
Het A-merk isolatiefolie
              in dak, wand en vloer
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Lucht islolatie?... Duurzaam slim!

Wat bespaar je?
Heb je nu een niet geïsoleerde woning? Dan zou je 
mogen stellen dat de huidige bouwschil Rc 0,5 tot 
0,75 bedraagt aan thermische waarde. Wanneer je dat 
verdubbelt naar Rc 1 of 1,5 dan bespaar je ongeveer 50% 
van je stookkosten. En als je dat dan weer verdubbelt dan 
bespaar je dus de helft van de helft, etc, etc…

Niet alles wat ‘glimt’ kan goed reflecteren. De 
dichtheid, ofwel emissie coëfficiënt, bepaalt 
of de folie straling tegen kan houden. Gebruik 
daarom altijd een gecertificeerde reflectiefolie.

Lucht is overal beschikbaar. Stilstaande lucht bij reflectie wordt opeens…. isolatie.  Denk 

maar aan de thermoskan of dubbel glas. Deze vorm van isoleren kun je nu ook eenvoudig 

toepassen in dak, wand, vloer of kruipruimte met een reflectiefolie van Airflex®.

7% Concuctie/Geleiding

65% Straling

28% Convectie/LuchtverplaatsingHoe verliezen we eigenlijk warmte?
Wist je dat convectie (luchtverplaatsing) maar vooral 
warmtestraling de grootste boosdoeners zijn als het gaat 
om warmte verliezen uit een woning?

Wil je daarom álle vormen van warmteverlies 
aanpakken en hoogwaardig isoleren? Dan heb je een 
reflectiedekentje nodig die je eenvoudig luchtdicht 
kunt installeren. Airflex reflectiefolies weerkaatsten 
stralingswarmte terug de woning in. In de zomer 
weerkaatst het juist de straling van de zon weg van 
de bouwschil en blijft je huis langer koel. Zo verkrijg je 
zomer- én wintercomfort.

Warmteverlies uit een woning natuurkundig gezien
Bron: Basisboek isoleren, ThiemeMeulenhof.

Rc 4,50 Rc 6,00Rc 3,00Rc 1,50Rc 0,75
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Airflex® aan binnen- en buitenzijde van dak,
wand en vloer. 
Airflex® is vrijwel overal toepasbaar en leverbaar in dampopen- en dampdichte versies. 
Met Airflex® isoleer je slim een zolder, verdiepingsvloer, kruipruimte, garage, wand 
en een dak onder de dakpannen of het riet. En ook “gecompartimenteerd isoleren” is 
eenvoudig te realiseren met Airflex®. Wanneer bijvoorbeeld de verdiepingsvloer tussen 
de leef- en slaapverdieping wordt geïsoleerd kan dit een forse besparing opleveren. 

Monumenten en isoleren
Wil je alle vormen van warmtetransport aanpakken en toch ‘dun’ isoleren? Dat kan met 
Airflex reflectiefolies. Zeker bij monumentale panden is een dik pak isolatie ongewenst 
en is isoleren op basis van reflectie een uitkomst. Vraag naar de installatiedetails bij oude 
muren of dunne isolatie aan de buitenzijde van een dak.

             

Snel en makkelijk te monteren
Eenvoudig te snijden, nieten en plakken met 
de geïntegreerde Superpose® Technologie.

Damp en lucht dicht 
Beschermt de schil voor langdurig behoud.

Energie besparing
Airflex® vermenigvuldigd de isolatiewaarde
en minimaliseert zodanig de stookverliezen 
in het betreffende oppervlak.

10 jaar fabrieksgarantie
Ruim twintig jaar leader in Europa met vele 
miljoenen m² aan ervaring. Met Airflex® kiest 
u voor kwaliteit én 10 jaar fabrieksgarantie.

Huid- en long veilig
Airflex® is hypoallergeen en jeukt niet. Dit 
beschermt u bijv. tegen de dodelijke ziekte 
longfibrose.

100% Recyclebaar en duurzaam
Met minder materiaal beter isoleren en 40% 
efficiënter te transporteren. 

Airflex® Global of Expert50, 
dampdicht, onder riet.

Airflex® Permovap37, dampopen, 
buitenzijde dak.

