
Uw energiefactuur laat u toch niet koud?

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente 
staat van kennis, maar we kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, 
geheel of gedeeltelijk, vereisen altijd de uitdrukkelijke toestemming van Knauf Insulation.

VERDIEN UW INVESTERING NOG  
SNELLER TERUG MET EEN PREMIE

Isoleren blijft de beste manier om de energiekosten te doen dalen. Bovendien heeft 

het plaatsen van een nieuwe, zuinige verwarmingsketel weinig zin als uw woning 

niet degelijk geïsoleerd is. Daarom moedigt de overheid isoleren aan met aantrek-

kelijke premies. 

U vindt een overzicht op www.energiesparen.be voor Vlaanderen of op  

www.leefmilieubrussel.be voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uw erkend SEI installateur:

Voordelen van SUPAFIL LOFT, het isolatiemateriaal van de toekomst:

• Snelle terugverdientijd door hoge energie- en kostenbesparing

• Gegarandeerde constante isolatiewaarde voor de gehele levensduur van de woning

• Isolatie zakt niet in

• Zeer hoge isolatiewaarde mogelijk, door onbeperkte isolatiedikte 

• Binnen één dag is de verloren zolder geïsoleerd 

• Weinig overlast zoals stof en geluidshinder bij aanbrengen

• Duurzaam, 100% recyclebaar

• De isolatie houdt de woning warm in de winter en koel in de zomer

• Brandreactie: Euroclass A1 (onbrandbaar)

• Zonder boorzout of ammoniumzout

• De verloren ruimte wordt optimaal benut

SUPAFIL LOFT isolatie voor de verloren zolder.
Meer comfort, minder energieverbruik.

EN 14064-1-S1-WS-MU1

www.supafil.knaufinsulation.be
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ENERGIEBESPARING

BINNEN 1 DAG  

GEÏSOLEERD

UITSTEKENDE 
ISOLATIEWAARDE

PREMIES 

BESCHIKBAAR*

*De premies worden bepaald op regionaal 
niveau en kunnen nagekeken worden op  

www.supafil.knaufinsulation.be
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inblaaswol - laine à insuffler



Veel oudere huizen werden gebouwd in een tijd dat er van energiecrisis geen sprake 

was. Maar wist u dat er via het dak liefst 30% van de warmte verloren gaat? Dat kunt 

u voorkomen door hoogwaardige isolatie aan te brengen op de vloer van de verloren 

zolder1. En zo levert uw ongebruikte ruimte u eenvoudig een energiebesparing op.

Knauf Insulation biedt u met SUPAFIL LOFT een topproduct om uw verloren zolderruimte  

optimaal te isoleren. Deze hoogwaardige glaswol is snel aan te brengen via een 

inblaassysteem  en draagt bij aan uw wooncomfort dankzij haar uitstekende isolatie 

eigenschappen. Zo gaat er voortaan geen warmte meer verloren via het dak.

1 Een verloren zolderruimte is een onverwarmde zolder die niet gebruikt wordt.

SUPAFIL LOFT  
BLAAST UW WONING  
EXTRA ENERGIE-
BESPARING IN

De erkende 
SUPAFIL LOFT 
SEI installateur 
beoordeelt of 
de verloren 
zolderruimte 
geschikt is voor 
het inblazen van 
de isolatie.

De inblaastechniek 
garandeert een 
gelijkmatige 
verdeling van 
SUPAFIL LOFT over 
de zoldervloer. 

Afhankelijk van 
de te behalen 
isolatiewaarde 
wordt de hoeveel-
heid SUPAFIL LOFT 
bepaald.

Daarbij wordt 
aangegeven of 
de isolatie van 
binnenuit of buitenaf 
wordt aangebracht 
op de verloren 
zolderruimte.

isolatiedikte in mm

90 158 180 225 270

2,00 3,50 4,00 5,00 6,00

R
D -w

aarde (m
2.K

/W
)

SNELLE VERWERKING DOOR EEN  
ERKEND SEI SPECIALIST

Het aanbrengen van SUPAFIL LOFT is vakwerk en kan enkel door een Erkend Supafil 

Installateur (SEI) geplaatst worden. Hij zorgt ervoor dat SUPAFIL LOFT perfect over de 

zoldervloer wordt verdeeld zodat u er het maximale rendement uithaalt. Bovendien 

veroorzaakt het aanbrengen van SUPAFIL LOFT noch stof- noch geluidsoverlast.

MEER COMFORT,
MINDER ENERGIEKOSTEN

SUPAFIL LOFT is een isolerende, onbrandbare wol, die uit 80% gerecycleerd glas  

bestaat. SUPAFIL LOFT zorgt voor een optimale vulling en rendement van uw verloren  

zolderruimte. Het houdt uw woning warm in de winter en koel in de zomer* en biedt 

het hoogste comfort. Bovendien draagt SUPAFIL LOFT bij tot een gezond binnenklimaat 

en verhoogt het de brandveiligheid. Kortom, SUPAFIL LOFTbiedt u niets dan comfort en 

levert een forseenergiebesparing op.

*  SUPAFIL LOFT biedt extra voordelen m.b.t. zomercomfort. Vraag meer informatie aan  

uw installateur.

maximale  
warmte winst 

maximaal 
warmte verlies

koude lucht
-5 Cº

warme lucht
+ 35 Cº

21 Cº 
perfecte 

binnen-

temperatuur gereduceerde 
warmte winst

gereduceerd 
warmte verlies

minimale  
warmte winst

minimaal 
warmte verlies

Isolatiewaarde

ENERGIEBESPARING

BINNEN 1 DAG  

GEÏSOLEERD

HOGE 
ISOLATIEWAARDE

PREMIES 

BESCHIKBAAR*

1 DAG 0,045 

*De premies worden bepaald op regionaal 
niveau en kunnen nagekeken worden op  
www.supafil.knaufinsulation.be
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