Houten-vloerisolatie

NEOPIXELS PRODUCTKAART

NEOPIXELS
NEOpixels behoren tot de derde generatie grafietparels. Het begon allemaal met witte
HR+ parels in de jaren ‘70, die werden gebruikt voor spouwmuurisolatie. in 1997 kwam
BASF met een innovatieve uitvinding: de grijze grafietparels. Zo’n 5 jaar geleden werden
de eerste grijze HR+++ parels voor vloerisolatie geproduceerd. Inmiddels heeft de naam
parels plaatsgemaakt voor NEOpixels, wat staat voor Triple HR isolatie.
De toevoeging van grafiet aan de isolatieparels zorgt voor een betere reflectie van koude en warmte. Dit houdt in dat NEOpixels meer dan 20% beter isoleren dan traditionele
na-isolatie en dus meer energie besparen. Grafiet reflecteert warmte terug, waardoor de
isolatiewaarde 20% hoger is.

WAAROM KIEST U VOOR HOUTEN-VLOERISOLATIE?
NEOpixels vloerisolatie kiest u omdat dit een oplossing is voor diepere kruipruimtes waar het niet rendabel is om een product
op de bodem aan te brengen. Doordat het product direct tegen de vloer wordt aangebracht, ervaart u direct minder tocht en
een minder koude vloer. De NEOpixels zorgen voor reflectie van warmte waardoor u minder warmte verliest via de vloer. Het
isolatiepakket is damp-open waardoor het vocht wat zich in de constructie bevindt goed afgevoerd kan worden.

WAT LEVERT ISOLEREN MET NEOPIXELS HOUTEN-VLOERISOLATIE U OP?
nn Een warmere vloer;
nn Een drogere vloer;
nn Besparing op uw energiekosten;
nn Een verhoogd comfort;
nn Een waarde verhoging van uw woning.

EIGENSCHAPPEN VAN NEOPIXELS HOUTEN-VLOERISOLATIE
Het KOMO-certificaat van het systeem NEOpixels met 0.033 W/mK heeft de laagste Lambda-waarde van Nederland. De laagste
Lambda-waarde betekent de hoogste isolatiewaarde. NEOpixels isoleren meer dan 20% beter dan traditionele na-isolatie en
besparen dus meer energie. Ze zijn waterbestendig en hebben een lange levensduur.

isolatiedikte (mm)

Isolatiewaarde
(Rc-waarde)

130

3,95

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
nn Circulair systeem;
nn Hoge energiebesparing dankzij de zeer hoge isolatiewaarde;
nn Unieke combinatie van grijze EPS-parels en aluminiumreflectiefolie;
nn Damp-open isolatie, waardoor vocht weg kan uit de houten balken;
nn Isolatie gebeurt snel, schoon en zonder overlast;
nn Milieuvriendelijk en herbruikbaar;
nn Maatschappelijk verantwoord geproduceerd in Nederland;
nn Later nog makkelijk leidingen aan te brengen.

!
d
n
la
r
e
d
e
N
n
a
v
ie
t
la
de beste na-iso

ISOenergy b.v.
Ambachtsweg 5 | 4458 DA ’s Heer Arendskerke
[T] 0113 724 999
[E] info@ISOenergy.nl
[I] www.ISOenergy.nl

SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE

NEOPIXELS PRODUCTKAART
Houten-vloerisolatie

10

DE UITVOERING WORDT IN ÉÉN DAG GEKLAARD!

jaar
garantie!

NEOpixels houten-vloerisolatie is het antwoord voor een niet-geïsoleerde houten vloer!
Een woning die gelijkmatig warm is, minder tocht in huis en geen vocht meer vanuit de kruipruimte: dat is het resultaat van
NEOpixels Vloerisolatie. Het innovatieve gepatenteerde systeem wordt toegepast als na-isolatie bij houten vloeren.
NEOpixels Vloerisolatie verbetert niet alleen het leefklimaat, maar verduurzaamt ook uw woning.
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