Collectieve Inkoopactie – winter 2021-2022
Aanbieding Spouwmuurisolatie – Heel Houten Isoleert
Spouwmuurisolatie
Ondanks het feit dat spouwmuren van steenachtige materialen in het algemeen zonder bouwfysische
problemen met isolatiemateriaal kunnen worden gevuld, moet men, om de beoogde kwaliteit van het
eindproduct te krijgen, voorafgaand aan de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden een goede opname
maken.
Spouwmuren, die vanuit de bouw geïsoleerd zijn met isolatieplaten/-dekens respectievelijk folie, kunnen,
onder de voorwaarde dat deze platen/dekens respectievelijk folie vlak tegen het binnenspouwblad bevestigd
zijn/is en dat er voldoende brede vrije luchtspouw aanwezig is, door middel van na-isolatie volledig gevuld
worden.
Het na-isoleren van deze spouw biedt het voordeel dat de warmteweerstand van de spouwmuur toeneemt.
Bovendien kunnen hierdoor ook de eventuele luchtstromingen ten gevolge van de slordige uitvoering van de
oorspronkelijke isolatieplaten (en de hiermee gepaard gaande warmteverliezen) verhinderd worden.
Er zal altijd visueel vooronderzoek moeten plaatsvinden naar de volgende aspecten:
- de aanwezigheid van scheurvorming in de metselwerk gevel
- de kwaliteit van het voegwerk en indien geverfde gevels het al dan niet gebruik van dampopen coating.
- de poreusheid van het metselwerk en de daarmee samenhangende vorstgevoeligheid van het
buitenspouwblad
- de breedte van de lege luchtspouw (minimaal 3 cm)
- de eventuele aanwezigheid van onregelmatigheden of vervuiling van de spouw (endoscopisch onderzoek).
Het isoleren van spouwmuren kan met minerale wol of met EPS parels, Dit is afhankelijk van het product wat
reeds in de spouw aanwezig is en de breedte van de luchtspouw. Bij het vooronderzoek ter plaatse zullen de
mogelijkheden met u besproken worden.
NB: Woningen van na 1986 hebben vanuit de bouw al betere isolatie van de spouwmuren. Ervaring leert dat
navullen van de spouw daar niet mogelijk is met parels of wol.
Indicatie prijs voor collectief Houten
Wij rekenen voor het na-isoleren van de spouwmuren van een tussenwoning minimaal € 750,00.
Voor woningen boven de 50m² rekenen wij voor Parels € 14,50 p/m² en voor Wol € 14,00 p/m²
Het aanbrengen van een renovatierooster € 32,50 p/stuk en voor spouwmuurafscheiders € 30,00 per zijde.
Veelal komt het neer op een indicatieve prijs van:
Tussenwoning
Hoekwoning
Vrijstaande woningen

€ 750,00 incl. btw
€ 1.250,00 incl. btw
€ 1.750,00 incl. btw

(bovenstaande prijzen zijn dus indicatieprijzen, na een vooronderzoek volgt een definitieve offerte)
De opname van de woning wordt in overleg gedaan.
Vink Isolatie Culemborg B.V.
Textielweg 4
4104 AM Culemborg
0345-476611 (vragen naar Erik)
info@vic-isolatie.nl | www.vink-groep.nl/homeisolatie

Aanmelden van 1 oktober 2021 - 31 maart 2022
Meer info: www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert/spouwmuur

