Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie
is zo geregeld
Spouwmuurisolatie is een snelle en slimme manier om jouw huis te
verbeteren. Het is al binnen een dag klaar, en levert veel op. Zoals een
lagere energierekening, minder koude muren en minder geluid van buiten.
De spouw is de ruimte tussen je binnen- en buitenmuur. Bijna alle huizen die na
1920 zijn gebouwd hebben zo’n spouw. Bij spouwmuurisolatie wordt deze lege
ruimte opgevuld met isolatiemateriaal, zoals piepschuimbolletjes of glaswolvlokken.
Een gespecialiseerd bedrijf kan de spouwmuren voor je isoleren. Zij kijken ook of de
muur geschikt is om te isoleren. Zo ja, dan boren ze aan de buitenkant van de gevel
gaten in de voegen, ongeveer op een halve meter afstand van elkaar. Via deze gaten
spuiten ze het isolatiemateriaal in de spouw. Wanneer de spouw vol is, worden de
gaten weer dichtgemaakt. Er is dan niets meer van te zien.
Soms isoleert de bestaande spouwmuurisolatie niet goed genoeg meer, doordat
het bijvoorbeeld in de loop der jaren gezakt is. Dan is het mogelijk om de complete
isolatie te vervangen, of om de isolatie bij te vullen. In Gasvrij thuis is de bestaande
isolatie bijgevuld met glaswol.
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•

Laat de gevel van je huis vooraf goed inspecteren. Zo weet je of er al spouw		
muurisolatie of puin in de spouw zit en of je spouw voldoet aan de voorwaarden
van spouwmuurisolatie.

•

Hou jouwhuisslimmer.nl/utrecht in de gaten of er subsidie mogelijk is voor
het isoleren van je huis.

•

Wil je de buitenmuren nog beter isoleren? Kies dan naast spouwmuurisolatie
voor buitengevelisolatie of voorzetwanden aan de binnenkant van je huis.
Dit zijn goede opties wanneer spouwmuurisolatie niet of onvoldoende
mogelijk is.

€

Prijs
Vanaf € 800*
*Deze prijs is voor spouwmuurisolatie van een gemiddelde tussenwoning.

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

