Dakisolatie

Isoleren doe je zo
Vanaf nu kan iedereen in Nederland duurzaam en comfortabel
wonen. Met UniPearls® van THUISO®, het nieuwe innovatieve
product voor bodem-, muur- en dakisolatie. Een slimme, snelle
en makkelijke oplossing, en daardoor nog betaalbaar ook.
Met UniPearls® van THUISO® wordt iedere woning en ieder
gebouw in een handomdraai hoogwaardig geïsoleerd.
Dit scheelt tijd en geld. UniPearls® zorgen bovendien voor
een neutrale EPC-waarde en dus voor een duurzaam,
energiezuinig gebouw.
Makkelijker

Comfortabeler

Duurzamer

THUISO® heeft een uniek
product ontwikkeld: UniPearls®,
compacte isolatieparels
waarmee iedere woning op
eenvoudige wijze hoogwaardig
wordt geïsoleerd.

Met THUISO® zitten mensen
er in een handomdraai warmpjes
bij. De woning blijft precies
zoals het is zónder hak-,
breek- of zaagwerk.

THUISO® is goed voor het milieu.
Dankzij het milieuvriendelijke
productieproces, de oneindige
levensduur van UniPearls®
én de lage energierekening.

UniPearls®
UniPearls® zijn gemaakt
van gesloten geëxpandeerd
polystyreen (EPS).
Ze onderscheiden zich van
traditionele hr++ parels
in isolatiewaarde, milieuvriendelijkheid en levensduur.
Het ontwerp van de UniPearls®
is gericht op de juiste balans
tussen thermische geleidbaarheid en vochtopname bij
dakisolatie. De thermische
geleidbaarheid van UniPearls®
zorgt voor een neutrale
EPC-waarde van uw woning.
Deze energieprestatiecoëfficiënt bepaalt de energiezuinigheid van uw woning.

THUISO dakisolatie
®

Miofol 125 S folie

UniPearls®

Hoge luchtdichtheid &
uitstekende ventilatie

Prestatie bij brand

Voordelen

UniPearls voldoen qua

• Hoge thermische isolatiewaarde:

UniPearls® zorgen samen

brandveiligheid aan de Europese

in de zomer blijft het binnen
koeler, in de winter juist warmer.

®

met UniGlue voor de hoogst

regelgeving. UniPearls zijn

haalbare luchtdichtheid voor

brandvertragend gemodificeerd

uw dakisolatie.

extinguishing (SE). Dit betekent

Bovendien zijn UniPearls®

een brandveilige toepassing

zo ontworpen dat vocht

voor de totale levensduur.

®

®

moeiteloos door de isolerende
delen naar buiten wordt
afgevoerd.

Miofol 125 S
dampremmende folie
De Miofol 125 S is een
dampremmende LDPE folie

UniPearls zorgen voor een

welke versterkt is met een

neutrale EPC-waarde en

polypropyleen weefsel.

dus voor een duurzaam,

De folie is bij uitstek geschikt

energiezuinig gebouw.

voor de isolatie van daken.

De UniPearls® worden
bovendien milieuvriendelijk
geproduceerd en hebben een
oneindige levensduur.

isolatiewaarde.
• Zakt niet in en is ongevoelig voor

Duurzaam
®

• Hoge thermische en akoestische

vocht.
• Verbetering van de energielabel en
comfort van de woning.

