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Betaalbaar met hoog rendement
• Tot 26% energiebesparing
• Korte terugverdientijd (2 tot 4 jaar)
• Hoger rendement dan op spaarrekening of
beleggingen (bron: VARA Kassa, 17-12-2014)
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WAAROM KIEST UW KLANT VOOR
SUPAFIL CAVITY (SPOUWMUUR)?

Bewezen resultaten
• Alleen geïnstalleerd door erkende en gecertificeerde
installateurs
• Marktleider in Nederland in spouwmuur na-isolatie
met al meer dan 100.000 woningen
• Inmiddels meer dan 8 miljoen woningen in
Europa geïsoleerd
• Europees gecertificeerd
Goed voor het milieu
• Geproduceerd uit 80% gerecycleerd glas
• Zonder toegevoegde chemicaliën
• 100% recyclebaar
• De impact op het milieu is van SUPAFIL vergelijkbaar
met natuurlijke isolatiematerialen
Gegarandeerde binnenluchtkwaliteit
• Voldoet aan de hoogste Europeese
binnenluchtkwaliteit eis (Eurofins)
Constante prestatie
• Gedeclareerde lambda waarde van 0.034 W/mK.
• Isolatie zakt niet uit in de spouw
• Constante thermische en akoestisch prestaties tijdens
levensduur gebouw aangetoond in praktijkopstelling
(EN ISO 8990, lambda 0,0328 W/m.K bij 29,8 kg/m³)

Gegarandeerd waterafstotend
• SUPAFIL is waterafstotend
• Van alle na-isolatieproducten neemt minerale wol het
minste vocht op (Bron: Tetra eindrapport Universiteit Gent)
• Geen voedingsbodem voor schimmels
en bacteriën

Snel en onzichtbaar
• SUPAFIL Cavity wordt binnen één dag aangebracht
• Zonder breekwerk
• Zonder verlijming
• Aan te brengen met boorgaten vanaf 14 mm
Gegarandeerd brandveilig
• SUPAFIL Cavity is onbrandbaar (Brandklasse A1)
• Dus ook voor spouwmuren met ingebouwde rookgas
afvoeren en schoorstenen

•S
 UPAFIL Cavity voldoet wel aan de strengste
Europese CE-norm (EN 14064-1-S1-WS-MU1)
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•A
 ls enige na-isolatieproduct beschikt SUPAFIL Cavity
over alle benodigde geluidsrapporten
(n° 2013/6256).
• In tegenstelling tot andere na-isolatie producten
heeft SUPAFIL slechts één kwaliteit, die door
de duidelijke verpakking altijd traceerbaar is.
Hierdoor is uw klant altijd zeker van de hoge
productkwaliteit.
•D
 aarnaast is SUPAFIL Cavity eenvoudig en snel
te installeren, omdat het rechtstreeks de spouw in
gespoten wordt zonder te verlijmen.
• Ook heeft SUPAFIL Cavity de beste classificatie voor:
Brandklasse

A1 (niet brandbaar)

Milieubelasting

laag 1a
(NIBE classificatie)

Binnenlucht kwaliteit

A+ (VOC regelgeving)

SUPAFIL Cavity is getest conform Europese CE-norm voor:
Thermische prestatie

= 0,034 W/mK
constante kwaliteit

Uitzakkingsklasse
• En vooraanstaande productcertificaten:
KOMO (IKB1910)
Certificaat voor onafhankelijk geteste kwaliteitstoepassing
voor spouwmuur.

Blue Angel
Milieukeurmerk voor het identificeren van producten
die voldoen aan hoge ecologische normen.
Eurofins
Keurmerk voor de binnenlucht kwaliteit, verkregen door
testen van het vrijkomen van chemische stoffen tijdens
applicatie in de binnenlucht.

S1
<1% (geen uitzakking)

Wateropname

WS
conform richtlijn

Dampdoorlaatbaarheid

MU1
conform richtlijn

Met SUPAFIL Cavity biedt u uw
klant de meeste zekerheid van een
geslaagde spouwmuur na-isolatie!

