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Plixxopol® Isolatieschuim (G)

Geslotencellig Isolatieschuim voor kruipruimtes, 
 kelders, (onder-)vloeren en daken
Het Qubiqs Plixxopol® Isolatieschuim (G) is uitermate geschikt voor 

het isoleren en afdichten van kruipruimtes, kelders, (onder-)vloeren en 

daken. Het materiaal wordt uitsluitend aangebracht door isolatiespecia-

listen die binnen ons bedrijf opgeleid en gespecialiseerd zijn.

Naast verhoging van het wooncomfort (o.a. minder koude voeten),  

bespaart (na-)isolatie van bestaande woningen en gebouwen met 

Qubiqs Plixxopol® Isolatieschuim (G) energie, reduceert het de 

uitstoot van CO2 en draagt het dus bij aan een beter milieu.

Het isolatiesysteem wordt in snel uithardende lagen van 4 centimeter 

aangebracht en dicht ook bredere of grotere gaten zonder het risico dat 

schuim los laat of eruit valt.

Isoleren is maatwerk
Daarom inspecteert Qubiqs voor het sprayen van Qubiqs Plixxopol® 

Isolatieschuim (G) de kruipruimtes, kelders, vloeren en/of daken 

vakkundig en geeft vervolgens een gedegen en onderbouwd advies.

Veiligheidsmaatregelen
•  ventilatie van de woning én de kruipruimte vanaf aanvang werkzaam-

heden tot twee uur na oplevering.

• gebruik van veilige (veelal laagspannings-)elektrische apparatuur.

•  uitvoering van werkzaamheden door twee personen die tijdens 

werkzaamheden continu met elkaar in contact staan.

• afscherming van toegangsopening kruipruimte voor derden.

•  bewoners dienen de woning tijdens de werkzaamheden te verlaten 

en mogen deze twee uur na oplevering weer betreden.

De voordelen van Qubiqs Plixxopol® Isolatieschuim (G)
• gegarandeerde afdichting van naden en kieren

•  besparing op energieverbruik/kosten

•  geen vormverandering van materiaal gedurende levensduur

•  hoog (blijvende) isolatiewaarde door volledige en homogene vulling

•  geen tochtproblemen

•  verminderde luchtlekkage

•  dampremmend

•  aangename binnentemperatuur in zomer en winter

•  verhoogd wooncomfort

•  daling relatieve vochtigheid

•  minder kans op schimmelvorming

•  onderhoudsvrij

• milieuvriendelijk (CFK- en HFC-vrij).

•  betrouwbare garantie: 10 jaar conform garantiebepalingen Qubiqs

Vakmanschap en kwalitatief hoogstaande producten
Qubiqs combineert het vakmanschap met kwalitatief hoogstaande 

producten van gerenommeerde fabrikanten. Dat vakmanschap uit zich 

direct bij de inspectie van het te isoleren object en het advies.  

Een uitgebreide inventarisatie van de mogelijkheden om wooncomfort te 

verhogen en energie te besparen en direct een onderbouwd advies 

opmaat. 

Gebaseerd op jarenlange kennis van en ervaring in het isoleren van 

spouwen, vloeren, kruipruimtes en daken.

Productomschrijving
Qubiqs Plixxopol® Isolatieschuim (G) is een systeem voor het isoleren 

en afdichten van kruipruimtes, kelders, (onder)vloeren en daken door het 

airless sprayen van schuim.

Productsamenstelling
Qubiqs Plixxopol® Isolatieschuim (G) voor (tussen-)vloeren en 

dakbeschot is samengesteld uit een 2-componenten hardschuim dat 

vanuit de kruipruimte, kelder of zolder in meerdere lagen door airless 

sprayen naadloos tegen de onderzijde van de begane grondvloer, het 

dak beschot en tegen de buitenfundering wordt gespoten.  

Materiaal: in-situ aangebracht CFK- en HFC-vrij 2-componenten 

hardschuim.

Vorm, afmeting, gewicht
Vorm: het schuim volgt de contouren van het te isoleren oppervlak en 

wordt in meerdere lagen aangebracht.

Vormstabiliteit: DS(TH)2

Afmetingen: de dikte van het isolatiepakket (het aantal lagen) wordt 

vooraf door inspectie en in overleg met de opdrachtgever bepaalt.

Gewicht: circa 40 kg/m³

Uiterlijk Oppervlaktestructuur: bobbelig
Kleur: bruin.
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Mechanische eigenschappen
Productsterkte: > 200 kPa (CS (10/Y)200) volgens EN 826:2013.

Brand
Brandklasse: E volgens DIN EN 13501-1:2007 +A12009

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
Vochtopname: Waterdoorlatendheid 0,05 kg/m², EN 1609 Methode B 

(korte termijn wateropname door gedeeltelijke onderdompeling).

Waterdampdoorlatendheid: μ waarde 109

Thermische eigenschappen
Gesloten cellen: > 90%.

