
SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE

ADDGREEN
AddGreen behoort tot de nieuwste generatie EPS-parels. Aan de EPS-parels is grafiet
toegevoegd. Grafiet zorgt voor warmtereflectie waardoor de isolatiewaarde zo hoog 
mogelijk is. In vergelijking tot traditionele EPS-parels is er bij de productie van
AddGreen gebruik gemaakt van biobased grondstoffen. Deze grondstoffen worden
gewonnen uit organisch afval en plantaardige oliën.
AddGreen draagt op deze manier bij aan een veel lagere CO2-uitstoot en het recy-
clen van afval. Daarnaast is AddGreen volledig recyclebaar waardoor het product een
blijvende duurzame waarde heeft.

WAAROM KIEST U VOOR ADDGREEN SPOUWMUURISOLATIE?
U kiest voor AddGreen spouwmuurisolatie omdat u de CO2-uitstoot zoveel mogelijk wilt beperken.
Met AddGreen wordt de CO2 uitstoot gemiddeld binnen 2,2 maanden terugverdiend. Bij andere na-isolatieproducten ligt
dit op ruim 6 maanden. AddGreen is voorzien van grafiet waardoor de isolatiewaarde optimaal is. Dit resulteert in een
korte terugverdientijd en een verhoogd comfort. 
AddGreen is een dampopen isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende vochtbalans en vochtafvoer in de spouwmuur.

WAT LEVERT ISOLEREN MET ADDGREEN SPOUWMUURISOLATIE U OP?
 n Snelle terugverdientijd van de CO2-uitstoot;
 n Grote verlaging van de stookkosten;
 n Flinke verhoging van het wooncomfort in de winter én in de zomer!

EIGENSCHAPPEN VAN ADDGREEN SPOUWMUURISOLATIE
Het KOMO-Certificaat van AddGreen heeft met 0,034 W/mK een zeer lage Lambda-waarde. Dit betekent dat het product weinig 
warmte door laat en dus een zeer hoge isolatiewaarde heeft.
Het product is waterbestendig, dampopen en heeft een lange levensduur. 
Daarnaast is het product volledig recyclebaar.

AD
D

GR
EE

N
 P

RO
D

U
CT

KA
AR

T

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

 n Snelle terugverdientijd van de CO2-uitstoot;
 n Geproduceerd met Biobased grondstoffen;
 n Volledig te recyclen;
 n Hoge weerstand tegen veroudering en verrotting;
 n Waterafstotend;
 n Dampopen spouwmuurisolatie;
 n Verhoogd wooncomfort.

isolatiedikte in de 
spouw (mm)

Isolatiewaarde 
(Rd-waarde)

50 1,47

60 1,76

70 2,06

80 2,35

90 2,65
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ADDGREEN, DE MEEST DUURZAME SPOUWMUURISOLATIE!
AddGreen is hét duurzame product voor spouwmuurisolatie!

Met speciaal ontwikkelde machines worden de EPS-parels aangebracht in de spouwmuur door onze ervaren uitvoerders.
De kwaliteit van het isolatiemateriaal wordt tijdens de uitvoeren continu gecontroleerd. Kwaliteit wordt zo bewaakt en
verzekerd. 
Door te kiezen voor AddGreen verdient u de CO2-uitstoot wel driemaal zo snel terug als bij traditionele na-isolatieproducten!
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jaargarantie!
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