
DAKISOLATIE 
SUPAFIL TIMBER FRAME 

BENT U GEÏNTERESSEERD IN DAKISOLATIE MET 
KNAUF INSULATION SUPAFIL TIMBER FRAME?

Neem contact op met uw adviseur of bel naar ons  
algemene telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Wij geven graag advies op maat! 
Wilt u meer informatie over de producten voor dakisolatie?  
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene  
telefoonnummer 088 - 027 37 00.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door 
heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij 
zo’n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als 
zakelijke klanten bij de energiebesparing en waardestijging van 
woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we 
samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,  
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan  
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken  
wij met 10 jaar (schriftelijke) garantie op alle  
typen isolatie.

Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.
particulier@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com
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WILT U OOK BESPAREN MET 
TIMBER FRAME DAKISOLATIE?

Gecertificeerd
Supafil Timber Frame is van zeer hoge 
kwaliteit en een een hoogrendement 
inblaaswol. Het product beschikt over 
een ISSO kwaliteitsverklaring en is dus 
onafhankelijk getoetst. 
  
Niet brandbaar
Supafil Timber Frame heeft Euro 
brandklasse A1 en is niet brandbaar.

Zelfdragend
Door een optimale gewichtsverdeling 
ontstaat een homogeen zelfdragend 
pakket van isolatie in de spouw.

Lambda waarde
Warmtegeleidingscoefficient 
is 0,034 W/m*K.

Milieu
Supafil Timber Frame is een verstandige, 
duurzame keuze. Supafil Timber Frame 
is gemaakt van 80% gerecycled glas en 
het bevat geen kunstmatige (kleur)stoffen 
en chemicaliën. Bovendien behoudt het 
al zijn eigenschappen tijdens de gehele 
levensduur. Ook is het te verwerken 
zonder restafval. 

DAKISOLATIE SUPAFIL TIMBER FRAME
VOORDELEN VAN DAKISOLATIE 
MET SUPAFIL TIMBER FRAME

Meer wooncomfort
Door het isoleren van houtachtige construc-
ties met Supafil Timber Frame wordt de 
luchtvochtigheid in huis in balans gebracht. 
Dit brengt meer comfort. Uw woning is koeler 
in de zomer en juist warmer in de winter. 

Een hoger energielabel 
Door het plaatsen van Supafil Timber Frame 
zorgt u voor waardevermeerdering van uw 
woning of gebouw. Woningen met een 
gunstig energielabel hebben gemiddeld een 
hogere marktwaarde dan woningen met een 
laag energielabel.

Energiebesparing
Met Supafil Timber Frame gaat u besparen 
op uw energieverbruik. Door de relatief lage 
investering heeft u de kosten snel terug-
verdiend. De gemiddelde terugverdientijd 
bij dakisolatie met Supafil Timber Frame 
is zo’n 6 jaar. 

Veilig
Gezond, brandveilig en verwerkingsvriende-
lijk. Géén jeuk of irritatie van de huid. 
Daarnaast is het materiaal niet brandbaar 
(brandklasse A1).

SUPAFIL TIMBER FRAME
Dakisolatie met Supafil Timber Frame zorgt 
voor een akoestisch, brandveilige en thermi-
sche scheiding van uw dak met het woonge-
deelte. Geluid van buiten dringt minder snel 
door naar binnen. Wist u dat via een niet-
geïsoleerd dak tot wel 30% aan warmte 
verloren gaat? 

Is uw houten dakconstructie ook nog niet 
voorzien van dakisolatie? Dan is het aanbren-
gen van Supafil Timber Frame één van de beste 
oplossingen! Supafil Timber Frame van Knauf 
Insulation is een duurzaam product bestaande 
uit 80% gerecycled glas, zonder chemische 
toevoegingen. Bovendien bespaart u met 
dakisolatie energie waardoor de CO2 uitstoot 
verminderd. Uw woning voelt na isolatie 
comfortabeler aan en warmte ontsnapt 
minder snel uit uw woning.  

HOE WERKT HET?
In slechts vier stappen wordt Supafil 
Timber Frame aan de binnenzijde van het 
dak aangebracht:

1. Aanbrengen van het dampscherm 
op het houten regelwerk.

2. Gat maken in het dampscherm waar 
de inblaasmond inschuift.

3. De ruimtes worden van onder naar 
boven gevuld met de juiste densiteit.

4. Met speciale tape worden de 
inblaasgaten gedicht en optioneel 
kan de constructie afgewerkt 
worden met bijvoorbeeld gipsplaten.

Afhankelijk van uw zolder is uw dak 
meestal binnen een dag geïsoleerd.

 

Het isoleren van de binnenzijde van 
een onverwarmde zolder bespaart 
gemiddeld zo’n 460 euro en bij een 
verwarmde zolder maar liefst 600 
euro per jaar op de gasrekening. 
Dakisolatie is daardoor zeker een 
goede investering. 

140   3,70
160   4,20
180   4,69
200   5,19
220   5,69
240   6,18

Isolatiedikte (mm) Rc waarde m�K/W

”Supafil Timber Frame is een duurzame en veelzijdige isolatie oplossing voor houtskeletbouw”