Warmteweerstandswaarde Qubiqs Plixxopol® 

 Isolatieschuim (G)

QUBIQS PLIXXOPOL® ISOLATIESCHUIM (GESLOTEN CEL)
LAMBDA-WAARDE λd = 0,023 W/mK)

Spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde
60 mm 2,6 m2 k/w o.i.v. constructie
70 mm 3,0 m2 k/w o.i.v. constructie
80 mm 3,5 m2 k/w o.i.v. constructie
90 mm 3,9 m2 k/w o.i.v. constructie
100 mm 4,3 m2 k/w o.i.v. constructie
110 mm 4,8 m2 k/w o.i.v. constructie
120 mm 5,2 m2 k/w o.i.v. constructie

Toepasbaarheid, ontwerp
Bruikbaarheid, functioneel: Qubiqs Plixxopol® Isolatieschuim (G) is 

een systeem voor het isoleren en afdichten van kruipruimtes, kelders, 

(onder)vloeren en daken door het airless sprayen van schuim.

Ontwerpdetails: de sporen en aansluitingen van de bouwmuren dienen 

volledig dekkend te worden gesprayd. Daarbij is geen speciale dikte 

vereist.

Verwerkingskenmerken
Transport: in speciaal voor het isolatiesysteem ingerichte auto’s. 

Voorbereiding: alle compartimenten in de kruipruimten en zolders 

dienen goed toegankelijk te zijn. De te behandelen ondergrond 

(onderzijde vloer, dakbeschot en fundering) moet droog zijn. Bij extreem 

warme en vochtige ruimten dient de vochtigheid en de maximale 

temperatuur te worden vastgesteld en eventueel te worden verlaagd.

Veiligheid/ verwerking:
•  Bewoner: omdat tijdens de isolatiewerkzaamheden emissiedelen de 

woning kunnen bereiken dient de bewoner de woning tijdens de 

werkzaamheden en 2 uur daarna te verlaten. Ook is ventileren van de 

woonvertrekken verplicht.

•  Verwerker: de uitvoerende isolatiespecialisten dienen beschermen-

de kleding te dragen en gelaat- en adem beschermende maatregelen 

te nemen.

•  Kruipruimte/zolder: de ruimten dienen voldoende werkhoogte te 

hebben. Tijdens de uitvoering dient permanent lucht te worden 

afgezogen.

•  Afwerking: de toegang tot de kruipruimte dient luchtdicht te worden 

geïsoleerd. Het kruipluik aan de onderzijde isoleren en de oplegging 

van het kruipluik afdichten.

•  Verwerkingstijd: afhankelijk van het te isoleren oppervlak en de 

bereikbaarheid, kunnen de werkzaamheden aan (bijvoorbeeld) een 

woning binnen 1 dag worden uitgevoerd.

•  Keuring: middels steekproeven van materiaal en werkwijze door 

SKG-IKOB (NL).

Qubiqs beschikt over een KOMO® SKG-IKOB procescertificaat voor het 

sprayen van de onderzijde van begane grondvloeren met polyurethaan-

schuim. Certificaatnummer SKGIKOB.012124.02.NL. 

Economische en commerciële factoren
Prijzen: conform opgave van Qubiqs BV

Levertijd: conform afspraken met opdrachtgever(s)

Leveringsgebied: Nederland en België.

Technische service: Qubiqs BV ondersteund opdrachtgevers met 

bouwkundige en isolatieadviezen.

Referenties
Referenties (zowel zakelijk als particulier) vindt u op onze website.

Gedetailleerde informatie over deze referenties zijn, met in achtneming 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

op aanvraag beschikbaar.

Qubiqs B.V.
Schansweg 14a, 5758 RH, Neerkant (NL)  |  T +31 (0)85 22 22 010  |  E info@qubiqs.nl  |  www.qubiqs.nl

ja
ar

ga
ra

nt
ie



1

Plixxopol®/Plixxonat Isolatieschuim (O)

Opencellig Isolatieschuim voor spouwmuurisolatie

Het Qubiqs Plixxopol®/Plixxonat Isolatieschuim (O) is uitermate 

geschikt voor het isoleren van spouwmuren en wordt aangebracht door 

vakmensen die binnen ons bedrijf opgeleid en gespecialiseerd zijn.  

Deze isolatiemethode geschiedt door middel van injectie. 

Naast verhoging van het wooncomfort, bespaart (na-)isolatie van 

bestaande woningen en gebouwen met Qubiqs Plixxopol®/Plixxonat 

Isolatieschuim energie, reduceert het de uitstoot van CO2 en draagt 

het dus bij aan een beter milieu.

Isoleren is maatwerk
Daarom inspecteert Qubiqs vóór het injecteren van Qubiqs Plixxopol®/

Plixxonat Isolatieschuim de spouwmuur vakkundig en geeft 

vervolgens een gedegen en onderbouwd advies.

