
Isoleer uw huis snel  
en gemakkelijk 
én bespaar op uw 
energierekening!
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Een ongeïsoleerd huis verliest veel warmte.  
Uw huis voelt minder comfortabel aan en kost veel geld.

Isover isolatie houdt in de winter de warmte in huis vast  
en sluit de warmte in de zomer buiten.

Met Isover isolatie isoleert u het hele huis optimaal. Hier vindt 
u het overzicht van alle producten.

Met isoleren bespaart u �ink op uw energiekosten.   
De investering heeft u dus zo terugverdiend!

U kunt uw huis op �ink wat plaatsen eenvoudig zelf isoleren.  
Ontdek waar in huis u winst kunt boeken. Handig!

Schuin dak isoleren  14 
Tussenwand isoleren 20 
Voorzetwand isoleren 22  
Kruipruimte isoleren 24 
Overige isolatieklussen 26

Waarom zou u isoleren?

Isoleren doet u met Isover!

De producten van Isover

Maak uw eigen bespaarplan!

Isoleren doet u zo!

Ga direct aan de slag

  Hallo, 
  ik ben Ilse!
 
 Ik help u als doe-het-zelver
  op de juiste wijze te isoleren. 

    Isoleren kunt u zelf en het is echt  
    minder moeilijk dan het lijkt. Ik laat u  
   de optimale isolatie oplossingen zien  
  en geef u uitgebreide werkbeschrijvingen  
en tips voor het isoleren van uw woning.
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Wist u dat in een niet geïsoleerd 
huis 30% van de warmte via het 
dak verdwijnt?

Via de muren gaat daarnaast nog zo’n  
20% van de energie verloren en via de 
vloer 10%.

Het na-isoleren van uw huis levert 
dus al snel een flinke energie-
besparing op en de investering 
verdient u daarom vaak al 
 binnen twee jaar terug.

Heel slim dus!

Waarom zou u isoleren?
Bespaar energie en dus geld
Door te isoleren bespaart u energie. Doordat de warmte zo 
lang mogelijk in huis wordt vastgehouden bespaart u op de 
stookkosten. Een goed geïsoleerd huis bespaart honderden 
euro’s per jaar. De investering van bijvoorbeeld dakisolatie 
kunt u al in ca. 2 jaar terugverdienen!

Optimaal wooncomfort & minder geluidsoverlast
Huizen worden comfortabeler doordat muren, vloeren en het 
dak minder koud aanvoelen en in de zomer blijft een goed 
geïsoleerd huis juist langer koel. Daarnaast beperkt goede 
isolatie geluidsoverlast.

Een beter milieu
Isoleren verlaagt het energieverbruik. U bespaart hiermee 
(schaarse) brandsto�en en draagt bij aan het terugdringen 
van CO2-uitstoot.

Uw huis wordt meer waard
Isolatie zorgt voor een energiezuiniger huis. Dit ziet u terug in het 
energielabel. Wanneer u uw huis wilt verkopen, bent u verplicht 
een energielabel te kunnen overhandigen. Dit certi�caat biedt 
de kopers informatie over de hoogte van de energierekening.  
Een betere klasse heeft een positief e�ect op de verkoopprijs.  
Met een hoger energielabel is uw huis dus vele malen  
interessanter in de verkoop. Daarnaast verhoogt een extra slaap- 
kamer in plaats van een rommelzolder de waarde van uw huis.

Geen vocht en schimmel meer
Door uw huis goed te isoleren stijgt de binnentemperatuur 
van uw gevel, dak en vloer. Hierdoor kunnen vocht- en 
schimmelproblemen worden voorkomen. Zorg wel altijd voor 
voldoende ventilatie.
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Isoleren doet u met Isover!

Hoge warmte-isolatie
Isover glaswol en steenwol bestaan uit vezels waartussen  
stilstaande lucht wordt  vastgehouden. Daarom hebben  
de Isover producten uitstekende warmte-isolerende  
eigenschappen.

Eenvoudig te verwerken
Isover glaswol is een veerkrachtig en sterk materiaal, waardoor u 
het gemakkelijk en snel aanbrengt. Glaswol is bovendien gewoon 
met een scherp (keuken)mes op maat te snijden. De reststukken 
gebruikt u bijvoorbeeld onder de badkuip of rond leidingen.  
Zo gaat niets verloren. Ook Isover steenwol is eenvoudig te 
verwerken en met een scherp mes te snijden.

