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SlimFix® Deco
met ‘BioFoam® inside’
De luchtdichte en snel verwerkbare
zolderisolatie is nu nog milieuvriendelijker
Al enkele jaren levert IsoBouw voor het na-isoleren van zolders het zeer succesvolle product
SlimFix® Deco. Dit snel, eenvoudig en luchtdicht verwerkbare systeem kent veel enthousiaste
gebruikers. Om de voorsprong op andere systemen verder uit te bouwen introduceert IsoBouw
een nieuwe generatie met een verder verbeterde milieuprestatie, die de huidige variant
vervangt.
De EPSHR isolatiekern had al de beste milieuscore, mede dankzij het feit dat het voor 98% uit
lucht bestaat. IsoBouw gaat nu nog een stap verder richting biobased bouwen. De EPSHR
isolatiekern wordt voor ca.10% vervangen door het biologische isolatiemateriaal BioFoam®.
BioFoam® is een biobased en C-2-C gecertificeerde isolatie die wordt gemaakt van
plantaardige grondstoffen. Producten met toevoeging van BioFoam® worden door IsoBouw
gelabeld als ‘BioFoam® inside’.**
Met ‘BioFoam® inside’:
• Een nog betere milieuscore
• Een verdere CO2-reductie
• Handhaving van 100% recyclebaarheid
• Milieubewuster isoleren zonder meerkosten
* Hou onze website in de gaten voor de exacte introductiedatum
** Ook leverbaar met een 100% BioFoam® isolatiekern, type SlimFix DecoBio

www.isobouw.nl/SlimFixDeco

SlimFix® Deco
Nog milieuvriendelijker dankzij ‘BioFoam® inside’
BioFoam®: ’s Werelds eerste biologische schuimisolatie
BioFoam® is een gepatenteerd isolatiemateriaal dat
vergelijkbaar is met Airpop® (geëxpandeerd polystyreen). Het
ziet er qua structuur hetzelfde uit en heeft vrijwel dezelfde
eigenschappen. Het grote verschil is dat BioFoam® bestaat
uit biopolymeren, die gemaakt worden van plantaardige
grondstoffen (oneindig materiaal). BioFoam® is hiermee de
eerste schuimisolatie dat gemaakt wordt van een biologisch
basismateriaal.

Daardoor kan BioFoam®, net zoals Airpop®, 100% hergebruikt
worden. Daarnaast is het ook biologisch afbreekbaar en bij
hoge temperaturen onder invloed
van vocht en bacteriën industrieel
composteerbaar. BioFoam® is
in vrijwel alle bouwtoepassingen
duurzaam en langjarig te gebruiken.
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BioFoam®:

Cradle to CradleCM gecertificeerd
Winnaar ‘Nederlandse Bouwprijs’
Winnaar ‘MKB innovatie Top 100’
Winnaar ’Frost & Sullivan ‘Green Excellence in Product Innovation’
NVC - Bronzen noot
NRK - ‘PRIMA Ondernemen Award Gold metal’
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www.isobouw.nl/SlimFixDeco
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