
“ VOOR IEDERE SITUATIE 
   DE JUISTE ISOLATIE ”

BESPAAR AL VANAF DE EERSTE DAG 
DANKZIJ AMINOFOAM

WAAROM KIEST U VOOR DE PLUSPAREL HR++

Isoleren met Plusparels is goed voor het wooncomfort, goed voor de kostenbesparing en 
goed voor het milieu!
 
Daarnaast kent de Plusparel de volgende voordelen t.o.v. traditionele isolatiematerialen:
• maatvast / solide isolatieplaat
• krimpt niet, zakt niet in
• waterafstotend en toch vochtregulerend
• uitzonderlijk hoge isolatiewaarde (20% hoger)
• veroudert niet, geen jaarlijks onderhoud
• geen schadelijke dampen / stoffen

UW ERKENDE PLUSPAREL INSTALLATEUR:

EEN ENERGIEZUINIG HUIS
BINNEN ÉÉN DAG, ZONDER BREEKWERK!

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens 
stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar we kunnen er nooit aansprakelijk voor 
worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van foto-materiaal, geheel of gedeel-
telijk, vereisen altijd de uitdrukkelijke toestemming van Oosterbeek EPS.

“ EINDELIJK EEN BEHAAGLIJK HUIS 
 DANKZIJ SPOUWMUURISOLATIE  ”

1)
 
Eerst wordt er middels een 
endoscopisch onderzoek nage-
gaan of de spouw geschikt is 
voor na-isolatie. Dit om pro-
blemen achteraf uit te sluiten.

2)
 
De isolatiemonteurs bo-
ren gaten op kruispun-
ten van de voegen. Dit 
gebeurt volgens een, op 
uw woning afgestemd, 
boorpatroon.

4) 

Zodra de gevels zijn 
geïsoleerd worden de 
boorgaten weer vakkun-
dig gedicht met op kleur 
gebracht cement.

3) 

Via deze gaten worden de 
Plusparels met de lijm in 
de spouwmuur geblazen. 
Dit gebeurt laagsgewijs, van 
beneden naar boven.

Spouwmuurisolatie brengt u niet zelf aan. Dat laat u over aan de professional. Ons parel-
systeem wordt daarom aangebracht door gespecialiseerde en gecertificeerde Plusparel 
installateurs. De ervaren monteurs isoleren uw woning binnen één dag, zonder breekwerk. 
Hierdoor kunt u tot in lengte van jaren genieten van uw isolatie.

Het na-isoleren van spouwmuren is vakwerk dat door een 
gecertificeerde specialist wordt uitgevoerd. Onderstaande 
PlusParel installateur is gecertificeerd en voldoet daarmee 
aan strenge richtlijnen. Ter controle worden werken van 
deze installateur steekproefsgewijs gecontroleerd door 
onafhankelijke, externe inspecteurs van het SKG-IKOB.

Aminofoam is een luchtgeblazen isolatieschuim. Hierdoor komen er geen giftige blaasmiddelen 
vrij zoals bij andere isolatieschuimen. Bijkomend voordeel is dat Aminofoam hierdoor voor 95% uit 
lucht bestaat. En stilstaande lucht heeft, zoals u weet, de hoogste isolatiewaarde. Met Aminofoam 
haalt u de maximale isolatiewaarde in huis.

DE ISOLATIE VAN UW WONING WEER UP-TO-DATE 
BINNEN ÉÉN DAG, ZONDER BREEKWERK!

Spouwmuurisolatie brengt u niet zelf aan. Dat laat u over aan de professional. Ons isolatieschuim 
wordt daarom aangebracht door gespecialiseerde en gecertificeerde Aminofoam installateurs. De 
ervaren monteurs isoleren uw woning binnen één dag, zonder breekwerk. Hierdoor kunt u tot in 
lengte van jaren genieten van uw isolatie.

Isoleren met Aminofoam is goed voor het wooncomfort, goed voor de kostenbesparing en goed voor 
het milieu!
 
Daarnaast kent de Aminofoam de volgende voordelen t.o.v. traditionele isolatiematerialen:
•  Optimale vulling
•  Uitermate geschikt voor isolatieherstel
•  De ultieme upgrade voor matig geïsoleerde huizen
•  Zeer hoge isolatiewaarde
•  Uitstekende kierafdichting
•  Bevat geen schadelijk blaasmiddel

Het na-isoleren van spouwmuren is vakwerk dat door een gecertificeerde specialist wordt 
uitgevoerd. Onderstaande Aminofoam installateur is gecertificeerd en voldoet daarmee aan strenge 
richtlijnen. Ter controle worden werken van deze installateur steekproefsgewijs gecontroleerd 
door onafhankelijke, externe inspecteurs van het SKG-IKOB.

