Dakisolatie

Stop energieverspilling,
isoleer je dak met dakisolatie
Een lagere energierekening begint met goede isolatie. Vooral een slecht
geïsoleerd dak is een grote energieverspiller. 80% van de Nederlandse
daken is al geïsoleerd, maar vaak is deze isolatie matig. Verbeter daarom
je dakisolatie.
Er zijn verschillende manieren om een schuin dak te isoleren. De beste optie is
isoleren vanaf de buitenkant. Dat betekent: dakpannen eraf, isoleren en de pannen
er weer op. Dit kun je het beste aan een professioneel bedrijf overlaten. Wanneer je
liever zelf aan de slag gaat, kun je de binnenkant van het dak isoleren. Dit levert ook
een goede isolatie op, maar wel met een lagere isolatiewaarde dan dakisolatie aan
de buitenkant.
Wordt de zolder alleen gebruikt als opslagruimte? Dan is een goedkoop alternatief
het isoleren van de zoldervloer.
In Gasvrij thuis hebben we ervoor gekozen om het dak van binnenuit te isoleren.
We hebben hierbij gebruik gemaakt van houtvezelisolatie met een isolatiewaarde
(Rc-waarde) van 4,4. Dit natuurlijke isolatiemateriaal isoleert in de winter even goed
als andere materialen, en isoleert in de zomer zelfs beter.
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aanbrengen
van dakisolatie

•

Kies voor isolatiemateriaal met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 3,5 of meer.
Dit is een hoge isolatiewaarde waarmee je veel energie kunt besparen.

•

Zorg dat het isolatiemateriaal goed wordt aangebracht. Bevestig bijvoorbeeld
speciale dampdichte folie tussen het dak en je isolatiemateriaal. Zo voorkom
je vochtproblemen. Laat je voor elke isolatieklus goed voorlichten over de 		
mogelijkheden. Ga hiervoor naar een expert.

•

Wil je de zolder als slaapkamer of werkkamer gebruiken? Kies dan voor
dakisolatie.

€

Prijs
Vanaf € 5200*
*Deze prijs is op basis van dakisolatie aan de binnenkant van het dak.
Inclusief isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde en plaatsing
en afwerking met bijvoorbeeld gipsplaten.

Aan de slag?
Vraag een energieadviseur om advies. Of kijk op Jouwhuisslimmer.nl/utrecht.

