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de innovatieve vloerisolatie voor een gezond binnenklimaat en energiebesparing 

 

 

Duurzaam wonen draait niet alleen om het nemen van energiebesparende maatregelen. Comfortabel en in een 
gezonde leefomgeving wonen is minstens zo belangrijk. Daarom is BRIEV-vloerisolatie ontwikkeld. Deze robuuste 
isolatiefolie met negatieve CO2-footprint zorgt voor schonere en drogere lucht in een woning. Hiermee wordt het 
binnenklimaat drastisch verbeterd en is het mogelijk een flinke energiebesparing te realiseren, met een comfortabele, 
warme vloer onder uw voeten. 

BRIEV-vloerisolatie bestaat uit een bodemscherm en Airshield-folie. Deze worden aangebracht in de kruipruimte van 
de woning en zorgen hier voor een perfect stilstaande luchtlaag die fungeert als tussenruimte. De kruipruimte wordt 
zo een apart compartiment van de woning. Kou en vocht vanuit de bodem kan uw kruipruimte zo niet langer bereiken. 
Tocht verdwijnt, de lucht wordt droger en ruimten op de begane grond – vaak de meest gestookte ruimten – voelen 
warmer aan. 

BRIEV-vloerisolatie is ontwikkeld vanuit een circulaire gedachte, om mens & milieu zo min mogelijk te belasten: 

• CO2-negatieve footprint op het gehele systeem 
• Luchtdichting tussen kruipruimte en bewoonde ruimtes  
• Airshield-scherm weert vocht vanuit de bodem 
• Eenvoudig te repareren, robuuste folie 
• Ontworpen met als uitgangspunt terugname einde levensduur  
• Ontworpen met als uitgangspunt circulariteit: herbruikbaar en scheidbaar in herkenbare materialen  

BRIEV-vloerisolatie laat gezekerde isolatiewaarden zien, die volgens de laatste Europese Norm beoordeeld zijn. Het 
isolatiemateriaal bestaat uit een robuuste, dubbelzijdige reflectiefolie met een zeer lage emissiviteit: de folie straalt 
zeer weinig warmte-energie uit. Het BRIEV-systeem is voor houten, betonnen en deels geïsoleerde vloeren (gebouwd 
na 1982) leverbaar in twee uitvoeringen: Express en Priority. BRIEV-isolatiesystemen biedt hiermee een één- of 
tweekamersysteem aan. Hiermee kunnen woningen direct naar nieuwbouw-isolatiewaardes gebracht worden, of naar 
een passief-wonen-niveau. Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van de woning die BRIEV toepassen. De exacte 
voorwaarden kunnen per provincie of stad verschillen. 

Opbouw in een kruipruimte            
Met BRIEV-vloerisolatie is het mogelijk de kruipruimte middels een luchtdichte detaillering van de rand en 
leidingdoorvoeren te isoleren en van de woonlaag te scheiden. De luchtdichting aan, rondom en bij de doorvoeren 
wordt geborgd door het gebruik van hulpstukken die garantie geven op een luchtdichte montage.  
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Het BRIEV-bodemscherm dekt de bodem af en zorgt voor een schone en droge kruipruimte. Het scherm voorkomt zo 
het transport van vochtige en muffe lucht naar de bovengelegen begane grond. Vocht dat zich onder de woning 
bevindt kan zo niet langer de woning in en hoeft ook niet meer te worden afgevoerd door te verwarmen of extra te 
ventileren.   

Luchtdrukverschillen in een woning trekken vochtige lucht vanuit de kruipruimte de woning in waardoor condens en 
schimmel kan ontstaan op en rond de begane grondvloer. BRIEV-vloerisolatie zorgt ervoor dat dit proces wordt 
onderbroken. Door twee elkaar versterkende lagen toe te passen:  
 
1 BRIEV-Bodemscherm: stevige Biobased PE-folie die vocht en schadelijke gassen aanpakt bij de bron 
2 BRIEV-Airshield: zorgt voor een luchtdichte afsluiting naar de woonlaag 

BRIEV Airshield-folie is een robuuste, dubbelzijdige reflectiefolie met een zeer lage emissiviteit. Hiermee wordt een 
perfecte horizontale, stilstaande luchtlaag onder de vloer gemaakt die sterk isoleert. Met de BRIEV-randdetaillering, 
het prefab luik en de leidingkragen wordt een hermetische luchtdichting aangebracht. BRIEV-isolatie is zo vrij van 
koudebruggen en minimaliseert het warmteverlies naar de kruipruimte, omdat kou naar de kruipruimte wordt 
gereflecteerd en warmte naar de begane grond. Het stofscherm zorgt dat de reflecterende laag blijvend hoge 
prestaties houdt, waardoor de isolatiewaarden ook voor de lange termijn gegarandeerd zijn.  

 

Express en Priority zijn de twee uitvoeringen van BRIEV-isolatie systeem voor elk type vloer. De BRIEV Express is een 
enkel laags isolatie systeem en BRIEV Priority heeft een tweede laag die de isolatiewaarde richting passief huis laat 
stijgen.  

BRIEV-vloerisolatie kan wordt aangebracht door installatiebedrijven die een opleiding hebben gehad om dit systeem 
snel en vakkundig aan te brengen. Het aanbrengen van BRIEV-vloerisolatie duurt gemiddeld één werkdag. Om BRIEV-
vloerisolatie aan te brengen maken wij graag een afspraak om goed te bepalen welke oplossing mogelijk is. Twee 
belangrijke vragen kunt u al beantwoorden, is er toegang tot kruipruimte en is de kruipruimte minimaal 50 cm hoog.  

Kwaliteitsgarantie                       
BRIEV heeft al haar systemen volgens de nieuwste Europese normering ontwikkeld. Deze zijn doorgerekend, gemeten 
en getest door toonaangevende keuringsinstanties zoals Kiwa BDA en Physibel. De uitvoeringen zijn onderschreven 
door het College Registratie Gelijkwaardigheid Energieprestatie en opgenomen in haar database onder nummer: 
20191332GKBKUW. Onderzoeksinstituut Insula voert op alle BRIEV-systemen steekproefsgewijs kwaliteitskeuringen 
uit.  

Garantie                            
BRIEV-isolatiesystemen geeft tien jaar schriftelijke garantie op het BRIEV-product en de toepassing. Deze garantie is 
overdraagbaar naar een volgende eigenaar mits dit vooraf schriftelijk aan BRIEV B.V. kenbaar wordt gemaakt. 


