de basis voor een aangenaam woonklimaat en werkklimaat...

SPOUWMUURISOLATIE

Hoe kunt u kou en tocht voorgoed
de baas worden? Wat is de beste
manier om bedrijfsgebouwen en
woonhuizen te beschermen tegen
weer en wind? Wilt u onnodig
energieverbruik voorkomen?

T E C H N I S O L

D E

Pur’fect polyurethaan schuim van Technisol
zorgt in een handomdraai voor een
aangenaam klimaat in uw werk- of woonomgeving. Met behulp van door Technisol
zelf ontwikkelde hoge-drukapparatuur
worden uw spouwmuren snel en vakkundig
geïsoleerd. Dit levert u dankzij de hoge
isolatiewaarde van Pur’fect schuim een
behoorlijke energiebesparing op. En dat
merkt u in uw portemonee!

P O LY U R E T H A A N
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SPOUWMUURISOLATIE
Diverse toepassingen
Pur’fect isolatieschuim wordt met name toegepast bij
spouwmuurisolatie van woonhuizen, scholen, veestallen
en bedrijfsgebouwen. Spouwmuurisolatie - het aanbrengen
van een isolerende laag tussen binnen- en buitenmuur biedt u twee belangrijke voordelen. Het houdt de
warmte binnenshuis vast en beschermt uw pand
tegelijkertijd tegen kou van buitenaf. Hierdoor bespaart
u zoveel energie dat de aanvankelijke investering zich
ruimschoots terugbetaalt.

Besparing

Materiaal en verwerking
Pur’fect is de merknaam voor 2-K polyurethaan isolatieschuim. Het is een CFK-vrij en daarom milieuvriendelijk
product. Pur’fect heeft een fijne celstructuur met een
uitzonderlijk hoge isolatiewaarde.
Het aanbrengen van Pur’fect isolatieschuim in spouwmuren gebeurt snel en zonder enige drukopbouw. Alle
naden en kieren worden eerst afgedicht. Op de kruisingen
van de voegen komen vervolgens kleine boorgaten.Via
deze gaten wordt het vloeibare Pur’fect schuim laag
voor laag in de spouwmuur geïnjecteerd, zonder dat er
vocht of schadelijke dampen vrijkomen. Dit gebeurt met
een speciaal door Technisol ontwikkelde 2-K meng- en
doseermachine. Na de vulling worden de gaten weer
zorgvuldig gedicht met cement in de oorspronkelijke kleur.
Pur’fect isolatieschuim is tochtvrij, volledig waterafstotend
en tegelijkertijd ‘ademend’. Het vloeibare mengsel vult
de kleinste hoekjes in muren en kozijnen en sluit ze
naadloos af. Ook rot- of schimmelvorming is absoluut
uitgesloten. Zelfs op plaatsen waar andere isolatiematerialen het laten afweten, isoleert Pur’fect perfect.
Hoogbouw, smalle spouwen of muren van poreuze
betonsteen vormen voor Pur’fect geen enkel probleem.
Een groot voordeel van Pur’fect isolatieschuim is zijn
sterk hechtende werking. Daardoor vormt het een
extra versteviging voor slecht gevoegde en ankerloze
muren. Bovendien krimpt, verzakt of verkruimelt het
isolatiemateriaal niet.

Subsidie
Spouwmuurisolatie met Pur’fect schuim voldoet aan de
strenge BKB/KOMO kwaliteitsnormen en is door de overheid goedgekeurd. Daarom kunt u gebruik maken van de
rijkssubsidieregeling die geldt voor spouwmuurisolatie.
Kwaliteitsgarantie
Technisol is door de overheid erkend als een vakbekwaam
verwerkend en uitvoerend isolatiebedrijf. Technisol geeft
u volledige kwaliteitsgarantie op materiaal én verwerking.
Op aanvraag worden referentielijsten verstrekt over
reeds bewerkte objecten.
Technisol is een technisch isolatiebedrijf.Technisol is al
jarenlang gespecialiseerd in de ontwikkeling en verwerking
van een breed scala van polyurethaan producten voor
de industrie voor particulieren. Wij beschikken over een
team van deskundige medewerkers dat snel en flexibel
inspeelt op al uw vragen. Door zijn mobiele equipments
is Technisol overal inzetbaar op de werkplek.
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