
SPECIALISTEN IN NA-ISOLATIE

Hoe gaan wij te werk?
We boren eerst een boorpatroon, dit is hetzelfde patroon wat gebruikt wordt om de spouwmuur weer te isoleren. Daarna
verwijderen we een steen aan de onderzijde van de gevel. Op het ontstane gat komt een zuigmond te staan en hieraan is een 
grote “stofzuiger” verbonden. Doormiddel van lucht door de boorgaten te blazen en de stofzuiger te laten zuigen, wordt het 
oude isolatiemateriaal en puinbrokken, zoals stukken steen en valspecie, volledig verwijderd. Als deze werkzaamheden zijn 
voltooid, laten we spouwmuur nog enkele weken drogen, afhankelijk van de mate waarin de spouwmuur vochtig is. Daarna kan 
de woning opnieuw geïsoleerd worden en zit u er weer warmpjes bij!

 

Vochtproblemen
Oude isolatie kan zorgen voor vochtproblemen. Dit kan komen doordat het materiaal niet meer in originele staat is. Het kan 
ook zijn dat het niet goed is aangebracht of dat er vervuiling in de vorm van puin in de spouwmuur is. Wat ook mogelijk is, 
is dat er verschillende materialen zijn aangebracht. Door al deze zaken kunnen vochtproblemen ontstaan. Er ontstaan vaak
koudebruggen, deze koudebruggen zijn delen van de spouwmuur waar het isolatiemateriaal niet meer volledig aanwezig is. 
Hier gaat zich vocht concentreren. Dit vocht slaat door naar binnen en zorgt voor een vochtprobleem. 

Geen isolatie en toch vochtproblemen?
Wanneer de spouwmuur niet is geïsoleerd, kan het voorkomen dat u zwarte plekken ziet op de binnenmuur. Dit komt doordat de 
koude van buiten helemaal tot aan de binnenmuur doordringt. Hierdoor wordt de binnenmuur koud en condenseert de warme 
lucht in de woning tegen de binnenmuur. Door te isoleren verlegt u het condensatiepunt helemaal naar de buitenmuur. Hier 
kan het vocht geen kwaad, het zal niet naar binnenslaan omdat de onze isolatieproducten volledig waterafstotend zijn. Door 
dat de zon schijnt en de wind langs de muur waait wordt het vocht uit de buitenmuur verdreven.
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DE VOORDELEN OP EEN RIJ

 n U voorkomt vochtproblemen en lost ze op;

 n Het nieuwe isolatiepakket geeft u weer het optimale comfort;

 n U bespaard op uw gasrekening;

 n Uw woning wordt meer waard.
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OUDE ISOLATIE EN VOCHTPROBLEMEN? ISOENERGY LOST  HET VOOR U OP!
Wanneer uw woning reeds is na-geïsoleerd en het materiaal is vergaan of niet meer in functionele staat is, is het mogelijk dit te 
verwijderen. Met speciaal ontwikkelde machines en goed opgeleid personeel kunnen wij dit vaak binnen 1 dag voor u regelen. 
Wij kunnen oude wolproducten, UF-schuim of EPS parels verwijderen uit de spouwmuur. 

Tijdens het proces wordt de spouwmuur voortdurend aan een endoscopische controle onderworpen om er zeker van te zijn dat 
de spouwmuur goed leeg is. Zo kunnen wij topkwaliteit bewaken en verzekeren! 
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