
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 fotomateriaal, 
geheel of gedeeltelijk, vereisen altijd de uitdrukkelijke toestemming van Knauf Insulation.

Uw erkend installateur:

De duurzame isolatie oplossing voor houtskelet bouw  
wanden, plafonds en hellende daken.
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IsoLereN met supafIL tImBer frame 
BIedt VeLe VoordeLeN:

Voor de INstaLLateur
•  Veelzijdig toepasbaar; in zowel houtskeletbouw nieuwbouw wanden  

en renovatie van plafonds en hellende daken
• Geen afval en slechts één product op voorraad
• Optimale en volledige vulling, ook rondom installaties
•  Geen koudebruggen en energieverliezen; hoeken en kieren worden  

eenvoudig gevuld, ook bij onregelmatige constructies en aansluitingen
• Eenvoudige, schone en snelle verwerking, zowel van binnenuit als buitenaf

Voor het mILIeu
• Duurzaam product; bestaande uit 80% gerecycled glas
• Verlaagt het energieverbruik waardoor de CO2 uitstoot vermindert
• Geen afval

Voor de partIcuLIer
•  Alle toepassingen in één handeling verwerkt; spouw, loft, wand, plafond  

en hellend dak
• Geen energieverlies; Supafil vult de kleinste hoekjes 
•  Vergroot het woon- en werkcomfort door hoogwaardige thermische en  

akoestische eigenschappen
• Brandveilige isolatie

www.supafil.knaufinsulation.nl

www.knaufinsulation.nl
www.supafil.knaufinsulation.be

www.knaufinsulation.be
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sNeLLe, eeNVoudIge  
eN effIcIëNte VerwerKINg
supafIL Is sNeL eN eeNVoudIg aaN te BreNgeN IN hout- 

s KeLetBouw waNdeN, pLafoNds eN heLLeNde daKeN 

supafIL tImBer frame
Supafil Timber Frame is een duurzame glas-
wol isolatie zonder bindmiddel, speciaal 
ontworpen voor het inblazen in houtskelet-
bouw wanden, plafonds en hellende daken.  
Supafil Timber Frame biedt uitstekende thermi-
sche eigenschappen en optimale vulling bij het in-
blazen. Het veelzijdige systeem kan toe gepast worden 
in houtskeletbouw frames, zowel in nieuwbouw als renovatie.  

het grote voordeel van supafil timber frame is haar  
vermogen om te fixeren rondom installaties en in 
kleine hoekjes, waardoor een volledige vulling wordt  
gewaarborgd. 

Dit zorgt voor uitstekende thermische en akoestische prestaties terwijl grote,  
te isoleren ruimtes zeer eenvoudig gevuld kunnen worden. 

Nieuwbouw houtskeletbouw wanden
In nieuwbouw toepassingen kunnen houtskeletbouw wanden eenvoudig en snel met 
Supafil volgeblazen worden. In combinatie met het Knauf Insulation Homeseal system, 
biedt Supafil een perfecte oplossing voor luchtdicht bouwen. Met de juiste combinatie 
van hoogwaardige producten realiseert u eenvoudig een duurzame, luchtdichte en 
energiezuinige gebouwschil. 

renovatie van plafonds en hellende daken
Terwijl de spouwmuur gevuld wordt, kan ook het plafond, de loft of het hellende dak 
snel en eenvoudig na-geïsoleerd worden. Met dezelfde machine wordt Supafil Timber 
Frame ingeblazen tussen de gordingen of spanten in het hellende dak. Ook de nok kan 
meegenomen worden, net als andere (niet zichtbare) lege ruimtes en onregelmatige 
aansluitingen van het dak. Door de optimale vulling worden koudebruggen en energie-
verliezen voorkomen. 

supafIL  
duurzame eN VeeLzIjdIge IsoLatIe opLossINg  

Voor houtsKeLetBouw

Veel woningen en gebouwen zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. 
door de ontbrekende isolatie aan te brengen, kan 7 miljoen ton 
co2 per jaar worden bespaard. het isoleren van gebouwen en 
woningen is dan ook de meest eenvoudige en effectieve manier 
om energie te besparen.

Supafil Timber Frame is veelzijdig toepasbaar; de duurzame inblaaswol is  
speciaal ontwikkeld voor houtskeletbouw nieuwbouw wanden en renovatie  
van plafonds en hellende daken.

IN comBINatIe met het homeseaL  

systeem, BIedt supafIL ééN compLeet  

systeem Voor LuchtdIcht BouweN.

rd (m
2K/w) Isolatiedikte (mm)

2,35 80

3,50 120

5,25 180

6,45 220

7,05 240

8,80 300

10,00 340

Het dampscherm 
wordt op het 
houten regelwerk 
bevestigd middels 
nieten.

Snij een gat in 
het dampscherm 
ter grote van de 
spuitmond. Steek 
de spuitmond in 
de lege ruimte 
en blaas Supafil 
timber frame in. 
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3 Vul de lege 
ruimten van onder 
naar boven tot de 
volledige ruimte 
gevuld is in de 
juiste densiteit. 
Blaas de volledige 
wand vol.

4 Vervolgens worden 
de gaten afgedicht 
met Solifit tape en 
naden afgedicht 
met Solimur. Tot slot 
kan de ge wenste 
afwerking worden 
aangebracht op 
het regelwerk.


