde, oftewel de 

bestaande (buiten)gevel. Vervolgens is er een keuze uit meer 

dan honderd verschillende kleuren en stijlen stenen waarmee 

we uw woning omtoveren tot een droomhuis. Van oud naar 

nieuw met i-Board.  

 

MOOI EN DUURZAAM EINDRESULTAAT

Door onze innige samenwerking met de Vandersanden Group  

beschikken wij over ruim dertig jaar ervaring met i-Board. 

We kunnen dan ook buigen over een groot aantal referentie-

projecten in Nederland en België, maar ook daar buiten. 

Woningen of bedrijfspanden die door de jaren heen hebben 

aangetoond hoe mooi en duurzaam het eindresultaat kan zijn. 

De handgebakken en vormgegeven kwalitatief hoogwaardige 

bakstenen van de Vandersanden Group zijn verkrijgbaar  

in meer dan 100 kleuren in de meest uiteenlopende stijlen. 

We hebben daarmee een ongekende keuze om een bestaande 

woning of kantoorpand te laten isoleren en om te toveren tot 

een prachtig nieuwbouw pand. We tonen u uiteraard graag 

welke verschillende mogelijkheden wij u kunnen bieden, 

want los van de stenen, is het bijvoorbeeld ook mogelijk  

om zonder een traditionele voeg te werken, of juist met  

een markante oud Hollandse knipvoeg. 

BEST OF BOTH WORLDS

Met i-Board kiest u voor een tijdloos mooie afwerking en 

hoogwaardige isolatie in één. In één adem voorzien wij  

uw woning of bedrijfspand van een prachtige nieuwe  

buitengevel, met een heerlijk comfortabel binnenklimaat  

als eindresultaat. En niet te vergeten; energiezuinig. ‘The  

best of both worlds’ dus, die zowel in cosmetische als in  

economische en ecologische zin, het mooiste en beste  

resultaat opleveren.   

“EEN 2-IN-1 OPLOSSING DIE DE  

INVESTERING DUBBEL-EN-DWARS WAARD IS” WARMTEWEERSTANDSWAARDE I-BOARD

Lambda waarde λd = 0,032 W/mK

spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde

40 mm 1,3 m2 K/W o.i.v. constructie

60 mm 1,9 m2 K/W o.i.v. constructie

80 mm 2,5 m2 K/W o.i.v. constructie

160 mm 5 m2 K/W o.i.v. constructie

240 mm 7,5 m2 K/W o.i.v. constructie

300 mm 9,4 m2 K/W o.i.v. constructie
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TON VAN DE VONDERVOORT
SPECIALIST 
BUITENGEVELISOLATIE 



We laten niets aan het toeval  

over en komen al onze beloftes  

en afspraken na. Met de kennis  

en knowhow die door ons in de  

afgelopen jaren is opgebouwd  

zijn dat geen loze woorden,  

maar feiten. Meer weten? Neem  

de proef op de som en bel ons  

voor een nadere kennismaking.  

We zullen u niet teleurstellen! 

VOOR AL UW VRAGEN  
BELT U GERUST

Nederland (Meijel) 

+31 (0)77 46 62 830  

België (Hasselt)

+32 (0)11 32 52 22  

België (Lokeren) 

+32 (0)9 356 94 96

HENRIE DIELISSEN 
SPECIALIST 
GELUIDSISOLATIE 

Buiten- en leefgeluiden zoals langsrazend 

verkeer, harde muziek, luidruchtige buren, 

televisie en spelende kinderen kunnen de 

rust soms ruw verstoren. Met Thermomaxx® 

Cellulose hebben wij een prachtige oplos-

sing in huis waarmee we rust creëren.

MICHAL HERNIK
SPECIALIST VOCHTBESTRIJDING 
MEDEWERKER ISOPROFS

De vochtigheid van gevels, kruipruimtes 

en daken kan ongemerkt een grote invloed 

hebben op het binnenklimaat en daarmee 

ons comfort. Als geen ander weten wij hoe 

belangrijk het is om er voor te zorgen dat 

vocht geen kans krijgt.  

GERARD KLOMP 
SPECIALIST KRUIPRUIMTE
& KELDER ISOLATIE 

Dat vaak kille en onbehaaglijke gevoel in 

huis is in principe eenvoudig op te lossen 

door onze Thermomaxx® Klimadekens in 

de onderliggende kruipruimte te leggen  

of de onderzijde van de vloer te isoleren 

met een laag Pur’fect isolatieschuim. 

CHRIS VAN WIJNGAARDEN
SPECIALIST 
DAKISOLATIE 

Maar liefst 26% van de warmte in een 

woning ontsnapt via het dak naar buiten. 

Een getal dat gelijk is aan het warmte-

verlies van de buitengevel en daarmee een 

hoofdrol opeist als het over het gedegen 

isoleren van woningen gaat. 

TON VAN DE VONDERVOORT
SPECIALIST 
BUITENGEVELISOLATIE 

Een total make-over. Zo laat ons buiten-

gevel isolatieprogramma zich het beste 

omschrijven. Met ons i-Board systeem 

veranderen wij oud in nieuw; een nieuw 

huis met een bijbehorend nieuw, sterk 

verbeterd en aangenaam binnenklimaat.

ÉÉN BEDRIJF, MULTIDISCIPL  INAIRE OPLOSSINGEN

Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd en zijn zich bewust van het feit hoe 
belangrijk Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor ons als onderneming zijn.


