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Thermische isolatie:
Fitforall, 10 cm dik
Warmtegeleidingscoëfficiënt λd * = 0,022 W/mK
Rd-waarde * : 4,50 m²K/W
Akoestische muurisolatie:
Simfofit ®, 4 cm dik, Δ Rw = 12 dB of 60%
geluidsvermindering

Warmte en
rust op zolder

Iedereen
kan isoleren...
... met de hulp van
Recticel Insulation
We hoeven het u niet meer te
vertellen: iedereen weet dat
goed isoleren zorgt voor een
aangenaam binnenklimaat en
een comfortabel gevoel in huis.
Bent u een doe-het-zelver? Dan
hebt u aan Recticel Insulation
een goede partner voor uw
isolatieproject!
Wij zorgen ervoor dat u met de beste oplossingen
aan de slag gaat. Omdat u maar één keer isoleert,
is het belangrijk dat u bij elke toepassing (zolder,
plafond, vloeren of muren) de juiste keuzes maakt.
Recticel Insulation wijst u de weg.

Eigenaar en bewoner Wouter De Vos wilde zijn
niet-geïsoleerde zolder omtoveren tot comfortabele
woonruimtes: een slaapkamer, dressing en open ruimte
voor polyvalent gebruik. Hij koos voor Fitforall isolatieplaten en de akoestische muurisolatie Simfofit®.

Wij bieden doe-het-zelvers
een complete ondersteuning
• Aangepaste afmetingen en totaaloplossingen voor
doe-het-zelvers.
• Online verneemt u hoe u makkelijk zelf onze isolatie
plaatst.
• Online kunt u ook vlot berekenen hoeveel pakketten en
accessoires u nodig heeft.
• Wat is het dichtstbijzijnde winkelpunt?
Ook dat vindt u op onze website.

Foto genomen van het project in opbouw, vóór het afwerken met gipskartonplaten

Wouter contacteerde een architect om zijn zolderverdieping
op te meten en de gewenste indeling uit te tekenen. Vervolgens liet hij het onderdak en de dakpannen vernieuwen,
dakvensters plaatsen
“Dankzij de Simfofit®
en een schouw
panelen op de
integreren. Het houtgemeenschappelijke muur werk bleef behouden.

met de buren geniet ik van
extra rust.”

Vraag? Probleem? Meer info nodig?

De rest deed Wouter
zelf. Hij installeerde
Fitforall isolatieplaten van 10 cm dik schuin tegen het dak.
“De thermische isolatie van de zolderverdieping was dan

zo goed als af”, vertelt Wouter. “Ik moest alleen nog wat
isolatieschuim wegsnijden en de ruimte tussen de muur en
de platen opspuiten.”
Ten slotte pakte hij ook de geluidshinder aan, want in het
oude rijhuis was de gemeenschappelijke muur met de
buren niet goed geïsoleerd. Wouter verlijmde Simfofit ®
panelen op de muur en werkte daarna de volledige zolder
af met gipskartonplaten.
Resultaat: een forse energiebesparing en een huis dat
meer aangename ruimte telt.

Raadpleeg onze FAQ’s online op www.recticelinsulation.be

Warmtegeleidingscoëfficiënt λd (lambda-waarde): geeft aan hoeveel warmte een materiaal geleidt. Hoe lager deze coëfficiënt, hoe beter het isolatiemateriaal.
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Rd -waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaal (in functie van de dikte). Hoe hoger de Rd -waarde, hoe beter het isoleert.

Een isolatieoplossing
voor elk
doe-het-zelfproject

recticelinsulation.be

Speciaal voor doe-het-zelvers
ontwikkelde Recticel Insulation
enkele nieuwe isolatiesystemen.
Met deze eersteklasoplossingen
isoleert u snel en eenvoudig,
overal in uw woning. Bovendien
helpt Recticel Insulation u bij elke
stap en geeft u het antwoord op
uw vragen over de isolatie van uw
woning.

Surf naar www.recticelinsulation.be
en ontdek zelf welke oplossing het best
aansluit bij uw doe-het-zelfproject.

Combodeco®

Comboprime®

U wilt isolatieplaten
met een witte
afwerking.

U wilt isolatieplaten
met gipskarton, klaar
voor afwerking.

U wilt uw
zolder als kamer
inrichten, uw dak
heeft een onderdak * ,
maar is nog niet
(voldoende)
geïsoleerd.

Isoleert
u zelf?

Fitforall

Fitforall

Combobase®

De zoldervloer moet
geen basisafwerking
hebben.

De zoldervloer moet
meteen beloopbaar
zijn.

U wilt uw
zolder niet als
woonruimte
gebruiken en dus
enkel de zoldervloer
isoleren.

Uw dak heeft
een onderdak * ,
en u wilt het snel
isoleren zonder het
meteen verder af
te werken.

Recticel Insulation heeft
een isolatieoplossing voor
elke toepassing.
Uw geïsoleerd
plafond moet geen
basisafwerking
hebben.

zolder &
vloeren

thermische
isolatie

Fitforall

U wilt uw
spouwmuren
isoleren.

akoestische
isolatie

U wilt uw binnenmuren
akoestisch isoleren door
het verlijmen van
isolatiepanelen.

Simfofit®

muren &
plafonds
U wilt uw
binnenmuren of
plafonds isoleren,
maar nog niet
(meteen)
afwerken.

U wilt uw binnenmuren of plafonds
isoleren met
isolatieplaten met
gipskarton, klaar
voor afwerking.