Makkelijk meenemen
Door het lichte gewicht is een pak Isover glaswol of steenwol 
gemakkelijk mee te nemen. Isover glaswol kan bovendien �ink 
ineen gedrukt worden. De rollen zijn daarom klein van formaat 
en passen gemakkelijker in de auto. Eenmaal thuis krijgen de 
rollen na het uitpakken hun oorspronkelijke dikte terug.

Maximale geluidsisolatie
De bijzondere vezelstructuur van Isover glaswol en steenwol 
zorgt ervoor dat geluid maximaal opgenomen wordt.  
Isover isolatie levert daarom een belangrijke bijdrage aan  
de verbetering van de geluidsisolatie van uw huis. U beperkt 
hiermee geluidsoverlast.

Onbrandbaar
Isover glaswol en steenwol zijn onbrandbaar en verspreiden 
geen rook. De brand veiligheid van uw huis neemt dus toe. 
Neem geen risico en isoleer met Isover.

Milieuvriendelijk
Glaswol van Isover bestaat voor ca. 75% uit gerecycled glas  
en is bovendien ISO 14001 gecerti�ceerd voor het milieuzorg-
systeem. Isover glaswol is verder rotvrij, ongevoelig voor vocht 
en heeft een lange levensduur.

 
Met Isover isolatie kunt u  
uw huis optimaal isoleren. 

Glaswol en steenwol houden in de winter 
de warmte in huis vast en sluiten de 
warmte in de zomer lang buiten. 

De geluidsabsorberende eigenschappen 
zorgen ook voor extra geluidsisolatie.  

U hebt dus minder geluidsoverlast. 
Isover glaswol en steenwol zijn 

bovendien onbrandbaar.
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Voor meer informatie over 
onze producten check de website: 

www.eigenhuisisoleren.nl

8

De Isover isolatieproducten
Als u gaat isoleren, is de productkeuze a�ankelijk van de toepassing. Daarnaast is 
ook de warmteweerstand van het materiaal belangrijk. Deze warmteweerstand 
wordt weergegeven middels de Rd-waarde.

Wat is de Rd-waarde?
De Rd-waarde van isolatiemateriaal geeft het isolerend vermogen aan. Hoe hoger 
dit getal, hoe meer warmte kan worden tegengehouden. Voor het beste resultaat 
kiest u dus een zo hoog mogelijke Rd-waarde. U verdient de investering dan binnen 
de kortste keren terug.

Isover Zolderisolatie, Zolderisolatie Comfort en Zoldersysteem
Isover Zolderisolatie en Zolderisolatie Comfort zijn �exibele glaswolrollen aan één zijde 
voorzien van een dampremmende aluminium bekleding. Isover Zoldersysteem is een 
kant-en-klaar, decoratief afgewerkt isolatiesysteem. Apart afwerken is niet nodig.  
Deze producten zijn geschikt voor het isoleren van een schuin dak aan de binnenzijde. 

Product Bekleding Dikte (cm) Rd Afmeting Pakinhoud

Zolderisolatie Comfort Aluminium-
folie 8 2,00 640x60 cm 3,84 m2

Zolderisolatie Aluminium-
folie 10 2,50 667x60 cm 4,00 m2

Zolderisolatie Aluminium-
folie 16 4,00 500x60 cm 3,00 m2

Zoldersysteem Witte, stoot- 
vaste bekl. 6,8 2,05 595x125 cm 3,72 m2

Isover Isolatieplaat en Isover Steenwol Isolatieplaat 
Isover Isolatieplaat en Isover Steenwol Isolatieplaat zijn geschikt voor het isoleren 
van o.a. een buitenmuur, tussenwand, plafond of vloer. Isover Isolatieplaat is een 
glaswolplaat aan één zijde voorzien van glasvlies bekleding voor een prettige 
verwerking. Isover Steenwol Isolatieplaat is een extra stevige isolatieplaat. 

Product Dikte (cm) Rd Afmeting Pakinhoud

Isolatieplaat 4,5 1,20 120x60 cm 7,20 m2

Isolatieplaat 8 2,15 120x60 cm 4,32 m2

Steenwol Isolatieplaat 4,5 1,15 100x60 cm 5,40 m2
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Door goed te isoleren bespaart  
u jaarlijks veel geld. 

De investering verdient u dus snel terug 
dankzij de lagere energierekening.