Airflex® Expert70, damp-
dicht, onder het dakbeschot.
Dubbele toegepast Rc 6

Airflex® Global, drukvaste 
isolatie onder de vloerver-
warming



Meer installatie details en STABU 
bestekteksten op www.airflex.nl

De juiste installatie: mag reflectiefolie elkaar overlappen?
Een reflecterende isolatiefolie is gealuminiseerd. Hierdoor weerkaatst het de stralingswarmte die 65% van de 
warmtetransmissie bepaalt bij een woning. Als de gealuminiseerde isolatiefolie elkaar overlapt maakt de ‘koude’ kant 
contact met de ‘warme’ kant van de isolatiefolie. Dit veroorzaakt koude-bruggen, ook wel koude-lekken genoemd en zijn 
zichtbaar via een infra rood camera. Dankzij het patent Superpose Technologie biedt Airflex op de meeste producten een 
geïntegreerde plakstrook, aangebracht aan de lange zijde van de rol. De folie schuif je dan als het ware eenvoudig in elkaar. 
Dit voorkomt luchtlekken, koudebruggen (zichtbaar op infrarood foto’s) en maakt de aankoop van extra tape overbodig.     



www.airflex.nlAirflex® toepassingen

“Duurzame hybride 5C koeler en 
2,5 x goedkoper.” 

Tja, Co2 spaar je ook door juist niet 
te slopen. En onze huurders? Het 
bleek 5C koeler onder de kap in de 
zomer. Airflex Permovap blijkt een 
goede vervanger van de standaard 
onderdakfolies waarmee we zeker onze 
2050 doelen kunnen halen. Sneller 
meer woningen met hetzelfde budget 
kunnen na-isoleren, dat is duurzaam 
denken. Airflex Permovap hybride 
toepassen verloopt, wat ons betreft, 
naar volle tevredenheid!

Dhr Leo Veroude en Marco Verbeek, 
Woonstichting Joost
Boxtel, Nederland

Conformité Européenne

Binnen Europa zijn er stringente normen opgesteld waaraan bouwproducten moeten voldoen. Dit beschermt de 

Europese burger en biedt meer zekerheid dat het juiste bouwproduct wordt toegepast. Airflex® is een van de 

meest gecertificeerde producten in Europa en is opgenomen in de databank BCRG met gecontroleerde kwalite-

itsverklaringen. Daarnaast zijn er werkbeschrijvingen, STABU teksten en installatie details beschikbaar. 

Kijk op: www.airflex.nl/downloads .

“Comfortabel wonen en 50% 
besparen op stookkosten.”

We kochten onze droomboerderij en 
verbouwde het, mede dankzij Airflex®, 
tot een energiezuinige en comfortabele 
woning. We hebben Airflex® namelijk 
zowel onder het riet als in de wanden 
en vloeren slim ingezet voor optimaal 
energie comfort. De boerderij is 
uiteindelijk “gecompartimenteerd 
hybride geïsoleerd” met zowel 
dampdichte als ademende Airflex® 
producten. Na 1 jaar wisten we al dat 
de investering dankzij het verschil 
in stookkosten binnen 3 jaar wordt 
terugverdiend. Voor ons een perfecte 
investering in een duurzame- en 
comfortabele oplossing.

Familie Thuis
Berlicum, Nederland

strook B       

“Restaureren en isoleren 
rijksmonument.” 

Het dak van het Rijksmonument mocht 
na het restaureren niet meer dan 5 
cm afwijken. Met Airflex® konden we 
toch de gewenste Rc aanbieden in de 
kap. In de wanden wilde de eigenaar 
hoogwaardig isoleren. Dat lukte dankzij 
de hybride combinatie met isolatiewol 
en Airflex® tot maar liefst Rc 6,5!
We kregen deze opdracht dankzij de 
slimme oplossing die we met Airflex 
konden aanbieden. En de klant is nog 
steeds enthousiast over het comfort en 
de lagere stookkosten.

Aannemer: dhr Mari Schellekens van 
Timflex, Den Dungen, Nederland



Duurzaam en veilig
Per m2 Airflex bespaar je jaarlijks net zoveel CO2 als twee 
bomen samen kunnen zuiveren... Ieder jaar weer! Airflex 
isolatiefolies zijn verder 100% recyclebaar en dusdanig 
verpakt dat er 3 tot 5 maal meer in een vrachtwagen past 
in verhouding tot andere isolatiematerialen. De Airflex 
isolatiefolies zijn tevens hypoallergeen (stoft en jeukt niet) 
dus huid- en longveilig voor de verwerkers en bewoners. 