Fitforall

Comboprime®

U wilt uw
binnenmuren of
plafonds isoleren en
afwerken in één
handeling met isolatieplaten met een witte
afwerking.

Onderdak: het onderdak bevindt zich onder de dakbedekking en beschermt de
dakstructuur en isolatie tegen weersinvloeden. Als u van binnenuit de dakpannen ziet,
is er geen onderdak voorzien.
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Combodeco®

Combodeco :
®

Alle
isolatieoplossingen
op een rij

2-in-1 PIR-isolatiepaneel decoratief afgewerkt
•
•
•
•
•

Aan 1 zijde verlijmd op een MDF-plaat bekleed met witte decoratieve folie
Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
Uitstekende isolatiewaarde: λd * = 0,022 W/mK
Standaard afmetingen: 120 x 60 cm
Aantal platen per pak: 2

Comboprime :
®

2-in-1 PIR-isolatiepaneel met gipskarton, klaar voor afwerking
•
•
•
•
•

Aan 1 zijde verlijmd op een waterwerende gipskartonplaat
Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
Uitstekende isolatiewaarde: λd * = 0,022 W/mK
Afmetingen: 120 x 60 cm, 260 x 60 cm of 260 x 120 cm
Aantal platen per pak: 2 (grote platen per stuk)

Fitforall:

Gebruiksvriendelijke PIR-isolatieplaat voor binnen en buiten

Recticel Insulation biedt
totaaloplossingen die uw
huis perfect isoleren. Met
onze PIR-isolatiepanelen
kiest u voor topkwaliteit
die u een ultiem comfort
bieden.
Daarmee kunt u snel aan
de slag én verlicht u uw
energiefactuur stevig. Met
onze akoestische isolatie
reduceert u vervelende
geluiden.

•
•
•
•
•

Combobase :
®

2-in-1 PIR-isolatiepaneel met spaanplaat voor meteen
beloopbare vloeren
•
•
•
•
•

Aan 1 zijde verlijmd op een waterwerende spaanplaat
Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
Uitstekende isolatiewaarde: λd * = 0,022 W/mK
Standaard afmetingen: 120 x 60 cm
Aantal platen per pak: 2

Isoleer goed, ook met de Recticel® accessoires

Simfofit :
Akoestisch isolatiepaneel voor een vermindering van luchtgeluid
®

•
•
•
•

Geluidsreductie tot -12 dB of -60% in combinatie met een afwerking met
gipskartonplaten van minstens 12,5 mm
Lichte en flexibele panelen
Vlotte installatie met de speciaal ontwikkelde lijm
Standaard afmetingen: 120 x 60 cm (6 panelen per pak) of 250 x 60 cm (per stuk)

Geschikt voor alle toepassingen
Tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden
Uitstekende isolatiewaarde: λd * = 0,022 W/mK
Standaard afmetingen: 120 x 60 cm
Aantal platen per pak: 3 tot 6 (afhankelijk van de dikte)

Lijm voor akoestische
panelen

PU-schuim

Gipskartonschroeven

Voegband

Rectitape®

Filler & finisher

Schroeven
& rondellen

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ d (lambda-waarde): geeft aan hoeveel warmte een materiaal geleidt. Hoe lager deze coëfficiënt, hoe beter het isolatiemateriaal.
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Meer weten over
de isolatiepremies?
Surf naar onze website www.recticelinsulation.be. U vindt er ook de links naar
de websites van de overheden voor de recentste informatie.
Alle informatie op deze pagina’s is geldig bij druk van deze krant op 01/02/2019.

Dakisolatie: 100% terugverdiend na 8 jaar

Dakisolatiepremie in Vlaanderen

Premies zijn mooi meegenomen. Maar met dakisolatie kunt u
nog veel meer geld verdienen. De energiewinst die u elk jaar
opnieuw boekt, zorgt ervoor dat u uw investering dubbel en
dik terugverdient. Bij een gemiddeld dak van 100 m² betaalt de
kost zich na acht jaar helemaal terug als u isoleert met
10 cm Recticel® isolatie (lambda = 0,022 W/mK, Rd-waarde =
4,50 m²K/W). Let wel: dit is een gemiddelde berekening. Het
klimaat, uw type woning en de manier waarop u met energie
omspringt, spelen uiteraard ook een rol.

Deze premie geldt als u uw dak of de zoldervloer van uw
onverwarmde zolder laat isoleren. U ontvangt alleen een premie als u de werken door een aannemer laat uitvoeren.
• Rd-waarde minstens 4,50 m²K/W
• Als u zelf plaatst: € 2/m²

energiekost zonder
aangepaste isolatie

Als u sinds 2017 in drie of meer energiebesparende maatregelen investeert, kunt u in aanmerking komen voor de
BENO-pass. Let op: geldt enkel als u de werken door een
aannemer laat uitvoeren. Doe-het-zelf is alleen bij dakisolatie
mogelijk. Te activeren voor eindfacturen vanaf 1/1/2017. Eén
bonus per woning of wooneenheid.

Gemiddelde
terugverdientijd:
8 jaar

investering
energiekost met
Recticel® isolatie

€
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2

3

4

5

6
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8
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Totaalrenovatiebonus of BENO-pass
in Vlaanderen

10 12 jaar

Informeer u op de websites energie.wallonie.be en www.leefmilieu.brussels voor alle info over premies in Wallonië en Brussel.

Wilt u alles vernemen
over energiezuinig
bouwen en verbouwen?

www.facebook.com/recticelinsulation
www.twitter.com/recticelinsul

recticelinsulation.be
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