Maak uw eigen  
bespaarplan!
 
Hoe zorgt u voor een lagere energie- 
rekening? Waar begint u mee? Is dat  
met het isoleren van het dak of de  
kruipruimte? En levert dat tegelijker- 
tijd extra comfort in huis op?  
Op www.eigenhuisisoleren.nl kunt  
u voor uw eigen huis bekijken wat  
de grootste energiebesparing en  
het meeste comfort oplevert. 
U kunt wel honderden euro’s 
per jaar besparen.
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Ga naar:  
www.eigenhuisisoleren.nl en  
klik op ‘Ik wil besparen’.

Kies uw type huis en het jaar 
waarin deze gebouwd is.

Selecteer de delen van uw huis 
welke u wilt isoleren en zie 
meteen hoeveel u bespaart.

Bepaal uw eigen plan
van aanpak.
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Isoleren  
doet u zo!
 
Ook in uw huis kunt u energie 
besparen! Ik laat u zien waar u kunt
isoleren en hoe u dat kunt doen.

Voor een overzicht van 
alle klussen kijk op
www.eigenhuisisoleren.nl 
of scan de QR-code.
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Schuin dak
Een schuin dak isoleert u eenvoudig 
met een houten raamwerk en 
isolatie of met het kant-en-klare 
Isover Zoldersysteem. Kijk voor de 
verwerking op pagina 14 t/m 19.

Tussenwand
Zelf een extra kamer creëren?  
Dan is het plaatsen van een goed 
geïsoleerde tussenwand de 
oplossing. Kijk voor de verwerking 
op pagina 20.   

Buitenmuur
Een buitenmuur isoleert u aan de 
binnenzijde door het plaatsen van 
een voorzetwand. Kijk voor de 
verwerking op pagina 22.

Kruipruimte
Een kruipruimte isoleert u 
eenvoudig aan de onderzijde om 
zo warmteverlies via de vloer-
constructie tegen te gaan. Kijk 
voor de verwerking op pagina 24.
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Zo isoleert u een schuin dak
met Isover Zolderisolatie Comfort.
Een schuin dak isoleert u eenvoudig aan de binnenzijde door het plaatsen van 
een houten raamwerk tussen de gordingen. De ruimte achter de stijlen vult u 
met Isover Zolderisolatie Comfort. Isover Zolderisolatie Comfort heeft een 
dampremmende aluminium bekleding waardoor u geen aparte dampremmer 
hoeft aan te brengen. De aluminium bekleding heeft uitvouwbare stroken 
(spijker�enzen) voor een eenvoudige bevestiging aan de houten stijlen.  
Aan de andere zijde heeft Zolderisolatie Comfort een zacht comfortvlies met 
handige snijlijnen.

Heeft u een dampdicht dak, bijvoorbeeld met een bitumenlaag? Isoleer dan niet 
met Isover Zolderisolatie Comfort maar kies voor het Isover Vario Daksysteem. 
Meer informatie over dit systeem leest u op www.eigenhuisisoleren.nl.

Maak het dakbeschot eerst kierdicht met bijvoorbeeld triplex. Tip!

Markeer op de gording (horizontale balk) de 
afstand vanaf het dakbeschot ter dikte van  
de isolatie. Schroef een lat op de gording met 
de voorkant van de lat tegen het markerings-
streepje.

Breng voor het gehele dak de latten aan op
de onder- en bovenkant van de gordingen.

Meet de afstand tussen de gordingen en 
zaag een lat op die lengte. Houd rekening 
met de afstandsverschillen die door het 
doorzakken van de gording worden 
veroorzaakt. Schroef de staande lat vast op 
de liggende latten.

Materialen • Isover Zolderisolatie Comfort 8 cm • Houten regels (liggers  en staanders) • Schroeven voor hout en gips •  Afwerkmateriaal, bijv. Gyproc Wandplaat 12,5 mm
Hulpmiddelen • Schroe¬oormachine • Potlood • Rolmaat • Keukenmes       • Aluminiumtape • Zaag • Mondkapje • Handschoenen • VeiligheidsbrilDit heeft u nodig!

Snij de Isover Zolderisolatie Comfort op de 
juiste afmeting: afstand tussen de gordingen 
+ 1 cm. Plaats vervolgens de glaswol achter 
het houten raamwerk met de aluminium-
bekleding naar de binnenzijde gericht en niet 
de spijker�enzen vast aan de verticale stijlen 
met een nietmachine.