Airflex Expert kenmerkt zich door thermische lassen. 
Hierdoor valt de isolatiefolie niet uit elkaar bij het op maat 
snijden of knippen van de folie. Dat maakt het ook prettig 
en eenvoudig te installeren in een kruipruimte. En dankzij 
het reflecterend vermogen krijgen horizontale stilstaande 
luchtspouwen een zeer hoge R-waarde zodat je eenvoudig 
Rc 4,6+ kunt behalen.

Ook een betonnen (broodjes)vloer kan in een handomdraai 
worden geïsoleerd. Door houten latten aan te brengen kan 
de ultralichte meerlaagse reflectie folie eenvoudig worden 
vastgeniet. De buitenste folielagen van Airflex Expert zijn 
gewapend voor extra stevigheid wat het scheuren voorkomt.

Vastgoedbeheerder? 
Kijk op www.airflex.nl/Vastgoedonderhoud&isolatie/

Hoge Rc, eenvoudige installatie, 
stoft en jeukt niet
Airflex typen Expert50 en 70 zijn compact en licht in 
gewicht en worden eenvoudig tussen de gordingen 

gespannen (tacker). Voor een hoge Rc worden 
deze folies dubbel toegepast en behaal je tussen 

de gordingen Rc 6+. Afwerken met metal stud 
en gips of een kant-en-klaar agnesplaat, zodat 
het meteen woonklaar is, behoort allemaal tot 
de mogelijkheden.

Hoge Rc waarden behalen in relatief dunne constructies. 
Met Airflex meerlaagse reflectiefolie isoleer je in een 

handomdraai naar Rc 6
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Dampopen isoleren
Als de pannen toch van het dak gaan kun je 
ook meteen isoleren zonder dat het dak te veel 
omhoogkomt. Met de dampopen Airflex Permovap 
isoleer je dun en meteen ook water- en luchtdicht. 
Rechtstreeks op het dakbeschot, zonder luchtspouw 
haal je een Rc van 2,6
Kijk op www.airflex/downloads voor installatie details.

“Rc 6+ tegen een betaalbare prijs. 
Omdat betaalbaarheid van wonen 
topprioriteit is van woningcorporatie 
Sint Trudo hebben we verschillende 
isolatiematerialen in prijs en de 
bijbehorende prestaties met elkaar 
vergeleken. Airflex® kwam met Rc 6 
als beste uit de bus. Je wilt immers zo 
optimaal mogelijk isoleren binnen het 
budget en dit past bij het innovatieve 
denken van Sint Trudo.

Ook circulariteit is steeds belangrijker 
aan het worden. Waar eerst de 
aandacht lag op het behalen van 
Rc’s met een goede prijs-kwaliteit 
verhouding, gaan we nu ook meer 
kijken naar de duurzaamheid van 
materialen. Airflex geeft bij installatie 
weinig stof en rommel en blijkt 
100% recyclebaar te zijn.We laten 
naar tevredenheid nu zolders en 
kruipruimten isoleren met Airflex. 
Bij mutatiewoningen én bij planmatig 
onderhoud van bewoonde woningen.’

“Monumenten restaureren én 
verduurzamen is een uitdaging 
waar wij dagelijks mee bezig zijn. 

Op advies van de architect hebben we 
het Zilvermuseum daarom voorzien 
van een isolerende onderdakfolie van 
Airflex® waarmee de stookverliezen 
door het dak kunnen worden 
gehalveerd. 

Het monumentale aanzicht bleef 
daarbij ongewijzigd’.

“Dampopen en luchtdicht na-
isoleren op basis van ‘NO-regret’ 
voorkomt later een hoop ellende. De 
bewoners merken nu in de zomer al 
verschil in het leefcomfort’.

Aafke van der Werf, 
Koninklijke Woudenberg

Marcel van Dooremalen, Senior-
Adviseur woningcorporatie Sint Trudo

Marcel de Bruijn, Aannemersbedrijf 
M. de Bruijn Scherpenzeel:



Meer product informatie op www.airflex.nl

Hoewel deze brochure met de grootste zorg is samengesteld mogen er geen rechten aan worden ontleend.
Bovengenoemde isolatie waarden zijn maximaal haalbare waarden. Voor een exacte waarde kan contact worden opgenomen met info@airflex.nl
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Tech Vap+

Global

Permovap 50

TechTOP+

Dakisolatie Vloerisolatie Monument
isolatie

MuurisolatieRietendak
isolatie

Zolder
isolatie


