Hoge thermische isolatie.
In de zomer blijft het binnen koeler, in de winter juist
warmer.
Hoge akoestische isolatiewaarde.
Geluid van buiten dringt minder snel naar binnen.
Zakt niet in en is ongevoelig voor vocht.
Verbetering van de energielabel en comfort van de
woning eventueel met subsidie.
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Dakisolatie IsoFoil

Beschrijving

Miofol 125 S dampremmende folie

Speciaal ontwikkelde dakisolatie voor het thermisch en

•

De Miofol 125 S is een dampremmende LDPE folie

akoestisch na-isoleren van hellende dakconstructies en

welke versterkt is met een polypropyleen weefsel.

houten verdiepingsvloeren.

De folie is bij uitstek geschikt voor de isolatie van daken
van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren.

Voordelen
• Hoge thermische isolatiewaarde: in de zomer blijft het
binnen koeler, in de winter juist warmer.
• Hoge akoestische isolatiewaarde: geluid van
buiten dringt minder snel naar binnen.
• Zakt niet in en is ongevoelig voor vocht.
• Verbetering van de energielabel en comfort van de woning.
• UniPearls wordt uitsluitend aangebracht door
®

IsoSun BV en erkende gecertificeerde verwerkers.

•

SD-waarde (dampweerstand): > 87

Warmteweerstand
isolatiedikte

Rd -waarde m2 K/W

80 mm

2,42

120 mm

3,63

180 mm

5,45

220 mm

6,66

De te realiseren Rd-waarde hangt af van de constructie en moet
per situatie bepaald worden.

• Af te werken naar wens.

Dakisolatie

Eénmalige Eénmalige
subsidie
kosten

(uitbesteden)

Jaarlijkse
Jaarlijkse
besparing
besparing CO2
energiekosten

Isoleren schuin dak (verwarmde zolder)

€ 4.300,-

€ 1.200,-

€ 700,-

1.600 kilo

Isoleren schuin dak (onverwarmde zolder)

€ 4.300,-

€ 1.200,-

€ 370,-

900 kilo

Isoleren zoldervloer (onverwarmde zolder)

€ 1.000,-

€ 290,-

€ 400,-

900 kilo

Isoleren plat dak

€ 3.300,-

€ 1.160,-

€ 600,-

1.400 kilo

Bron:

Start vandaag nog met besparen!
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IsoSun BV
De Dintel 9
5684 PS Best
Nederland

IsoSun België
Rubensstraat 104 bus 63
B-2300 Turnhout
België

Tel: +31 (0)85 620 21 67
info@isosun.nl
www.isosun.nl

Tel: +32 (0)147 62 330
info@isosun.be
www.isosun.be

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan IsoSun BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit een eventuele fout in deze uitgave.

