
57

De vele voordelen
van goede na-isolatie
Energiezuinige en duurzame woningen zijn voor woningcorporaties van groot belang. Daarom gaan steeds meer woning-
corporaties de samenwerking aan met Neopixels, producent van hoogwaardige na-isolatie. Kwaliteitsborging staat bij Neo-
pixels voorop: door middel van een grondige, effectieve werkwijze is altijd duidelijk hoeveel energie er bespaard wordt.

Het denken in woonlasten speelt bij het aan-
bieden van nieuwe woningen aan huurders, 
prestatieafspraken en woonlastenonderzoek. 
Bij betaalbaar wonen wordt steeds meer 
duidelijk dat ook de energierekening een 
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grote rol speelt. Men gaat er veelal vanuit dat 
woningen met een lage huur een hoge ener-
gierekening zullen hebben door een slecht 
energielabel, en andersom. Dat is echter lang 
niet altijd het geval; er zijn ook woningen met 

hoge huren én hoge energierekeningen. Bij 
het aanbieden van nieuwe woningen zou een 
inschatting van de energierekening moeten 
worden gemaakt. Neopixels wordt hierbij 
graag betrokken.  ›
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Over Neopixels 
Neopixels behoren tot de derde generatie grafietparels. Het 
begon allemaal met de witte HR+-parels in de jaren ’70, 
die werden gebruikt voor spouwmuurisolatie. In 1997 kwam 
BASF met een innovatieve uitvinding: de grijze grafietparels. 
Zo’n vijf jaar geleden werden de eerste grijze HR++ parels 
voor spouwmuurisolatie geproduceerd. Inmiddels heeft de 
naam parels plaatsgemaakt voor Neopixels, wat staat voor 
Triple HR isolatie. 

Om de kwaliteit van de producten te waarborgen, voert het be-
drijf doorlopend productcontroles volgens ISO 9001 uit. Maar 
ook de isolatiewerkzaamheden op de bouwplaats moeten op 
de correcte manier worden uitgevoerd. Daarom is de Neopixels 
Academy opgericht. Binnen deze Academy leidt men periodiek 
uitvoerders op, met opleidingen en trainingen die helemaal zijn 
afgestemd op de praktijk.

De derde generatie grafietparels.

Installateur Neuhof-Haans.
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Lagere woonlasten
Goede isolatie vermindert de woonlasten. 
Het is dus verstandig om te sturen op 
woonlasten in plaats van huurlasten. Na-
isolatie door Neopixels is een investering 
waar de huurder uiteindelijk een voordeel 

uit haalt. Door de energiekosten te verla-
gen, verbetert de betaalbaarheid van de 
woonlasten. Neopixels werkt met grafiet-
parels met een zeer hoge isolatiewaarde. 

'Neopixels werkt 

met grafietparels 

met een zeer hoge 

isolatiewaarde'

In de werkwijze is kwaliteitsborging van het 
grootste belang. Behalve een check op de 
juiste uitvoering van de richtlijn wordt er 
ook een steekproef Lambda-meting ge-
daan. De resultaten worden door middel 
van een rapportage teruggekoppeld aan 
de woningcorporatie. Op deze manier is de 
kwaliteit van de na-isolatie geborgd en is 
altijd duidelijk hoeveel energie er bespaard 
wordt.

Samenwerking
Transparantie en samenwerking zijn sleu-
telbegrippen bij Neopixels. De volledige 
keten bestaat uit een speciaal opgeleide 
Neopixels-installateur, de aannemer, de 
corporatie en de huurder. Het gezamen-
lijke doel is een energiezuinige, duurzame 
woning. Niet alleen vanwege de betaal-
baarheid en het wooncomfort, maar ook 
vanwege de maatschappelijke taak om de 

Warmtereflectie door toevoeging van grafiet.

milieubelasting te reduceren. 
Bovendien zijn energiezuinigheid en duur-
zaamheid gunstig voor de vastgoedwaarde 
van een woning. Neopixels is een betrok-
ken en betrouwbare partner voor woning-
corporaties als het gaat om isolatie. ❚