Plak de naden tussen de glaswolstroken 
goed af met aluminium tape of Isover  
Vario KB1 tape. Plak ook de aansluitingen 
met de gordingen en de muur goed af.  

Tip! Een goede afdichting bespaart meer 
energie en beschermt uw dak tegen 
vochtproblemen.

Schroef vervolgens het gewenste afwerk-
materiaal (bijvoorbeeld Gyproc Wandplaat 
12,5 mm) tegen de staande latten. 

Schroef de staande latten tussen de gordingen 
met een hart-op-hart afstand van 60 cm, 
zodat het plaatmateriaal er eenvoudig op kan 
worden geschroefd. Plaats hierbij de eerste en 
de laatste staande lat strak tegen de muur. 
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Zo isoleert u een schuin dak  
met Isover Zolderisolatie.
Een schuin dak isoleert u eenvoudig aan de binnenzijde door het plaatsen 
van een houten raamwerk tussen de gordingen. De ruimte achter de stijlen 
vult u met Isover Zolderisolatie. Hoe dikker de isolatie, hoe meer energie en 
geld u bespaart. Isover Zolderisolatie heeft een dampremmende aluminium 
bekleding waardoor u geen aparte dampremmer hoeft aan te brengen.

Heeft u een dampdicht dak, bijvoorbeeld met een bitumenlaag?  Isoleer dan  
niet met Isover Zolderisolatie maar kies voor het Isover  Vario Daksysteem.  
Meer informatie over dit systeem leest u op www.eigenhuisisoleren.nl.

Maak het dakbeschot eerst kierdicht met bijvoorbeeld triplex.Tip!

Snij de Isover Zolderisolatie op de juiste 
afmeting met een keukenmes of zaag. Plaats 
vervolgens de glaswol horizontaal achter het 
houten raamwerk met de aluminium-
bekleding naar de binnenzijde gericht.

Plak de naden tussen de glaswolstroken 
goed af met aluminium tape of Isover  
Vario KB1 tape. Plak ook de aansluitingen 
met de gordingen en de muur goed af. 

Tip! Een goede afdichting bespaart meer 
energie en beschermt uw dak tegen 
vochtproblemen.

Schroef vervolgens het gewenste afwerk-
materiaal (bijvoorbeeld Gyproc Wandplaat 
12,5 mm) tegen de staande latten. 

Schroef de staande latten tussen de gordingen 
met een hart-op-hart afstand van 60 cm, 
zodat het plaatmateriaal er eenvoudig op kan 
worden geschroefd. Plaats hierbij de eerste en 
de laatste staande lat strak tegen de muur. 

Markeer op de gording (horizontale balk) de 
afstand vanaf het dakbeschot ter dikte van  
de isolatie. Schroef een lat op de gording met 
de voorkant van de lat tegen het markerings-
streepje.

Breng voor het gehele dak de latten aan op
de onder- en bovenkant van de gordingen.

Meet de afstand tussen de gordingen en 
zaag een lat op die lengte. Houd rekening 
met de afstandsverschillen die door het 
doorzakken van de gording worden 
veroorzaakt. Schroef de staande lat vast op 
de liggende latten.

Dit heeft u nodig! Materialen • Isover Zolderisolatie 10 of 16 cm • Houten regels (liggers en    staanders) • Schroeven voor hout en gips •  Afwerkmateriaal, bijv. Gyproc Wandplaat 12,5 mm
Hulpmiddelen • Schroe¬oormachine • Potlood • Rolmaat • Keukenmes       • Aluminiumtape • Zaag • Mondkapje • Handschoenen • Veiligheidsbril
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Zo isoleert u een schuin dak  
met Isover Zoldersysteem.

Maak het dakbeschot eerst kierdicht met bijvoorbeeld een dunne 
laag triplex.

Tip!

Schroef de basispro�elen rondom het  
gordingvak tegen de gordingen (horizontale 
balk) of het dakbeschot vast. Gebruik hiervoor 
de voorgeboorde schroefgaten in de pro�elen. 
Zet een passtuk altijd met minimaal twee 
schroeven vast. Hou het basispro�el in de 
hoeken ca. 1 cm vrij.

Breng de randpro�elen over de gehele 
breedte aan de bovenzijde van de gording 
aan door deze in het basispro�el te klikken.  
U kunt het randpro�el in de hoek haaks of in 
verstek (bijvoorbeeld met een verstekbak) 
aanbrengen.

