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HR ++ Isofect Plus  Rc waarde :  2,5 K/W ( 65 mm )  of 3,5 K/W ( 90 mm )  

                       Nu met 10 jaar Garantie! 

       

 
Als de vloer geïsoleerd wordt, (en dit kan vanaf een hoogte van 50 cm en de ruimte toegankelijk is),   
is het noodzaak aangezien de kruipruimte geventileerd moet blijven, dat de isolatie 1 gesloten geheel 
vormt. Zodoende is de enige juiste oplossing een schuim dat exact en op maat wordt aangebracht! 
 
Naadloos en luchtdicht tegen de onderzijde van de vloer aan gesprayd in meerdere dunne laagjes. 
Om een koudebrug te voorkomen nemen we tevens 25 cm van de bovenzijde van de koude 
randfundatie rondom mee. Bestaande ventilatie roosters worden intact gehouden en indien 
noodzakelijk plaatsen wij vooraf extra roosters zodat de kruipruimte goed geventileerd blijft. 
 

Voordelen        Isofect Plus      
 
• naadloos en luchtdicht, het materiaal wordt ter plaatse gevormd.  

• aangebracht in meerdere dunne laagjes, dauwpuntreductie condensvorming op het materiaal.  

• besparing tot wel 35 % 

• 10 jaar garantie, uitvoering conform ikob/bkb en insula gecertificeerde verwerkers richtlijn. 

• ISSO accreditatie, gegarandeerde en erkende Rc-waarde voor EPC berekeningen en subsidies       
 
Verbetert het energielabel , zeer korte terugverdientijd gemiddeld 6 jaar!! 

                                                                          

        
 
Montage:   Rechtstreeks tegen de onderzijde van de vloer naadloos en luchtdicht afgewerkt. 
 
Ventileren van de kruipruimte is belangrijk, ter voorkoming van condensatie in de constructie en uiteraard voor het beluchten 
van het leidingwerk. 

 
Indien gewenst kunnen we al dan niet in combinatie met de isofect plus laag ook de bodem bedekken, dit kan door middel van 

een laag EPS parels of EPS chips als de kruipruimte erg vochtig is.                               
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