Uw

energiefactuur laat u toch niet koud?

SUPAFIL CAVITY WALL
Na-isoleren met SUPAFIL CAVITY WALL inblaaswol.
Meer comfort, minder energieverbruik.

SUPAFIL CAVITY WALL
BLAAST UW WONING
EXTRA ENERGIEBESPARING IN
VOORDELEN VAN SUPAFIL CAVITY WALL:
• 25 jaar garantiecertificaat kan bekomen worden
via de Cavity Wall Warranty Fund vzw*
• Het uitzicht van de gevel blijft ongewijzigd
• Een isolatieproduct op basis van één component
waardoor levensduur en constante
thermische prestaties gewaardborgd worden
• De hoogste isolatieprestaties binnen de minerale
wollen: λd= 0,034 W/mK bij 30 kg/m³
• Onbrandbaar en vochtwerend
• Binnen één dag is de spouwmuur geïsoleerd

* Voor meer informatie over de voorwaarden en de condities, gelieve contact op te
nemen met de Cavity Wall Warranty Fund vzw ( www.cwwf.be ) of met uw Supafil Erkend Installateur

VERDIEN UW INVESTERING NOG
SNELLER TERUG MET EEN PREMIE
Isoleren blijft de beste manier om de energiekosten te doen dalen. Bovendien heeft het plaatsen
van een nieuwe, zuinige verwarmingsketel weinig zin als uw woning niet degelijk geïsoleerd is.
Daarom moedigt de overheid isoleren aan met aantrekkelijke premies.
U vindt een overzicht op www.energiesparen.be voor Vlaanderen
of op www.leefmilieubrussel.be voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DE BESTE KEUZE IN NA-ISOLATIE
Veel oudere huizen werden gebouwd in een tijd dat er van energiecrisis geen sprake was.
Het dak isoleren en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas zijn gangbare renovaties.
Maar wist u dat via niet-geïsoleerde muren liefst een kwart van alle warmte in huis verloren gaat?
Dat voorkomt u door de muren te isoleren. En spouwisolatie is van alle mogelijke alternatieven
de meest voordelige oplossing.
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MEER COMFORT,
MINDER ENERGIEKOSTEN
Supafil Cavity Wall is een superisolerende, onbrandbare minerale wol, die uit >80%
gerecycleerd glas bestaat. SUPAFIL CAVITY WALL wordt specifiek geproduceerd voor het naisoleren van spouwmuren. Het is snel en makkelijk te verwerken door een erkend vakman. SUPAFIL
CAVITY WALL zorgt voor een optimale vulling en verdeling in de spouw zonder
vochtdoorslag en kans op inzakken. Zo blijven geluid en koude buiten en warmte binnen.
Bovendien draagt SUPAFIL CAVITY WALL bij tot een gezond en dus zeer comfortabel
binnenklimaat. Kortom, SUPAFIL CAVITY WALL biedt u niets dan comfort en verlaagt uw
energiefactuur.

Knauf Insulation biedt u met SUPAFIL CAVITY WALL een topproduct om bestaande, maar ook
nieuwe spouwmuren optimaal te isoleren. Deze hoogwaardige glaswol is snel te verwerken,
vereist geen breekwerk en haalt de hoogste isolatiewaarde. Zo gaat er voortaan geen warmte
meer verloren langs de muren.
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• SUPAFIL CAVITY WALL is gemakkelijk en snel te verwerken, en laat geen
vuil na. Toch is het na-isoleren van spouwmuren vakwerk dat door een
erkend specialist moet gebeuren. Hij zorgt ervoor dat SUPAFIL CAVITY
WALL perfect verdeeld wordt zodat u er het maximale rendement uit
haalt.
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• Om de kwaliteit van het geleverde werk te garanderen, mogen enkel
ATG gecertificeerde en erkende installateurs de spouwmuur na-isoleren.
Alleen zo kunt u ook aanspraak maken op belangrijke premies.
U herkent een Supafil Erkend installateur aan het bovenstaande logo.
2886

EN 14064-1-S1-WS-MU1

www.supafil.knaufinsulation.be

Bekijk onze installatie video

SUPAFIL: de complete oplossing voor uw woning.
SUPAFIL LOFT voor uw zoldervloer.

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest
recente staat van kennis, maar we kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname
van fotomateriaal, geheel of gedeeltelijk, vereisen altijd de uitdrukkelijke toestemming van Knauf Insulation.
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