Bodemisolatie

NEOPIXELS PRODUCTKAART

NEOPIXELS BODEMISOLATIE
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 NEOPIXELS BODEMISOLATIE
Het verlaagt de relatieve luchtvochtigheid in de kruipruimte en isoleert de begane grondvloer van uw woning. De NEOpixels
zijn afgeplat waardoor ze beter in elkaar passen. Hierdoor heeft u een compacter isolatiepakket. De NEOpixels zorgen ervoor
dat uw vloer droger wordt en warmer aanvoelt.

WAT LEVERT ISOLEREN MET NEOPIXELS BODEMISOLATIE U OP?
nn Een drogere kruipruimte;
nn Een warmere en drogere vloer;
nn Een verhoogde waarde van uw woning;
nn Een besparing op uw stookkosten.

EIGENSCHAPPEN VAN NEOPIXELS BODEMISOLATIE
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.

Laagdikte
NEOpixels (mm)

Isolatiewaarde
(Rc-waarde)

170

2,5

215

3,0

nn Waterafstotend;

265

3,5

nn Milieuvriendelijk vanwege de hoge eco-efficiëntie;

315

4,0

365

4,5

415

5,0

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

nn Hoge weerstand tegen veroudering en verrotting;
nn Gemakkelijk te recyclen, zonder veel energie;
nn NEOpixels bevatten geen roet.
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DE UITVOERING WORDT IN ÉÉN DAG GEKLAARD!

jaar
garantie!

NEOpixels bodemisolatie is hét antwoord op niet geïsoleerde en vochtige kruipruimtes.
Met speciaal ontwikkelde machines, wordt door onze ervaren uitvoerders de vloer geïsoleerd met NEOpixels bodemisolatie.
Doordat de vloer veel droger is voorkomt u dat de vloer gaat rotten en schimmelen en bovendien wordt de kruipruimte veel
minder aantrekkelijk gemaakt voor ongedierte.
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