DE ISOLATIETOEPASSINGEN
VAN FIHUMA
Fihuma Isolatie biedt energetische oplossingen aan voor het hoogwaardig isoleren van de
totale thermische schil van woningen. Dit betreft dakisolatie (met Fihuma Powerline isolatie
platen), spouwmuurisolatie (met Fihuma Hurefoam spouwmuurisolatieschuim) en bodem
isolatie (met Fihuma trio-s-bodemisolatiechips).
Na het toepassen van onze producten houdt de woning de warmte beter vast, de vloer, muren en het dak geven
minder kou af en het is gelijkmatiger warm in huis. Ook de winst voor het milieu is groot; doordat de verwarming minder vaak aanslaat, daalt het gasverbruik en wordt minder CO² uitgestoten. Al onze isolatieproducten zijn
TNO-getest op werking en isolatiewaarden en hebben een gecontroleerde kwaliteitsverklaring van de ISSO.
Energielabel
Over het algemeen geldt dat als een woning voorzien
wordt van spouwmuurisolatie, bodemisolatie en
dakisolatie, deze woning minimaal op energielabel
B uitkomt. Omdat men in dit geval meer dan 90%
van de thermische schil aanpakt, mag er voor
het energielabel ook een renovatiejaar ingevoerd
worden. Dit werkt gunstig mee in de berekening van
het betreffende label.
STEP-subsidie
Woningcorporaties kunnen in aanmerking komen
voor de STEP-subsidie (stimuleringsregeling energieprestatie huursector). Om in aanmerking te
komen voor de STEP-subsidie, dient er sprake te zijn
van minimaal 2 labelsprongen. Met de ingrepen die
Fihuma aanbiedt, wordt dit te allen tijde behaald.
Digitaal dossier
Speciaal voor organisaties die grote hoeveelheden
woningen willen laten isoleren, heeft Fihuma een
programma ontwikkeld. Dit registreert middels
visuele inspectie de situatie van onder andere
de kruipruimte en spouwmuur, voor en na onze
werkzaamheden. Onze medewerkers kunnen de
bevindingen op locatie in hun tablet invoeren,

inclusief foto’s, waardoor Fihuma een compleet
digitaal dossier van de gesteldheid van de kruip
ruimtes en spouwmuren kan aanbieden aan haar
opdrachtgevers.
Dakisolatie
Een dak zonder isolatie is een van de grootste
energieverspillers in een woning. Warme lucht
stijgt, daarom verliest een huis dat niet geïsoleerd is
veel warmte, waarvan ongeveer 30% via het dak
verloren gaat. Dit kan voorkomen worden door het
aanbrengen van dakisolatie.
Fihuma is leverancier van Fihuma Powerline isolatie
platen, welke we aanbrengen aan de binnenzijde
van zolders. Deze isolatieplaten hebben een hoog
afwerkingsniveau. Wij isoleren de zolders op maat
en dat betekent dat ook dakramen en doorvoeren van
de CV netjes afgewerkt worden.
Spouwmuurisolatie
Een spouw is de ruimte tussen een binnenmuur en
een buitenmuur. Deze kan opgevuld worden met isolatiemateriaal, waardoor de muren minder koude
afgeven en de woning de warmte beter vast kan
houden. Fihuma is fabrikant en leverancier van
Fihuma Hurefoam-isolatieschuim, waarmee een

Fihuma Groep
De Fihuma Groep heeft een uitgebreid
dienstenportfolio op het gebied van isolatie
(thermische schil: dak, spouw, bodem),
ballastgrind
aanbrengen/verwijderen,
bodemafsluiting, daksloopwerkzaamheden
en vastgoedonderhoud. Het bedrijf is sinds
1994 gevestigd aan de Stadionweg in
Rotterdam en heeft inmiddels meerdere
vestigingen in Nederland, waaronder in
Kwadijk en Barendrecht, waardoor landelijke
dekking wordt geboden.

optimale vulling en isolatie gewaarborgd is.
Onze isolatieteams brengen de spouwmuuriso
latie aan. Grote voordelen van ons schuim zijn de
zeer hoge isolatiewaarde, de waterwerendheid en
dampdoorlatendheid. Er is een goede controleerbaarheid tijdens het vulproces; bij het aanbrengen van
de muurisolatie of gevelisolatie, is elk volgend vulgat
een vulindicatiemeter.
Bodemisolatie
De meeste woningen hebben een kruipruimte onder
de beganegrondvloer, met ventilatie om de vloer
droog te houden. Vanuit de woonkamer lekt er veel
warmte weg en de vloer voelt daardoor koud aan.
Door het aanbrengen van een laag isolatiemate
riaal op de bodem van de kruipruimte, is er minder
warmteverlies.
Fihuma is leverancier van Fihuma trio-S-bodem
isolatiechips. Met behulp van vacupresstechniek
voorzien wij op een gecontroleerde en efficiënte wijze
kruipruimten van isolatiechips. Deze werken zeer
isolerend en zorgen ervoor dat de Rc-waarde van de
woning verbeterd. Het product gaat levenslang mee
en is eenvoudig weer te verwijderen.

Duurzaam betrokken
De Fihuma Groep onderkent het belang van maatschappelijk betrokken en duurzaam ondernemen.
Er wordt gedacht aan het bevorderen van een beter
milieu, onder andere door het recyclen van dakgrind
en bitumen dakbedekking. Daarnaast wordt ingezet
op het verbeteren van de taalvaardigheid bij mede
werkers. Sociale ontwikkeling en veilig werken
zijn belangrijke pijlers binnen ons bedrijf. Fihuma
biedt regelmatig mensen met een achterstand op
de arbeidsmarkt een kans. Dit doen wij niet alleen.
Wij werken hiervoor nauw samen met Stichting
Citysteward Rotterdam en HWE Professionals.
Waardering hiervoor ontvingen wij met een nominatie
voor De Hart voor Rotterdam Prijs.
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