BV

SPOUWMUUR - VLOER - DAK - ISOLATIE

Spouwmuurisolatie

HR+++ EPS spouwmuurisolatie parels,
UniPearls® en UniGlue®

Wat kost spouwmuurisolatie
en hoeveel bespaar ik ermee?

•

Gegarandeerd de beste prijs / kwaliteit.

Spouwmuurisolatie is de voordeligste manier om uw

•

Korrel granulatie vanaf c.a 3.5 mm gemiddeld en de

woning te isoleren. U verdient de kosten in ongeveer drie

basis grondstof 100% polystyreen
•

jaar terug door een lagere energierekening.

Waterdamp doorlaatbaar en weinig vocht opname
(getest volgens NBN EN 12086 of NBN EN 10456)

•

Zakt niet in en is ongevoelig voor vocht.

Tussenwoning

•

UniPearls® in combinatie met UniGlue® voorkomt

Hoekwoning /
2-onder-1-kap
Vrijstaande
woning

inzakken en krimpen.
•

Verbetering van de energielabel en comfort van de
woning.

•

UniPearls® wordt uitsluitend aangebracht door
IsoSun BV en erkende gecertificeerde verwerkers.

Kosten

Besparing
€ p.j.*

Besparing
m3 gas p.j.

€ 800,-

€ 250,-

320 m3

€ 2.100,-

€ 650,-

850 m3

€ 3.100,-

€ 950,-

1.300 m3

*) Geldig voor spouwmuurisolatie (Rd - 1,3) in een gemiddelde tussen-, hoek- of
vrijstaande woning, met hr-combiketel en een binnentemperatuur van 16,5 graden
Celsius (gemiddeld over dag en nacht), bij een gasprijs van 77 cent per m3 gas
(prijspeil 2020).

Warmteweerstand HR+++ EPS Parels

Bron:

Lambda waarde λd = 0,033 W/mK
spouwbreedte

Rd-waarde

40 mm

1,21 m2 K/W

50 mm

1,51 m2 K/W

60 mm

1,81 m2 K/W

70 mm

2,12 m2 K/W

80 mm

2,42 m2 K/W
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De te realiseren Rd-waarde hangt af van de constructie en moet
per situatie bepaald worden.

Start vandaag nog met besparen!
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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.

