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Flexibele isolatie uitkomst 
bij bestaande bouw

Isoleren in bestaande woningen, utiliteitsbouw en 
monumentale panden is door ruimtegebrek vaak veel 
lastiger dan in nieuwbouw. Gebruik van (super)dunne  
flexibele isolatiefolies kan een uitkomst zĳn. Het is nog 
voordeliger ook.
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E
en borstwering isoleren is 
met harde plaatisolatie een 
bewerkelijke klus. Gevelplaat 
openen, isolatieplaat op maat 
maken, in de opening plaat-

sen en vervolgens alles opnieuw lucht-
dicht a!immeren. Het geïsoleerde  
geveldeel wordt immers beduidend  
omvangrijker door de pakweg 10 centi-
meter dikke plaat. “Dat is met flexibele 
isolatiefolie een stuk eenvoudiger”, zegt 
Jules Keser, importeur van Airflex isola-
tiefolies. 
Aannemer Giesbers Rotterdam gebruik-
te zijn folie afgelopen week nog voor 

Kennis uit textielindustrie
Airflex produceert sinds 30 jaar isolatie-
producten op basis van kennis uit de 
textielindustrie. Die gebruikte hetzelfde 
principe voor het maken van warme 
winterjassen. Het materiaal is opge-
bouwd uit 1 tot 23 laagjes. Deze zorgen 
voor stilstaande luchtlagen. Door toe-
voeging van een hoogwaardige reflecte-
rende buitenlaag pakt het isolatiepakket 
alle warmtetransport aan: door conduc-
tie, convectie en straling. Daardoor blij! 
de warmte binnen, en is de woning  
’s zomers ook 5 tot 8º C koeler. 

Terugverdienen
Bij gemiddeld stookgedrag kan de flexi-
bele isolatiefolie volgens Keser al in  
2 tot 3 jaar zijn terugverdiend. Dat bete-
kent niet dat het materiaal inmiddels 
bouwbreed plaatisolatie verdringt. De 
dunne folie wordt het meest gebruikt in 
de bestaande bouw. Want het belang-
rijkste voordeel ten opzichte van 
plaatisolatie blij! dat het dun en licht is. 
Een bestaand dak kan ermee worden 

geïsoleerd zonder dat er goot- en 
loodaanpassingen nodig zijn. Verwer-
king is makkelijk, omdat het materiaal 
flexibel is. Bovendien is het veilig. Flexi-
bele folies kunnen zonder handschoe-
nen of mondkapje worden verwerkt, ze 
bevatten geen schadelijke vezels en zijn 
vaak 100 procent recyclebaar. 
Isolatiefolie is leverbaar in veertig ver-
schillende samenstellingen, in dikte vari-
erend van 1 tot 70 millimeter. De renova-
tie van de borstwering van de school 
vraagt bijvoorbeeld om een dampdichte 
variant. De folie is hier aan de binnen-
zijde aangebracht en houdt het vocht nog 
voor de constructie tegen. Bij gebruik van 
dampopen folie kan opgehoopt vocht uit 
de constructie verdampen. Een ademen-
de folie voorkomt schade aan de gebouw-
constructie als in de wintermaanden bij 
een hogere binnentemperatuur vocht 
door overdruk naar buiten wordt gedrukt. 

Spouw
De meeste warmte uit woningen gaat 
verloren via het dak. Logischerwijs 

aanpak van de borstweringen van het  
ID College in Leiden. De gevelbeplating  
boven en onder de raampartijen in het 
schoolgebouw werd van binnenuit  
geopend om oude minerale wol te  
vervangen door Airflex Expert50. Op die 
manier werd een Rc van 2,8 toegevoegd. 
“Je snijdt de folie op maat en knelt deze 
luchtdicht af tussen latten voordat je het 
binnengevelpaneel weer terugzet. De 
aanschafprijs voor deze isolatie ligt iets 
hoger, maar aanbrengen gaat sneller en 
eenvoudiger dan bij een traditionele  
oplossing. Op maat zagen hoe! name-
lijk niet en een dampremmende folie is 
niet nodig”, zegt Gerard Meijvogel van 
Giesbers Rotterdam. 
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Het aanbrengen van flexibele  

isolatiefolie in de kruipruimte 

onder een woningvloer in 

Nijmegen.
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