
Vloerisolatie,	  bodemisolatie,	  PUR…..	  Wat	  kiest	  u?	  
	  
	  
Vloerisolatie	  
	  
Vloerisolatie	  wordt	  tegen	  de	  onderzijde	  van	  de	  vloer	  aangebracht.	  Al	  sinds	  1980	  is	  
Tonzon	  hiermee	  onverslaanbaar.	  In	  tegenstelling	  tot	  andere	  systemen	  wordt	  de	  Tonzon	  
bodemfolie	  aangebracht	  waardoor	  de	  lucht	  in	  uw	  kruipruimte	  droog	  wordt.	  De	  
thermoskussens	  reflecteren	  de	  warmte	  die	  de	  vloer	  uitstraalt,	  waardoor	  uw	  vloer	  
warmer	  wordt	  dan	  bij	  ieder	  ander	  systeem.	  De	  meeste	  gemeenten	  geven	  subsidie	  op	  
vloerisolatie	  met	  een	  hoge	  isolatiewaarde.	  
	  
	  
Bodemisolatie	  
	  
Bodemisolatie	  wordt	  geleverd	  in	  de	  vorm	  van	  korrels,	  chips,	  schelpen	  of	  dekens.	  Na	  het	  
aanbrengen	  wordt	  de	  lucht	  in	  uw	  kruipruimte	  droger	  en	  u	  bespaart	  iets	  op	  uw	  
energierekening.	  Helaas	  wordt	  uw	  vloer,	  tijdens	  de	  koudste	  maanden	  van	  het	  jaar,	  
kouder	  dan	  voorheen	  omdat	  de	  bodemwarmte	  weg	  geïsoleerd	  wordt.	  Wanneer	  de	  
kruipruimte	  lager	  is	  dan	  40	  cm	  kan	  de	  vloer	  niet	  van	  onderaf	  worden	  geïsoleerd	  en	  kunt	  
u	  bodemisolatie	  overwegen.	  Op	  bodemisolatie	  wordt	  geen	  subsidie	  gegeven.	  
	  
De	  isolerende	  werking	  is	  onvoldoende,	  een	  voordeel	  is	  dat	  in	  kruipruimtes	  waar	  
bodemisolatie	  ligt,	  geen	  bodemfolie	  geplaatst	  hoeft	  te	  worden.	  Het	  aanbrengen	  van	  
uitsluitend	  de	  thermoskussens	  is	  dan	  voordeliger.	  
	  
	  
PUR	  
	  
Nog	  steeds	  zijn	  er	  bedrijven	  die	  de	  grote	  winstmaker	  PUR	  tegen	  de	  onderzijde	  van	  uw	  
vloer	  spuiten.	  Goed	  aangebracht	  kan	  PUR	  een	  besparing	  op	  uw	  energierekening	  bieden,	  
het	  is	  ook	  voordeliger.	  Daarmee	  zijn	  de	  2	  voordelen	  van	  PUR	  genoemd.	  Voor	  de	  
gezondheidsrisico’s	  verwijs	  ik	  u	  naar	  www.meldpuntpurslachtoffers.nl.	  Dat	  er	  
tegenwoordig	  onschadelijke	  schuimsoorten	  bestaan	  is	  een	  fabel,	  uitsluitend	  het	  
blaasmiddel	  is	  verbeterd,	  het	  schuim	  zelf	  is	  ongezond.	  
	  
Ook	  van	  schuimisolatie	  is	  de	  werking	  onvoldoende:	  Wij	  isoleren	  regelmatig	  onder	  
vloeren	  waar	  schuim	  is	  aangebracht,	  het	  doet	  namelijk	  te	  weinig.	  
	  
	  
Wat	  kiest	  u?	  
	  
Een	  keus	  maken	  kunt	  u	  zelf.	  Let	  wel	  op:	  Diverse	  ‘specialisten’	  zullen	  u	  allereerst	  een	  
schuimsoort	  of	  bodemisolatie	  adviseren	  vanwege	  de	  hoge	  winsten	  die	  hierop	  worden	  
behaald.	  Ook	  over	  de	  verkoopmethoden	  wordt	  nogal	  eens	  geklaagd:	  Zet	  niet	  direct	  een	  
handtekening	  onder	  een	  schuimcontract	  en	  neem	  Tonzon	  in	  elk	  geval	  mee	  in	  uw	  keuze.	  	  
	  
	  

Vloerisolatie?	  Doe	  het	  meteen	  goed!	  
	  


