HANDLEIDING
HOEVEEL ISODEKENS® HEEFT U NODIG OM UW WONING GOED TE ISOLEREN?
Voor een optimale isolatie dienen zowel de vloer als buitenmuren van de kruipruimte met Isodekens®
te worden bedekt. Let op: voor het aanbrengen van Isodekens® is het belangrijk dat de kruipruimte
toegankelijk voor een persoon is en minimaal 45 cm hoog.

STAP 1: MEET HET VLOEROPPERVLAK
Breedte

Meet het vloeroppervlakte van uw kruipruimte.
Vermenigvuldig hiervoor de breedte met de lengte
van de ruimte. Voorbeeld: een rechthoekige ruimte
van 5 meter bij 8 meter levert het volgende vloeroppervlak op: 5 m x 8 m = 40 m2.

Lengte

breedte x lengte = vloeroppervlak

STAP 2: MEET DE OMTREK VAN DE BUITENFUNDERINGSMUREN
De buitenfunderingsmuren zijn de muren die grenzen
aan de straat- of tuinkant. Bij een hoekwoning kunnen
dit drie muren zijn. Voorbeeld: een voorkant van
5 meter, een achterkant van 5 meter en een zijkant
van 8 meter levert de volgende omtrek op:
5 m + 5 m + 8 m = 18 m1.

Zijkant

Voorkant

Achterkant

achterkant + zijkant + voorkant = omtrek buitenfundering

STAP 3: BEREKEN HET BUITENFUNDERINGSOPPERVLAK
Om de omtrek te vertalen in vierkante meters, deelt
u deze door twee. In het geval van dit voorbeeld
(bij stap 2) komt u op het volgende aantal vierkante
meters: 18 meter ÷ 2 = 9 m2.

Zijkant

Voorkant

Achterkant

omtrek buitenfundering ÷ 2 = buitenfunderingsoppervlak

Heeft u vragen over het plaatsen van Isodekens® in uw situatie?
Ga voor meer informatie naar www.isodekens.nl of neem contact met ons op.

HANDLEIDING
STAP 4: BEREKEN HET TOTALE OPPERVLAK
Het vloeroppervlak (uit stap 1) en het buitenfunderingsoppervlak (uit stap 3) telt u bij elkaar op.
Voorbeeld naar aanleiding van de vorige stappen:
40 m2 + 9 m2 = 49 m2.

vloeroppervlak + buitenfunderingsoppervlak = totale oppervlak

STAP 5: BEREKEN HET AANTAL BENODIGDE ISODEKENS
De Isodekens® zijn 0,9 m2 per stuk. Voor het totale
aantal Isodekens® dat u nodig heeft voor uw kruipruimte, deelt u het totale oppervlak (uit
stap 4) met 0,9. De uitkomst hiervan is het aantal
Isodekens® om uw ruimte optimaal te isoleren.
In het voorbeeld is de uitkomst:
49 ÷ 0,9 = 55 Isodekens®.
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0,9 m2 ÷ totaaloppervlak = aantal benodigde Isodekens®

Heeft u vragen over het plaatsen van Isodekens® in uw situatie?
Ga voor meer informatie naar www.isodekens.nl of neem contact met ons op.

