


Isovlas Reno Interieur heeft alles in zich. 

Het is de beste na-isolatie tegen koude, 

warmte en geluid. Het flexibele, over-

sized vlaspakket is bevestigd op de harde 

onderplaat; de luxe zichtzijde. door de 

overmaat dicht het uiterst flexibele iso-

latiepakket alle hoeken en gaten. Isovlas 

Reno Interieur verwerkt snel en gemak-

kelijk. Bovendien is het op geen enkele 

manier van invloed op de gezondheid; géén 

irritatie van ogen, huid en luchtwegen.

Voordelen Isovlas Reno Interieur:
-  Heeft een harde, stootvaste onderplaat 

(de witte zichtzijde) die enigszins flexi-

bel is, zodat deze gemakkelijk en strak- 

 sluitend tussen de gordingen klemt

-  Verwerkt snel, gemakkelijk en efficiënt

-  géén irritatie van ogen, huid en lucht-

wegen

-  Is ARBO-vriendelijk: zagen is niet nodig 

(geen stof) 

-  Is gemakkelijk en mooi op maat te maken, 

met dremel of (Stanley)mes, dus zonder 

zwaar gereedschap. Je hoeft alleen 

maar de harde toplaag in te snijden.  

de isolatie is tot 20 cm oversize  

induwbaar (Minerale wol, PU of EPS 

moet speciaal uitgesneden en passend 

worden gemaakt. Bovendien moet al  

het afval worden afgevoerd) 

-  Isovlas Reno interieur werkt daarom 

heel veel sneller

-  Nauwelijks afval bij de verwerking

-  Vormt zich vanzelf om bestaande  

leidingen op het dakbeschot en om  

buizenstelsels; het isolatiepakket  

laat zich indrukken 

-  Het isolatiepakket heeft overmaat op de 

onderplaat. door de oversized toepas-

sing van vlasisolatie vult dit gemakke-

lijk zelfs de kleinste hoeken en gaten. 

Hierdoor:

	 •	geen	koudebruggen

	 •	geen	inwendige	condensatie

	 •			een	optimale	temperatuur-	en	geluids-

isolatie

-  Rust op stalen hoeklijnen die, zonder 

verlijming, snel en eenvoudig worden 

gemonteerd (geen pur en kit nodig)

-  gemakkelijke plaatsing van de laatste 

plaat, in tegenstelling tot platen met 

harde isolatie.

Na-isolatie binnen
Isovlas Reno Interieur 

Isovlas Reno Interieur is 

flexibele isolatie uit vlas op een 

harde, buigzame en stootvaste 

onderplaat. Even slim als 

logisch. Isovlas Reno Interieur 

is het duurzame, ecologische, 

technisch hoogwaardige en 

economische alternatief voor 

na-isolatie van binnenuit. 

Er is geen product dat meer 

beantwoordt aan de huidige 

eisen. Ook als het gaat om ge-

zonde en duurzame verwerking. 

dé na-isolatie voor
binnenhuisrenovatie

Optimaal duurzaam,
goedkoop, mooi en 
gemakkelijk

Producten
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Ideaal voor de zolder



In de renovatie is 
niets haaks en recht. 
Zelfs bij getordeerde 
gordingen en maat-
verschillen is Isovlas 
Reno Interieur snel, 
gemakkelijk en aan-
sluitend te verwerken



Na-isolatie binnen | Isovlas Reno Interieur 

Maatwerk is met Isovlas Reno Interieur 

geen enkel probleem. dit komt door de 

fl exibiliteit van het isolerende vlaspakket. 

Bovendien is het snel en gemakkelijk te 

verwerken rondom leidingen, construc-

ties etc. (Steenwol is minder fl exibel en 

brokkelt af. PU schuim en EPS zijn hard en 

infl exibel. dit vraagt veel meer ‘sparings-

werk’ en je hebt meer afval bij de verwer-

king van deze materialen. Bovendien is 

het lastig om alle kleine hoeken en gaten 

precies te dichten.)

Het fl exibele vlaspakket van Isovlas Reno 

Interieur is ruim oversized. Hierdoor vult 

de isolatie gemakkelijk en volledig 

alle hoeken en gaten. Het ‘kruipt’ als het 

ware tot in de kleinste kieren.

Harde isolatie Isovlas Reno Interieur

Ook op 
maat 
leverbaar

•	 	Biobased

•		De	beste	temperatuurregulatie	

•	Winterwarm,	zomerkoel

•	De	beste	geluidsisolatie

•	De	beste	vochtregulatie	

•	De	natuurlijkste	isolatie

•		Sterk	brandvertragend

•	Stootvaste,	afwasbare	onderplaat

•	Positieve	CO2 balans

Stalen bevestigingssysteem 

t.o.v. kunststof:

-  kwalitatief: mooie en hoogwaardige 

afwerking

-  in buitenland toepasbaar  i.v.m. 

 brandeisen: kunststof is daar verboden

30˚C

23˚C

30˚C

28˚C

zomerkoel

-5˚C

21˚C

-5˚C

19˚C

winterwarm

Snel en eenvoudig 
te verwerken
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