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Van nature uniek…
Naturoll
Ecose® vloerisolatie

100 % recyclebaar

Nu met 15 jaar Garantie !!

Ecose® vloerisolatie is de enige juiste isolatiemethode als het gaat om isolatie van de houten
vloer, deze isolatiematras is volledig dampopen en sluit de vloer niet dampdicht af.
Houten vloeren zijn veelal aan de bovenzijde voorzien van een damp remmende of
dampdichte laag, vandaar de essentie dat de onderzijde van de vloer wel blijft ‘ademen’.
Ecose® bestaat uit duurzame grondstoffen (dus geen petrochemische ), voelt aan als dons,
heeft uitstekende isolerende eigenschappen en wordt geproduceerd door: Knauf Insulation.

Werkwijze Ecose vloerisolatie
Deze half harde Ecose® naturoll dekens worden
tussen de houten balklaag geklemd, waarna het
duurzaam wordt bevestigt middels vezel versterkt
ophangband.
Is de bodem van de kruipruimte aardvochtig dan
brengen we eerst of een bodemfolie, of een laag
EPS korrels aan, om het verdampen en optrekken
van vocht tegen te gaan .
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Maatwerk-isolatie is gespecialiseerd in: - spouwmuurisolatie - vloerisolatie – bodemisolatie – dakisolatie -energielabels
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Pluspunten Ecose vloerisolatie:



Ecose® vloerisolatie, isolatiemateriaal met een uitstekende isolatiewaarde.
De 12 cm dikke dekens hebben een Rc van 3,7 K/W.
De dekens van 18 cm dik zelfs een Rc van 5,0 K/W.









Ecose® heeft uitstekende geluidsisolerende eigenschappen, hierdoor
wordt het geluid aanzienlijk gedempt.

Ecose® vloerisolatie is onbrandbaar (brandklasse A1) en KOMO
gecertificeerd en wetenschappelijk onderzocht en door TNO goedgekeurd.

Ecose® vloerisolatie bespaart 4-9 m³ gas per m² behandeld vloeroppervlak
op jaarbasis en is niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor uw
portemonnee.

Ecose® is een duurzame minerale wol, bestaat voor 78% uit gerecyclede
grondstoffen en is 100% recyclebaar.

U merkt direct het verschil, comfortverhogend en
een verbetering van het energielabel :
Begint u ook vanaf vandaag met besparen ……

Gemiddelde terugverdientijd 6 jaar !!

Verkrijgbaar in meerdere diktes tot wel 18 cm =
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