TIMBERFRAME PRODUCTKAART
Dakisolatie

TIMBER FRAME DAKISOLATIE
Supafil Timber Frame is een product van Knauf Insulation. Supafil Timber Frame is een
duurzame glaswol isolatie zonder bindmiddel, speciaal ontwikkeld voor het inblazen in
houtskeletbouw, nieuwbouw wanden en renovatie plafonds en hellende daken. Supafil
Timber Frame biedt uitstekende thermische eigenschappen en optimale vulling bij het
inblazen.

WAAROM KIEST U VOOR TIMBER FRAME DAKISOLATIE
Timber Frame is een duurzaam product wat voor 80% uit glas bestaat. Het systeem is
super efficiënt, het past perfect en er ontstaat geen afval. Timber Frame heeft uitstekend akoestische eigenschappen en is een brandveilige isolatie. Doordat het systeem
zo goed is gesloten ontstaan er geen koudebruggen.

WAT LEVERT ISOLEREN MET TIMBER FRAME DAKISOLATIE U OP?
nn Een heerlijk warme woning waar de warmte goed is verdeeld;
nn Een flinke besparing op uw energierekening;
nn Een verhoging van de waarde van uw woning;
nn Een beter energielabel;
nn In de zomer is de zolder een stuk aangenamer.

EIGENSCHAPPEN VAN TIMBER FRAME DAKISOLATIE
Timber Frame is gemaakt van 80% gerecycled glas. Aan de glaswolvezel is een siliconen laag toegevoegd om uit te sluiten dat
het product vocht op neemt.
De isolatiewaarde en de akoestische waarde van dit product zijn zeer hoog.

Laagdikte (mm)

Isolatiewaarde
(Rc-waarde)

80

≥ 2,35

120

≥ 3,50

nn Een duurzaam product, bestaande uit 80 % gerecycled glas;

180

≥ 5,25

nn Verlaagt het energieverbruik waardoor de CO2 uitstoot verminderd;

220

≥ 6,45

nn Brandveilige isolatie;

240

≥ 7,05

300

≥ 8,80

340

≥ 10,00

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

nn Optimaal passend en sluitend isolatiepakket;
nn Hoge isolatiewaarde;
nn Uitstekende akoestische eigenschappen.
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EEN PERFECT PASSEND ISOLATIE SYSTEEM MET EEN
OPTIMALE ISOLATIEWAARDE!

jaar
garantie!

Timber Frame dakisolatie is het antwoord op alle nog niet geïsoleerde daken!
Isolatie aanbrengen aan de binnenzijde van de woning doe je met Timber Frame dakisolatie. Timber Frame is een perfect
passend systeem en heeft een hoge isolatiewaarde. Na het aanbrengen kan er gips aan worden gebracht en ziet het er
strak uit! Door het plaatsen van een doorzichtige dampdichte folie kan tijdens het verwerken de kwaliteit constant worden
gecontroleerd. Kwaliteit wordt zo bewaakt en verzekerd!

!
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