Materialen • Isover Zoldersysteem (inhoud doos: 5 isolatieplaten (3,72 m2),            11 basispro�elen, 7 randpro�elen, 5 tussenpro�elen, 35 bevestigingsschroeven, 1 montagehandleiding)
Hulpmiddelen • Rolmaat • Potlood • Gereedschapsmes • Mondkapje           • Handschoenen • Veiligheidsbril • Schroe¬oormachine • IJzerzaag • Handzaag • VerstekbakDit heeft u nodig!

Handig! 
Alles in 1 doos    

Plaats een basispro�el tegen de voorgaande 
isolatieplaat en schroef deze vast tegen het 
dakbeschot. Hou het basispro�el onder en 
boven ca. 5 cm vrij van de horizontale 
basispro�elen tegen de gordingen. Herhaal 
stap 3 en 4 voor het volledige gordingvak.

Zaag voor de onderzijde en beide zijkanten 
van het gordingvak de randpro�elen op 
maat. Kies voor de hoeken voor een haakse 
of in verstek gezaagde aansluiting, 
a�ankelijk van de gemaakte keuze bij stap 2. 
Klik vervolgens de randpro�elen rondom in 
de basispro�elen. De randen van de 
isolatieplaten worden zo netjes afgedekt.

Zaag de tussenpro�elen op maat voor alle 
aansluitingen tussen de isolatieplaten.  
Klik de tussenpro�elen in de basispro�elen 
tussen de platen. De randen van de 
isolatieplaten worden zo netjes afgedekt.

Snij een isolatieplaat nauwkeurig passend op 
maat met een scherp mes of een handzaag. 
Klem de plaat vervolgens achter het reeds 
aangebrachte randpro�el aan de bovenzijde. 
Wanneer de plaat nauwkeurig op maat 
gesneden is, zal deze gedurende de montage 
achter het randpro�el blijven hangen.

Alles in 1 doos    Alles in 1 doos    

Een schuin dak isoleert u eenvoudig aan de binnenzijde met het Isover Zoldersysteem. 
In een paar stappen bereikt u snel en simpel een mooi afgewerkt resultaat.  
Alles wat u nodig hebt om het dak te isoleren én af te werken vindt u in één doos. 
Handig, want zo kunt u direct met de isolatieplaten, pro�elen en schroeven aan  
de slag. Het isoleren van een zolder met het Isover Zoldersysteem gaat snel en 
eenvoudig. Door de decoratieve, witte bekleding van de isolatieplaten is apart 
afwerken met gipsplaten en schilderen niet meer nodig. Met dit kant-en-klare 
Zoldersysteem heeft u dus direct een mooi afgewerkte en energiezuinige zolder. 

Vraag een gratis monster aan van de decoratieve, stootvaste bekleding op  
www.eigenhuisisoleren.nl/producten/zoldersysteem.

Heeft u een dampdicht dak, bijvoorbeeld met een bitumenlaag? Isoleer dan niet 
met Isover Zolderisolatie Comfort maar kies voor het Isover Vario Daksysteem.  
Meer informatie over dit systeem leest u op www.eigenhuisisoleren.nl.

Handig:  
Scan de QR-code  
en bekijk het  
montage�lmpje! 
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Breng aan één zijde gipskartonplaten aan op 
het metalen raamwerk, bijvoorbeeld Gyproc 
Wandplaat 12,5 mm.

Vul de ruimte tussen de pro�elen op met 
isolatie door de isolatieplaat tussen de 
staanders te klemmen. Hoe dikker de 
isolatie, hoe beter het resultaat. De isolatie 
mag echter niet dikker zijn dan het pro�el. 

Werk de wand af met bijvoorbeeld Gyproc 
Wandplaat 12,5 mm. 

Er ontstaat dan een metalen raamwerk, dat 
de basis is voor de geïsoleerde tussenwand.

20

Zo plaatst u een goed  
geïsoleerde tussenwand
Zelf een extra kamer creëren? Een tussenwand is de oplossing! Een tussen-
wand met metalen pro�elen plaatst u eenvoudig zelf. Met Gyproc staanders 
en liggers zet u een raamwerk dat u met de Isover Isolatieplaat kunt isoleren. 
Dit voorkomt geluidsoverlast en warmteverlies. 

