
Nederlandse subsidies

Diverse aantrekkelijke subsidies, leningen en andere regelingen zijn beschikbaar 
voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders. Aangezien 
de aard en de omvang van de subsidies met enige regelmaat wijzigen, verwijzen 
wij u graag naar de website www.energiesubsidiewijzer.nl. Hier vindt u een 
overzicht met subsidie- en financieringsmogelijkheden. Dit maakt het nog 
aantrekkelijker om energie te besparen. Hét innovatieve kruipruimte isolatiesysteem 

zonder chemische bindmiddelen

www.knaufinsulation.nl

Alle rechten voorbehouden, inclusief die van fotomecha nische reproductie en opslag in elektronische 
media. Er is extreme aandacht in acht genomen bij het samenvoegen van de informatie, teksten 
en illustraties in dit document. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en 
redacteuren kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook 
dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen. De uitgever en redacteuren 
zullen dankbaar zijn voor suggesties ter verbetering en het aanwijzen van details van fouten.
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Uw Erkende JetSpray Installateur

Het isoleren van een kruipruimte is vakwerk dat door een erkend specialist wordt 
uitgevoerd. Onderstaande JetSpray installateur is opgeleid in het door certificerings-
instantie SKG-IKOB erkende opleidingscentrum van Knauf Insulation.



Een goed geïsoleerde woning
Warm in de winter en koel in de zomer

Door de fluctuerende energieprijzen, de klimaatverandering en het verplichte 
energielabel is een goed geïsoleerde woning steeds belangrijker. Naast 
een lagere energievraag heeft u ook meer wooncomfort door een optimale 
temperatuurverdeling in de woning. Naast SUPAFIL spouwmuur- en schuindak- 
isolatie introduceert Knauf Insulation haar nieuwste isolatiesysteem voor  
kruipruimten genaamd JetSpray.

Constant comfort 
Tijdens de hele levensduur van uw woning

JetSpray is ontwikkeld voor de onderzijde van vloeren van kruip ruimtes in woningen 
en gebouwen. Het isolatiemateriaal bestaat uit 80% gerecycled glas en bevat géén 
chemische bindmiddelen waardoor er geen schadelijke gassen vrijkomen tijdens en na 
het aanbrengen. Hierdoor hoeven de bewoners zijn woning niet te verlaten en is het 
behoud van een goede binnenluchtkwaliteit gewaarborgd. 

Het milieuvriendelijk 
alternatief 
JetSpray kruipruimte 
isolatie

JetSpray is een complete 
isolatieoplossing van minerale producten 
die bestaat uit een JetSpray Primer, JetSpray 
Thermal en JetSpray Fix. Gestart wordt met het 
aanbrengen van de JetSpray Primer tegen de betonnen of steenachtige onderzijde van 
de begane grondvloer. Vervolgens wordt de combinatie van de minerale wol en het 
natuurlijke bindmiddel in één arbeidsgang tegen deze ondergrond gespoten. JetSpray 
is ook zeer geschikt om aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen, thermische 
lekken worden zodoende voorkomen.”

De zekerheid van een duurzame investering
Zo eenvoudig kan het zijn 

Maak uw woning comfortabeler, draag bij aan een beter milieu,  
breng uw maandelijkse kosten omlaag en verhoog de waarde van  
uw woning! Zo realiseert u een duurzame investering, een beter
energielabel én heeft u een goede balans tussen de belangen voor  
de mens, het milieu en uw portemonnee.

Op weg naar energieneutraal
Deskundig, zonder verbouwing!

Het aanbrengen van kruipruimte isolatie is geen klus om zelf te doen. Daarom 
wordt JetSpray aangebracht door gespecialiseerde en erkende installateurs. 
Kwaliteitsinspecteurs van Knauf Insulation staan garant voor de begeleiding en 
controle van de juiste uitvoering.

Binnen één dag is de onderzijde van uw begane grondvloer geïsoleerd.
Onzichtbaar, zonder bouwvergunning en zonder breekwerk. Jaarlijks onderhoud is 
niet nodig. Omdat er geen chemicaliën worden gebruikt hoeft u uw woning niet te 
verlaten tijdens het aanbrengen van JetSpray en is extra ventileren ook niet nodig.
Een gemakkelijke en snelle stap naar een beter energielabel en een energieneutrale 
woning!
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