
Thermische isolatie - Thermisch comfort - Akoestisch comfort

Bespaar op uw energiefactuur

Neopixels® 
Premium HR Insulation

De nieuwe standaard voor spouwmuurisolatie

(1) Wanneer u een bestaande spouwmuur isoleert, kan u bij uw netbeheerder de “Premie voor spouwmuurisolatie” aanvragen. U moet de werken wel laten uitvoeren door een aannemer. 
Controleer de website van de Vlaamse overheid http://www.vlaanderen.be voor meer informatie.

verbonden bedrijven van BASF.  Alle merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

www.neopixels.be
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• Contacteer uw Neopixels installateur voor een afspraak.  

• U vindt de contactinformatie onderaan deze pagina.

2
• Uw Neopixels installateur komt bij u langs en voert een inspectie uit van uw muren.

• Uw Neopixels installateur kan u tevens informeren over mogelijke subsidies.

3
• U bevestigt het prijsvoorstel en maakt samen met de installateur 

een afspraak voor de uitvoering van de isolatiewerken. 

• Na uitvoering van de isolatiewerken helpt uw Neopixels 
installateur u met de mogelijke subsidie-aanvraag.

Aan de slag in 3 stappen !

Neopixels Premium HR Insulation :
uw appeltje voor de dorst !



Neopixels®

Premium HR Insulation

Waarom kiest u  
voor Neopixels®  

Premium HR Insulation ?

• Hoogste isolatiewaarde

• Laagste Lambda declared  
van 0.033 W/(m.K)

• Geen aantasting 
van de spouwankers

• Vlamdovend systeem

Neopixels zijn de nieuwste generatie 
grijze parels van geëxpandeerd 
polystyreen (EPS), gebouwd op Neopor 
van BASF. 

Neopixels onderscheiden zich van de gewone grijze parels door 
een hogere isolatiewaarde en een perfect passende vorm.

Neopixels zijn speciaal ontworpen om toe te passen voor 
spouwmuurisolatie van bestaande of nieuwe woningen.

de spouw een stabiele verbinding ontstaat tussen de Neopixels.

Besparing op uw energiefactuur - Thermische isolatie - Thermisch comfort - Akoestisch comfort

Isolatie van  
uw spouwmuren  
in 4 stappen

   Isolatiewaarde van het Neopixels® Premium HR Insulation
en Neofixx® systeem

Neopixels onderscheiden zich van de gewone grijze parels door een hogere isolatiewaarde en een perfect passende vorm.

Het Neopixels® Premium HR Insulation systeem heeft een zeer lage thermische geleidbaarheid. De Lambda declared-
 

wordt behaald.

De Rd-waarde (uitgedrukt in m².K/W), thermische weerstand of warmteweerstand genoemd, geeft dan weer een aanduiding van het 
isolerend vermogen van een gegeven laag isolatiemateriaal. Hoe groter de Rd-waarde, hoe groter de weerstand die de warmte bij 
doorgang ondervindt, dus hoe beter het materiaal isoleert.

Deze Rd wordt opgenomen in de totale warmteweerstand van een constructie, aangeduid met Rc, die rekening houdt met alle lagen 
van een constructie.

We voeren een visuele 
controle uit om te bepalen  
of uw spouwmuur geschikt  
is voor isolatie.

Op kruispunten van de voegen 
en volgens een optimaal 
patroon worden gaten in de 
buitenmuur geboord.

Neopixels, in combinatie 

boorgaten in de spouw 
gespoten.

De gaten in de voegen 
worden met specie gedicht, 
zodat het aanzicht van de 
gevel hersteld wordt.

Eigenschap Waarde Norm

Gedeclareerde Lambda waarde 0.033 W/(m.K) EN 12667

Brandreactie Vlamdovend E EN 13501-1

Dichtheid ca 20 kg/m³ EN 1602

Corrosieve invloed op de spouwankers Geen aantasting van de spouwankers

Systeem is PH Neutraal

BRL 2110

Wateropname Neopixels® hebben gesloten cellen  
en nemen geen vocht op

BRL 2110

   Technische eigenschappen van het Neopixels® 
Premium HR Insulation en Neofixx® systeem

Vraag uw 

“Premie  voor 

spouwmuurisolatie” 

aan bij uw netbeheerder (1)

De uitvoering van het Neopixels® Premium HR Insulation systeem 
wordt in 1 dag geklaard. De werken worden uitgevoerd door 
erkende specialisten.

Isolatiedikte in de spouw (mm) Rd-waarde (m².K/W)

50 1.51

60 1.82

70 2.12

80 2.42

90 2.72

Isolatiedikte in mm
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Warmteweerstandswaarden voor spouwmuren geïsoleerd met het Neopixels® Premium HR Insulation systeem

Uniek !
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