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen 
overeen met onze meest recente staat van kennis, maar we kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. 
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van foto-materiaal, geheel of gedeeltelijk, vereisen altijd de 
uitdrukkelijke toestemming van Smits Isolatiebedrijf bv.

UW ERKENDE AMINOFOAM INSTALATEUR:

WAAROM KIEST U VOOR AMINOFOAM
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Eerst wordt er middels 
een endoscopisch 
onderzoek nagegaan 
of de spouw geschikt 
is voor na-isolatie. 
Dit om problemen 
achteraf uit te sluiten.

De isolatiemonteurs 
boren gaten op 
kruispunten van de 
voegen. Dit gebeurt 
volgens een, op uw 
woning afgestemd, 
boorpatroon.
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Via deze gaten wordt 
Aminofoam vloeibaar 
geïnjecteerd. Direct 
hierna schuimt het 
op waardoor het 
zorgt voor een 
naadloze vulling.

Zodra de gevels
zijn geïsoleerd 
worden de 
boorgaten weer 
vakkundig gedicht 
met op kleur 
gebracht cement.
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NIET ALLEEN GESCHIKT VOOR LEGE SPOUWMUREN
AMINOFOAM, EEN ECHTE ALLESKUNNER

EEN SOLIDE ISOLATIEPLAAT
MET EEN ONGEKENDE ISOLATIEWAARDE

SPOUWMUREN ISOLEERT U NIET DAGELIJKS
PLUSPAREL, EEN VERANTWOORDE KEUZE

Spouwmuurisolatie met gebonden polystyreen parels is een uiterst effectieve manier van 
isoleren die al bijna dertig jaar met veel succes wordt toegepast. Polystyreen parels bestaan 
immers voor 95% uit lucht. En stilstaande lucht heeft, zoals u weet, de hoogste isolatiewaar-
de. Met onze PlusParel hebben wij de welbekende isolatieparel echter naar een hoger plan 
weten te tillen.

HOOGWAARDIGE SPOUWMUURISOLATIE
WARM IN DE WINTER EN KOEL IN DE ZOMER

Het na-isoleren van de spouwmuren  levert een grote bijdrage aan het verkrijgen  van 
meer wooncomfort. De binnenmuren voelen direct warmer aan. Dankzij de superisoleren-
de werking van de PlusParel, houdt uw woning deze warmte tegelijkertijd beter vast. De CV 
hoeft daardoor minder hard te werken om uw woning op een behaaglijke temperatuur te 
houden. Ook ´s zomers kunt u profijt hebben van een met PlusParels geïsoleerde woning. 
Het werkt namelijk ook uitstekend om de zomerhitte buiten te houden.

Jarenlang onderzoek en een verfijnd productiepro-
ces, heeft ons in staat gesteld de parels te verrijken 
met grafiet. Hierdoor ontstaat een grijs pareltje dat 
ruim 20% beter isoleert dan de traditionele witte 
EPS-parels. De tot de verbeelding sprekende isola-
tiewaarde, maakt een ongekend hoge energiebespa-
ring mogelijk.

Dankzij ons unieke inblaasproces worden de PlusParels onderling verlijmd zodat er in de 
spouw een stevige isolatieplaat ontstaat. Door de ruimte tussen de parels onderling blijft de 
spouwfunctie in stand en wordt regenwater zoals gebruikelijk afgevoerd. Bijkomend voordeel 
is dat uw muren blijven ademen. Overtollig vocht in uw  woning kan namelijk dankzij de Plus-
Parel ongehinderd via de muren ventileren.

DE ZEKERHEID VAN DE BESTE KEUZE
VELEN GINGEN U REEDS VOOR

De hoge isolatiewaarde en het dampopen karakter maken de PlusParel tot een van de popu-
lairste isolatiematerialen van Nederland. Sinds de introductie is er inmiddels meer dan 30 
miljoen vierkante meter spouwmuur mee na-geïsoleerd.

