DAKISOLATIE
ISOVLAS

BENT U AL OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN
VAN ISOVLAS DAKISOLATIE?
Neem contact op met uw adviseur of via ons
algemene telefoonnummer 055 5333120.

Wij geven graag advies op maat!

Wilt u meer informatie over alle producten voor dakisolatie?
Stel uw vraag via uw adviseur of via ons algemene
telefoonnummer 055 5333120.
Wij zijn specialist in het na-isoleren van woningen en gebouwen.
Met meer dan 40 jaar ervaring en als partner van Vattenfall
isoleren wij zo’n 15.000 woningen per jaar. Zo dragen wij bij aan
de verduurzaming van Nederland en helpen wij zowel
particulieren als zakelijke klanten in energiebesparing en
waardestijging van woningen en gebouwen.
Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken
wij met 10 jaar (schriftelijke) garantie op alle
typen isolatie.
Veendam
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Apeldoorn
Zelhem

Takkenkamp Isolatie B.V.
info@takkenkamp-isolatie.nl
www.takkenkamp-isolatie.nl
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VOORDELEN VAN DAKISOLATIE MET ISOVLAS
Temperatuurregulatie

De tijd die de warmte nodig heeft om door
isolatie heen te komen is bij Isovlas circa
viermaal zo hoog als bij gangbare
isolatiematerialen. Het duurt dus veel langer
voordat een huis is afgekoeld of opgewarmd.

Geluidsisolatie

Isovlas absorbeert alle geluidstrillingen
optimaal. De zolder isoleren met Isovlas?
Dan zorgt u tegelijkertijd voor geluidsisolatie.

Minder energiekosten en een gezonde
leefomgeving door natuurproduct
Isovlas dakisolatie. Met Isovlas
dakisolatie van binnenuit zorgt u voor
een winterwarm én zomerkoel huis.
Wilt u de bergzolder veranderen in een
mooie leefzolder? Dan is dakisolatie
een uitstekende oplossing.

Met Isovlas Reno TG Elegant wordt het dak van
binnenuit geïsoleerd. Door goede binnendak
isolatie aan te brengen blijft de zolderruimte
langer warm in de winter en beter koel in de
zomer. Met dakisolatie voorkomt u dat er veel
warmte verloren gaat via het dak, hierdoor
gaan de energiekosten flink omlaag.

Dak isoleren met Isovlas

Isovlas Reno TG Elegant bestaat uit het
natuurproduct vlas. Vlas heeft hoge
isolatiewaarden voor temperatuur en geluid, is
natuurlijk vochtregulerend, licht, sterk en heel
verwerkingsvriendelijk. Bovendien is het
materiaal volledig herbruikbaar en natuurlijk
afbreekbaar: goed voor ons milieu. Een flexibel
vlaspakket met een harde, stootvaste
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Energiebesparing
onderplaat (lijkt op wit schuurwerk).
De afwerking bij dakisolatie met Isovlas
is daarom uitstekend. De ‘look’ van de
onderplaat is vergelijkbaar met die van
een gipsplaat. Als uw dak is geïsoleerd met
Isovlas, heeft u direct een mooi afgewerkte
ruimte.

Hoe werkt het?

In slechts twee stappen wordt Isovlas aan
de binnenzijde van het dak geplaatst:
1.	Aanbrengen van de tand en groefplaat
op de gording.
2.	Afwerken met Isovlas afdekplint.
Het materiaal is gemakkelijk en mooi op
maat te maken omdat de isolatie tot 15 cm
oversize induwbaar is. Het laat zich soepel
indrukken en vormt zich als vanzelf om
bestaande leidingen en buizen. Hierdoor
is er ook weinig afval bij de verwerking.

Meestal is uw dak binnen een dag
geïsoleerd!

Wilt u ook isoleren en afwerken in
één met een volledig natuurlijk
product? Dan is Isovlas Reno TG
Elegant hét geschikte product.

ISOVLAS RENO TG ELEGANT
PRODUCTSPECIFICATIES
Biobased

Vlas is een natuurlijk product.

Vochtregulerend

Natuurlijke isolatiematerialen, zoals
vlas, hebben een ‘ademende’
vochtregulering. Condensatievorming
wordt vermeden.

Gecertificeerd

Isovlas is ISSO gecertificeerd.

Brandveilig

Met goede dakisolatie kunt u veel energiekosten
besparen. Per jaar kan dat zo’n 400 tot 500 euro
opleveren.

Duurzaam

Isovlas is volledig herbruikbaar en recyclebaar.
Bovendien behoudt het al zijn eigenschappen
tijdens de gehele levensduur.

Veilig

Gezond, brandveilig en verwerkingsvriendelijk.
Géén jeuk of irritatie van huid. Bescherming van
ogen of luchtwegen, handschoenen, stofkapjes
of beschermende kleding is niet nodig.
Daarnaast is het materiaal brandvertragend.

”Prijstechnisch is
Isovlas een
aantrekkelijke
investering”

Europese brandklasse C. Isovlas
bouwisolatie is behandeld met een
natuurlijke brandvertrager.
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