Een geïsoleerde wand van metalen pro�elen (in plaats van houten stijl- en 
regelwerk) heeft een hoge geluidsisolatie, maar kan geen dragende functie 
krijgen.  Voor een dragende tussenwand maakt u een raamwerk van houten 
stijl- en regelwerk. Volg de stappen op pagina 22 voor het maken van het 
houten raamwerk.

Door de wand af te werken met een dubbele laag gipskartonplaten,
bereikt u een nog hogere geluidsisolatie.Tip!

Schroef de ligger op de vloer om de 75 cm 
vast. Zet een staander met behulp van een 
waterpas rechtop in de ligger.  
Teken vervolgens de ligger voor het plafond af 
en zet deze om de 75 cm vast met schroeven.

Maak de staanders op maat (1,5 cm korter  
dan de wandhoogte). Schroef de buitenste 
staanders om de 75 cm vast aan de muur. 
Klem de staanders om de 60 cm (hart-op-
hart) in de liggers, met de openingen in  
dezelfde richting.

Materialen  • Isover Isolatieplaat of Isover Steenwol Isolatieplaat • Metalen     pro�elen • Snelbouwschroeven (hout) • Slagpluggen (beton)  
•  Afwerkmateriaal, bijv. Gyproc  Wandplaat 12,5 mm

Hulpmiddelen • (IJzer)zaag • Potlood • Rolmaat • Keukenmes • Mondkapje     • Handschoenen

Dit heeft u nodig!

20

Materialen • Isover Isolatieplaat of Isover Steenwol Isolatieplaat • Metalen     pro�elen • Snelbouwschroeven
• Afwerkmateriaal, bijv. Gyproc  Wandplaat 12,5 mm

Hulpmiddelen • (IJzer)zaag • Potlood • Rolmaat • Keukenmes • Mondkapje     • Handschoenen

Dit heeft u nodig!
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Schroef een houten regel op de vloer en op 
het plafond, ca. 1 cm vrij van de muur.  
Stem de houtmaat af op de dikte van de 
isolatie (bijvoorbeeld 8 cm).

Een buitenmuur kunt u aan de binnen-
zijde isoleren door er een voorzetwand 
met een houten stijl- en regelwerk voor 
te plaatsen. De ruimte tussen en 
eventueel achter de stijlen vult u 
met een zo dik mogelijke laag Isover 
Isolatieplaat. Dit zorgt voor een zeer 
goede isolatiewaarde en dus energie-
besparing. 
 
Voor de isolatie langs moet altijd een 
dampremmende laag (zoals Isover Vario 
KM klimaatfolie) worden aangebracht 
om vochtproblemen te voorkomen.

Wilt u een raamwerk van metalen 
pro�elen? Volg dan de basisstappen  
op pagina 20.

Niet of spijker een dampremmende laag (zoals 
Isover Vario KM klimaatfolie) vast op de liggers 
en buitenste staanders van het raamwerk. 
Span hierbij de folie niet te strak. Laat de folie 
aan de randen ca. 10 cm uitsteken en druk de 
folie rondom het raamwerk stevig vast op de 
aangebrachte kitlaag. 

Dicht de naden rondom de constructie goed 
af met acrylaatkit voor een luchtdicht geheel. 

  Tip!           Vul de ruimte achter het houten raamwerk op met een extra
                    laag isolatieplaten voor een optimaal resultaat.

Breng deze folie op het hele raamwerk aan. 
Laat de foliebanen elkaar ca. 10 cm overlappen. 
Plak de naden van de foliebanen af met 
enkelzijdig tape (bijvoorbeeld Isover Vario  
KB1 tape).

Werk de voorzetwand af met bijvoorbeeld 
Gyproc Wandplaat van 12,5 mm dik. Snij de 
overtollige folieranden af met een scherp mes.

Schroef de houten stijlen tussen de regels. 
Houd hierbij een onderlinge afstand aan van 
60 cm (hart-op-hart), zodat het afwerk-
materiaal er later gemakkelijk op bevestigd
kan worden.

Snij de isolatieplaat op maat en plaats deze 
goed aansluitend tussen de houten stijlen. 
Voor nog meer energiebesparing plaatst u 
het raamwerk iets meer naar voren en vult u 
de ruimte achter het raamwerk op met een 
extra laag isolatieplaten.