De voordelen van Qubiqs Plixxent Plixxopol®/Plixxonat 
Isolatieschuim (O)
• gegarandeerde afdichting van naden en kieren

• geen vormverandering van materiaal gedurende levensduur

• hoog (blijvende) isolatiewaarde door volledige en homogene vulling

• geen tochtproblemen

• verminderde luchtlekkage

• aangename binnentemperatuur in zomer en winter

• verhoogd wooncomfort

• daling relatieve vochtigheid

• minder kans op schimmelvorming

• onderhoudsvrij

• betrouwbare garantie: 10 jaar conform garantiebepalingen Qubiqs.

Vakmanschap en kwalitatief hoogstaande producten
Qubiqs combineert het vakmanschap met kwalitatief hoogstaande 

producten van gerenommeerde fabrikanten. Dat vakmanschap uit zich 

direct bij de inspectie van het te isoleren object en het advies.  

Een uitgebreide inventarisatie van de mogelijkheden om wooncomfort te 

verhogen en energie te besparen en een onderbouwd advies  

op maat. Gebaseerd op jarenlange kennis van en ervaring in het isoleren 

van spouwen, vloeren, kruipruimtes en daken.

Productomschrijving
Qubiqs Plixxopol®/Plixxonat Isolatieschuim is een component van 

twee materialen voor de thermische isolatie van spouwmuren van 

woningen en gebouwen.

Productsamenstelling
Systeemopbouw: Qubiqs Plixxopol®/Plixxonat Isolatieschuim is 

opgebouwd uit 2 componenten: een polyol en een isocyanaat. Deze 

componenten worden verwerkt tot een open cellig polyurethaan 

hardschuim.

Materiaal: Water geblazen in-situ aangebracht 2-componenten 

hardschuim.

Lambda waarde: 0,037 W/mK

Vorm, gewicht
Vorm: het hardschuim volgt de contouren van de spouw en vult alle 

spleten en gaten.

Afmetingen: de dikte van de isolatielaag is afhankelijk van de breedte 

van de spouw.

Gewicht: tussen 10 - 30 kg/m³.

Kleur: geel.

Brand
Brandgedrag: Euroklasse F (EN 13501-1).

Warmtegeleiding: coëfficiënt λ rekenwaarde, EN 14318-1:2013,  

zie kader.

Gesloten cellen: < 20%.

Warmteweerstandswaarde Qubiqs Plixxopol®/Plixxonat 

Isolatieschuim (O)

QUBIQS PLIXXOPOL®/PLIXXONAT ISOLATIESCHUIM 
(OPEN CEL)
LAMBDA-WAARDE λd = 0,037 W/mK)

Spouwbreedte Rd-waarde Rc-waarde
40 mm 1,1 m2k/w 1,4 m2k/w
50 mm 1,35 m2k/w 1,65 m2k/w
60 mm 1,6 m2k/w 1,9 m2k/w
70 mm 1,9 m2k/w 2,2 m2k/w
80 mm 2,15 m2k/w 2,35 m2k/w
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Toepasbaarheid, ontwerp
Bruikbaarheid, functioneel: isolatiesysteem voor het (na-)isoleren van

spouwmuren van bestaande woningen en andere gebouwen.

Ontwerpdetails: om eventueel bestaande koudespots weg te nemen 

en nieuwe te voorkomen, dient de spouwmuur volledig gevuld te 

worden.

Verwerkingskenmerken
Transport: in speciaal voor het isolatiesysteem ingerichte auto’s.

Voorbereiding: gaten in de buitenmuur boren volgens een vooraf 

vastgesteld boorpatroon. De muren dienen droog te zijn.

Veiligheid/verwerking: beide componenten worden gemengd met een 

geschikte machine en een geschikt pistool in de juiste volumetrische 

verhouding. De dichtheid van het ontstane schuim kan afhangen van de 

condities waaronder het verwerkt wordt en de verwerkingstechniek.  

Om alle muren te kunnen vullen, dienen deze goed en veilig bereikbaar 

te zijn.

Verwerkingstijd: mede afhankelijk van de bereikbaarheid, het totaal te 

isoleren oppervlak en de condities waaronder de verwerking plaatsvindt, 

kunnen de werkzaamheden aan (bijvoorbeeld) een woning in 1 dag 

uitgevoerd worden.

Keuring: middels steekproeven van producten en werkzaamheden door 

SKG-IKOB (NL).

Economische en commerciële factoren
Prijzen: conform opgave Qubiqs BV

Levertijd: conform afspraken met opdrachtgever(s)

Leveringsgebied: Nederland en België.

Technische service: Qubiqs BV ondersteund opdrachtgevers met 

bouwkundige en isolatieadviezen.

Referenties
Referenties (zowel zakelijk als particulier) vindt u op onze website.  

Gedetailleerde informatie over deze referenties zijn, met in achtneming 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op 

aanvraag beschikbaar.

Qubiqs B.V.
Schansweg 14a, 5758 RH, Neerkant (NL)  |  T +31 (0)85 22 22 010  |  E info@qubiqs.nl  |  www.qubiqs.nl
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