VLOERISOLATIE
JETSPRAY

LAAT U OOK UW VLOER ISOLEREN MET JETSPRAY?
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 vloerisolatie?
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.
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VLOERISOLATIE MET JETSPRAY
Vloerisolatie met JetSpray: een uniek en
duurzaam systeem voor na-isolatie bij
steenachtige vloeren. Dit unieke systeem
is eenvoudig in spray-vorm onder uw
vloer aan te brengen en levert direct een
lagere energierekening en een hoger
wooncomfort op.

VOORDELEN VAN
VLOERISOLATIE MET JETSPRAY
Duurzaam en gezond

Een voordeel van JetSpray is dat er bij de
verwerking geen schadelijke gassen vrijkomen.
Het systeem is geurloos en voldoet aan de
hoogste eisen voor binnenluchtkwaliteit. Daarom
kunt u gewoon de hele dag in uw woning
aanwezig zijn.

Meer wooncomfort

Door isolatie met JetSpray ervaart u een hoger
wooncomfort. De koude lucht uit de kruipruimte
komt niet meer via uw vloer omhoog.

WILT U OOK BESPAREN MET
JETSPRAY VLOERISOLATIE?
Lichtgewicht
JetSpray: een complete isolatieoplossing

Met JetSpray wordt uw (stenen) vloer geïsoleerd door middel van een
spray-vorm isolatieoplossing die bestaat uit een primer, isolatiemateriaal
(glaswol) en een bindmiddel. JetSpray bestaat tot wel 80% uit gerecycled
glas en bevat geen chemische bindmiddelen. Via de kruipruimte wordt
het materiaal snel en permanent aangebracht aan de onderkant van de
vloer. Bovendien is dit product geurloos en binnen één dag aangebracht.

Een lichtgewicht, efficiënt systeem
dat meteen het energielabel van uw
woning verbetert.

Duurzaam

Product bestaat tot wel 80% uit
gerecycled glas en bevat geen
chemische bindmiddelen.

Gecertificeerd

JetSpray beschikt over een
ISSO-kwaliteitsverklaring en is dus
onafhankelijk getoetst op kwaliteit.

Hoe werkt JetSpray vloerisolatie?

Via het kruipluik betreden onze isolatiespecialisten de kruipruimte. Uw kruipruimte
moet daarom ook minimaal 50 centimeter hoog zijn. Het JetSpray systeem wordt
vervolgens tegen de onderzijde van de betonvloer gespoten. Zelfs moeilijk te bereiken
plaatsen in de kruipruimte worden op deze manier eenvoudig geïsoleerd.

2 I Takkenkamp Vloerisolatie I Jetspray

Energiebesparing

Het na-isoleren van uw vloer met JetSpray levert
een flinke besparing op uw energierekening.
Dat kan per jaar oplopen tot wel 300 euro!

Een hoger energielabel

Uw vloer laten isoleren? Dan kunt u rekenen op
een hoger energielabel. Verhoog de waarde van
uw woning door een goed (na)geïsoleerd huis. Dus
niet alleen fijn voor uw wooncomfort, maar ook
gunstig voor de waardestijging van uw woning.

Snel terugverdiend

Door een relatief lage investering van JetSpray
vloerisolatie (bedrag vanaf 1200 euro) heeft u de
kosten al gauw terugverdiend. De gemiddelde
terugverdientijd bij vloerisolatie met JetSpray
is 5 jaar.

Onbrandbaar

Brandklasse A2

Lambda waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt
is 0,035 W/m.K
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