Zo isoleert u een buitenmuur  
met een voorzetwand

Dit heeft u nodig! Materialen • Isover Isolatieplaat of Isover Steenwol Isolatieplaat •  Damp remmende folie, bijv. Vario KM klimaatfolie •  Eenzijdige tape, bijv. Vario KB1  enkelzijdige tape 
 • Houten regels • Houtschroeven •  Afwerkmateriaal, bijv.  Gyproc Wandplaat, 12,5 mm • Gipsschroeven
Hulpmiddelen • Schroe¬oormachine • Potlood  • Rolmaat • Keukenmes       • Waterpas • Zaag • Mondkapje • Handschoenen
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Materialen • Isover Isolatieplaat 8 cm
Bevestiging met houten latten • Houten latten • Houtschroeven
Bevestiging met spijkers • Spijkers van minimaal 10 cm lang
Bevestiging met plakpennen • Plakpennen • Montagekit
Hulpmiddelen • Schroe¬oormachine • Potlood • Rolmaat • Keukenmes        • Zaag • Mondkapje • Handschoenen • Veiligheidsbril

De kruipruimte is een krappe ruimte. Door al uw gereedschappen in een  
bak te doen heeft u al uw gereedschap bij de hand. Zorg ook voor een   
kussentje ter ondersteuning van uw nek.

Dit heeft u nodig!

Geen koude voeten met een 
geïsoleerde kruipruimte 
Een begane grondvloer isoleert u eenvoudig aan de onderkant met 
de Isover Isolatieplaat. Hoe dikker u isoleert, hoe beter het resultaat. 
Dit bespaart meer energie en de vloer voelt comfortabeler aan!

Een betonnen vloer kunt u eenvoudig 
isoleren met behulp van plakpennen. Plak de 
pennen met montagekit tegen de onderzijde 
van de vloer. Gebruik per isolatieplaat 
4 gelijkmatig verdeelde plakpennen. 

Betonnen vloer: bevestiging met plakpennen

Druk na uitharding van de montagekit de 
Isover Isolatieplaat over de pennen en zet deze 
vast met een volgplaatje.

Tip!

  Tip! Controleer de houten vloer en de vloerbalken op houtrot en vervang voor 
 u begint de slechte delen. Breng vervolgens een laag triplex aan op of 
 onder de vloer voor een goede kierdichting. Kit of pur de plaatnaden en 
 de aansluitingen met de muren.

Houten vloer: bevestiging met spijkers

Sla in de zijkanten van de balken om de 40 cm 
spijkers van minimaal 10 cm lang. Begin bij 
de buitenste nagels op een afstand van 20 cm 
uit de muur. Houd de afstand tussen de 
houten vloer en de spijkers gelijk aan de 
dikte van de Isolatieplaat.

Meet de afstand tussen de vloerbalken en snij 
de isolatieplaten vooraf op maat met een 
kleine overmaat van 1 cm. Klem de isolatie-
plaat, met de glasvlieszijde naar onderen, 
tussen de vloerbalken direct tegen de vloer-
delen aan. De plaat blijft rusten op de spijkers.

Houten vloer: bevestiging met houten latten

Markeer op de houten balk een afstand vanaf 
de houten vloerdelen ter dikte van de isolatie. 
Schroef een houten lat op de balk met de 
bovenkant tegen de markeerstreep aan. 

Meet de afstand tussen de vloerbalken en 
snij de isolatieplaten vooraf op maat met 
een kleine overmaat van 1 cm. Klem de 
isolatieplaat, met de glasvlieszijde naar 
onderen, tussen de vloerbalken direct tegen 
de vloerdelen aan. De plaat blijft rusten op 
de houten latten. 
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Voor een overzicht van 
alle klussen kijk op
www.eigenhuisisoleren.nl  
of scan de QR-code.

05

Heeft u een
andere klus?

Andere isolatieklussen:
Naast de klussen in deze gids zijn er veel  
meer plaatsen in huis waar winst te boeken  
is met isoleren. In het huis hierboven vindt  
u deze klussen. Op de website 

www.eigenhuisisoleren.nl
leest u hoe u ook deze plaatsen in huis eenvoudig 
zelf kunt isoleren.

Dakkapel
Vliering
Plat dak
Plafond



Saint-Gobain Isover 
Postbus 96, 4130 EB Vianen 
T: +31 (0) 347 358400
info@isover.nl
www.eigenhuisisoleren.nl

Wist u dat Isover  
de grootste producent 

van doe-het-zelf isolatie 
in Nederland is?




