Het effect van koude voeten.
Het vochtige klimaat in de
kruipruimte.

De kou in de kruipruimte
waardoor de vloer sterk afkoelt.

De bodemfolie, een stevige oranje
folie, wordt op de vochtige bodem
gelegd. Deze wordt tegen de
funderingsmuur vastgezet, om de
kans op verdamping van het vocht
tegen te gaan. Als een ruimte heel
erg vochtig is, wordt deze na het
leggen van de bodemfolie enkele
weken met rust gelaten.
De kruipruimte zal na enige tijd
kurkdroog zijn, en er kan worden
overgegaan op fase twee het
isoleren van de vloer.

We isoleren de vloer met
thermoskussens met een Rcwaarde van Rc=3,8 m²K/W.
De thermoskussens worden direct
onder de vloer bevestigd. Deze
kussens zitten vol met stilstaande
lucht. De stilstaande lucht in het
kussen vormt een barrière voor de
koude lucht in de kruipruimte. Dit
zorgt ervoor dat de vloer niet meer
wordt afgekoeld door de koude
kruipruimte.

OPJOBZON is een officieel
hoofdpartner van TONZON

Naast het feit dat het heel
vervelend is om constant koude
voeten te hebben in het huis, kan
het ook een groot effect hebben op
uw gezondheid. Kou is een
stoorzender voor de balans in uw
lichaam en heeft een grote invloed
op het functioneren van de
spieren. De kou die in uw voeten
trekt geeft de hersenen een seintje
dat de temperatuur niet goed is.
Daardoor ervaart u overal kou in
uw lichaam. Een goede
vloerisolatie zal de genoemde
problemen voor u kunnen
oplossen. Door middel van een
goede vloerisolatie kan de warmte
namelijk gelijkmatig verdeeld
worden in uw huis. Op deze
manier kan er dus minder warmte
weglekken via de vloer.
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Een vloer op de begane grond zonder goede vloerisolatie, zorgt voor de aanvoer van kou en vocht vanuit de
kruipruimte. Dat kan leiden tot schimmelvorming, een onaangenaam binnenklimaat en hogere stookkosten. Daarom is
het een goed idee om uw vloer te laten isoleren. Bij bodem- en vloerisolatie wordt er een isolerende laag in uw
kruipruimte aangebracht. U voelt direct al het verschil met Thermoskussens en Bodemfolie!
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• Bespaar tot wel 40% op uw
stookkosten;

Vloerisolatie is een unieke
manier van isoleren. De
thermoskussens zijn een soort
luchtzakken van reflecterende
folie die onder de vloer
aangebracht worden. De vloer
kan hierdoor geen warmte
meer uitstralen naar de
kruipruimte. Daarnaast wordt
de lucht in de luchtzakken
opgewarmd en blijft de warmte
dicht bij de vloer. Resultaat is
een warmere vloer, die sneller
opwarmt en langer warm blijft.

• Veilig toepasbaar bij alle
soorten vloeren;

Kenmerken
• Meest mens- en
milieuvriendelijke
vloerisolatie;
• Wij zijn gespecifiseerd voor de
ondiepe kruipruimtes te
isoleren;
• Garantiecertificaat met 10 jaar
fabrieksgarantie;

Over ons team
Ons team bestaat uit twee eigenaren
die nauwkeurig coördineren de
binnenkomende opdrachten. Wij zijn
gedreven om super snel te reageren
in al onze diensten. De kracht van
kwaliteit. Wij bieden montage
garantie aan al onze
werkzaamheden.
OPJOBZON Isolatie is een
professioneel en zorgvuldig bedrijf
met een uitstekende staat van
dienst.

• Al onze medewerkers zijn
bezit van een VCA certificaat.

Materiaal
Het is een opvouwbaar
isolatiemateriaal, dat makkelijk
vervoerd kan worden. Het
isolatiemateriaal van Tonzon is
een superdun reflecterend
folie. Door het aanbrengen van
verschillende lagen is het
mogelijk met weinig materiaal
een hoge isolatiewaarde
behalen. De isolerende
werking wordt veroorzaakt door
reflectie van warmtestraling en
door het creëren van gesloten
luchtkamers.Het is een dunne
maar zeer sterke folie.

Profiteer van isolatiesubsidie:
Investeringssubsidie Duurzame Energie
(ISDE) vanaf 1-01-2021.

Complete aanpak van de
kruipruimte
Veel kruipruimtes zijn vochtig of
vaak zelfs nat. Het
OPJOBZON-systeem werkt
tweeledig: het stopt de
voortdurende verdamping van
vocht uit de kruipruimte en het
isoleert de vloer. Optrekkende
kou en vochtproblemen
behoren daardoor tot het
verleden. Doordat de vloer nu
veel warmer is, is ook de lucht
onderin de woning warmer
daardoor is er geen schimmel
meer en veel minder
huisstofmijten. De
Thermoskussens worden
gecombineerd met een
kamerbrede stevige folie op de
bodem van de kruipruimte.
Daarmee wordt de verdamping
van vocht uit de bodem
geblokkeerd zodat er geen
vocht meer in de kruipruimte en
daardoor in de woning kan
komen.