BESPAAR EENVOUDIG OP UW STOOKKOSTEN

Als uw woning is gebouwd tussen 1920 en 1975, zijn de spouwmuren hoogstwaarschijnlijk 
niet geïsoleerd. Hierdoor verliest u onnodig veel, kostbare warmte. Door uw muren te 
voorzien van PlusParels voorkomt u dat er nog langer warmte verloren gaat. U realiseert 
hiermee een forse besparing die kan oplopen tot maar liefst 33% op uw energierekening. 
De investering verdient zich hierdoor al terug binnen 3 tot 4 jaar.

PLUSPAREL, GOED VOOR HET MILIEU
EN UW PORTEMONNEE

We zijn voor het verwarmen van onze woning hoofdzakelijk afhankelijk van fossiele 
brandstoffen. De voorraden aardgas en olie zijn echter niet onuitputtelijk. Bovendien 
komt bij de verbranding CO2 vrij. Een van de belangrijkste oorzaken van de broeikas-
problematiek. Wanneer u uw spouwmuren laat isoleren verbruikt u minder energie. 
Hierdoor spaart u niet alleen uw portemonnee maar ook het milieu.

“ ONZE WONING TOCHTVRIJ  DANKZIJ SPOUWMUURISOLATIE ”40 50
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Aminofoam leent zich perfect voor het herstellen van deze oude isolatie. Het vloeibare schuim 
zoekt alle ongeïsoleerde delen op en dringt door tot in de kleinste naden en kieren. De muur kan 
weer voor nieuw doorgaan. Isolatieherstel met Aminofoam is om deze reden een technisch verant-
woord en betaalbaar alternatief voor verwijderen.

AMINOFOAM VLOEIT SOEPEL OM OBSTAKELS HEEN EN 
IN ALLE MOEILIJKE HOEKEN EN GATEN

AMINOFOAM HERSTELT 
OUDE SPOUWVULLING IN 
EEN HANDOMDRAAI.
Veel huizen zijn in het verleden voorzien van spouw-
muurisolatie. Vaak is deze spouwvulling nog prima, 
maar soms is de isolatie in de loop der jaren gaan 
scheuren, verpulveren of inzakken. Tegenvallende be-
sparing en vochtproblemen zijn dan vaak het gevolg. 
Tot voor kort was het verwijderen van deze isolatie de 
enige optie. De ervaring leert dat dit vaak een behoor-
lijke kostenpost is, waar veel mensen van schrikken. 

AMINOFOAM, DÉ IDEALE 
SPOUWMUURISOLATIE UPGRADE
Woningen van 1976 tot en met 1987 zijn conform de huidige norm matig geïsoleerd. Zo werden in die 
tijd de muren voorzien van slechts een dunne laag isolatie. Bovendien werd er nauwelijks naad- en 
kierafdichting toegepast. Toen was dat algemeen geaccepteerd, met de huidige gasprijzen nu niet 
meer.

Tot voor kort was het isoleren van woningen uit deze periode onmogelijk. Aminofoam brengt hier 
echter verandering in. Het hoogisolerende schuim verdringt de oude isolatie en vult de spouw vol-
ledig op. Dankzij een opwaardering met Aminofoam, voldoet uw woning uit de jaren zeventig en 
tachtig weer aan de huidige eisen.

WAT MAAKT AMINOFOAM ZO BIJZONDER?
Aminofoam wordt gevormd uit een polymeer dat is opgelost in water. Deze verbinding bestaat 
voornamelijk uit koolstof, stikstof, waterstof en zuurstof. De oplossing wordt middels lucht, door 
een speciaal schuimpistool opgeklopt tot een slagroomachtig schuim. Vlak voordat het schuim het 
pistool verlaat, wordt er uniek aminozuur als katalysator toegevoegd (vandaar de naam). Dit zorgt 
ervoor dat het schuim na ongeveer een minuut stolt. 

Het verse schuim wordt onder lichte druk in de spouw geperst. In de spouw vindt Aminofoam ge-
makkelijk zijn weg. Het vloeit daarbij soepel om obstakels heen en in alle moeilijke hoeken en 
gaten. Precies daar waar andere isolatiematerialen het normaalgesproken laten afweten. Nadat 
het schuim is gestold en het overtollige water is verdampt, ontstaat er een vormvaste isolatieplaat 
in de spouw.

Aminofoam is een isolatieschuim dat aanvankelijk is ontwikkeld voor het opvullen van lege spouw-
muren. Per toeval blijkt Aminofoam uiterst goed te verwerken bij smalle spouwbreedtes. Amino-
foam is hierdoor ook uitermate geschikt voor isolatieherstel en het opwaarderen van oude isolatie.


