
ONZE WERKWIJZE
Wij hebben ruime ervaring in het plaatsen van vloerisolatie en streven naar hoge kwaliteit, door het leveren van
goede producten en uitstekende dienstverlening. Wij werken met een dubbele aanpak. Een stevige bodem-
folie op de bodem van de kruipruimte in combinatie met isolatiefolie tegen de onderkant van de vloer. Deze 
aanpak vermindert de verdamping van vocht uit de bodem en het isoleert de vloer. Optrekkende kou en 
vochtproblemen worden afgeremd en omdat de vloer warmer is blijft deze ook droger. Met als gevolg minder 
schimmelvorming en huisstofmijt. Wij hebben een minimale werkruimte nodig, dat is de afstand tussen de 
bodem en de onderkant van de vloerbalken, van zo’n 50 cm. Indien wij in de kruipruimte organisch materiaal 
tegenkomen, zullen we dat verwijderen. Voor iedere volle puinzak rekenen wij € 5,-. Hieronder volgt een korte 
toelichting bij de door ons gebruikte materialen.

BODEMFOLIE
Uw vloer isoleren met bodemfolie voorkomt dat vocht uit de bodem in de kruipruimte komt. Ook in kruipruimtes
die op het oog droog lijken, adviseren wij bodemfolie toe te passen. Bijkomend voordeel is dat bodemfolie 
ook zorgtvoor een schone, prettige werkvloer. Een niet-geïsoleerde vloer laat namelijk veel warmte door.Die 
warmte zorgtvoor verdamping van vocht in de kruipruimte.

ISOLATIEFOLIE
Energy Guards werkt voornamenlijk met isolatiefolie van Isobooster. Isobooster bestaat uit verschillende lagen
aluminiumfolie afgewisseld met luchtkussens. De isolatiewerking gebeurt op basis van thermische refl ectie 
en spouwisolatie. Het aluminium zorgt voor 97% terugkaatsing van warmtestraling in de richting van waar 
hetvandaan komt. Onafhankelijk van de eigen temperatuur. In Isobooster isolatiefolie wordt een minimale 
hoeveelheid aluminium gebruikt, terwijl de mate van terugkaatsing gelijk is aan dikker aluminium. De lucht-
kussens tussen de lagen isolatiefolie zorgen voor een geleidelijke afname van de temperatuur per laag, 
wat resulteert in een lagerverlies van warmte. In tegenstelling tot de dikke isolatiematerialen die warmte 
absorberen, refl ecteert Isoboosterde warmte en kou. Het assortiment Isobooster isolatiefolie bestaat uit 
2 diktevarianten, 24 mm en 40 mm. Energy Guards werkt met de dikke variant. De afstand tussen de 
lagen folie is ca. 8 mm, welke volgens wetenschappelijk onderzoek het maximale isolerend vermogen 
(Rd-waarde) oplevert. De Rd-waarde van Isobooster isolatiefolie van 24 mm is 2,4, de Rd-waarde van 40 
mm is 3,40.

DE VOORDELEN
De isolatiefolie bestaat voor meer dan 99% uit polyethyleen. Polyethyleen is volledig recyclebaar en daarom 
eenvriendelijk en duurzame isolatiemateriaal. De geringe dikte maakt het makkelijk toepasbaar. Daarnaast 
komen er geen vezels of stof vrij bij het op maat maken van de folie. Dankzij de ingebouwde overlappingen 
van 5 cm is het eenvoudig banen naast of onder elkaar met naadloze aansluitingen te monteren.

INFORMATIE VLOERISOLATIE
Vloerisolatie houdt de warmte vast in uw woning en zorgt ervoor dat de koude lucht in de kruipruimte blijft.
Omdat de kruipruimte vaak vochtig is gaat hier warmte door verloren. Door isolatiefolie aan te brengen, isoleert 
u uw woning en bespaart u tot wel 20% op uw gasverbruik. U heeft meer comfort èn lagere kosten.


