
Zeven zilverglanzende rollen
Verslag van zelf de kruipruimte isoleren

Voor de deur staan op een pallet zeven zilveren rol-
len SF40 te schitteren in de zon. Alleen nog wel even 
onder de vloer aanbrengen... 

K E U Z E 
We hebben voor SF40 gekozen vanwege de hoge isolatiegraad 
met een R van 5,7 wanneer je het als vloerisolatie gebruikt. De 
sterkte van het materiaal en de grondigheid waarmee je kunt 
isoleren waren de andere overwegingen. Voor het gemakkelij-
ke alternatief: laten aanbrengen van isolerende thermokussens, 
hebben we niet gekozen, omdat deze kussens kwetsbaar zijn en 

moeilijk aan te brengen zijn op plaatsen met veel buizen en 
leidingen. Bovendien wordt het isoleren duurder omdat gespeci-
aliseerde vakmensen het moeten aanbrengen. 

H O E V E E L  U R E N  W E R K 
Uiteindelijk is dat moeilijk nauwkeurig te krijgen, omdat het hele 
proces twee weken geduurd heeft. De eerste dag gingen man 
en zoon vol verve aan de gang en is er een flinke slag gemaakt. 
Daarna is er soms maar een uurtje op een dag aan gewerkt en 

op sommige dagen totaal niet. Ik schat het op 30 uur in totaal. 
Het is zwaar werk, met boren en nieten “boven je macht”. 

KO S T E N 
De overtollige rol SF40 konden we terugbrengen en ons geld re-
tour ontvangen. De SF40 heeft ons voor 785m2 €1894,50 gekost. 
(Een rol van 10 m lengte, 1.50 m breedte, en -geïnstalleerd- 65 
mm dikte kost €315,75). Uiteraard hadden we meer materialen 
nodig, zoals houten latten om een frame te maken, een steen-
boor, slagpluggen, tacker met nietjes en zilverkleurig tape. Reken 
daar ook een paar honderd euro voor. De schaar om de SF40 te 
knippen werd gratis meegeleverd. 

W E R K W I J Z E 
Het te isoleren oppervlak moet worden berekend en tel daar een 
overlengte van 15 cm voor de afloop van folie aan de muurzijde. 
Bereken verder hoeveel latten er nodig zijn. In ons huis is de 
vloer van NeHoBo stenen (holle keramische bouwstenen). Aan 
de onderzijde is deze vloer redelijk vlak. Het zijn gemetselde 
oranje stenen met daartussen voegen waarin wapeningsstaven 
zijn verwerkt.

VOOR NA

Aanbrengen van de rachels

Als eerste wordt er een rachel (B) aangebracht met slag-
pluggen (C), Deze zijn met een steenboor door het hout en 
in de voegen geboord. De stenen bieden niet genoeg hou-
vast voor de pluggen! Na de montage van de rachels is de 
folie (D) overlappend eraan vast geniet (E) met nietjes van 
18mm. De folie is 150cm breed en de rachels (50x22mm) zijn 
op een steekmaat van 66,5cm gezet. Een rekensom leert dat 
de totale (buiten)maat van 3 latten 148cm is, dit om de on-
effenheid van de folierand op te vangen. Na de bevestiging 
van de folie zijn de naden en de tussenliggende ‘nietjeslijn’ 
afgeplakt met aluminiumtape (F) om een afgesloten geheel 
te krijgen.

S C H E M A  C O N S T R U C T I E



T I P S 
De leidingen zoveel mogelijk aan de warme kant isoleren, dat 
voorkomt bevriezen en koudebruggen. Denk ook aan het isoleren 
van luik en eventuele convectorputten.

Isoleren luik

Ophanging buizen

Isoleren convectorputten

Alternatieve manier om het folie aan te bren-
gen is door steundraden te spannen tussen de 
muren van de fundatie en daarover de SF40 te 
leggen. Op die manier kan ook de benodigde/
optimale luchtspouw verkregen worden. 

Veel succes!
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F O T O C O L L A G E

Rachels onder de huiskamer

Rachels monteren onder de keuken

Rachels onder de kamer Hoe doen we dit?

Keuken geïsoleerd

Huiskamer geïsoleerd
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