
Al sinds 1985 
actief in het produceren 

van schuimbeton.
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Wij leveren een ‘luchtig’ product
Noorder Isolatie Beton levert schuimbeton bij 
bedrijven en particulieren in Noord- en Midden-Nederland. 
Het hoogwaardige isolerende product wordt ter plekke 
samengesteld in onze bedrijfsauto’s. Deze moderne 
installatie is computergestuurd, waardoor capaciteit en 
volumegewichten aan de strengste eisen voldoen. 
We zien de vraag naar dit product nog steeds toenemen. 

Sinds 1985 leveren wij in Noord Nederland schuimbeton middels computergestuurde installaties 
die op uw locatie de gewenste samenstelling maken. Door de samenstelling van het schuimbeton aan te 
passen kunnen we voor veel toepassingen een oplossing bieden. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van 
een kruipruimte, het leveren van een renovatievloer en het volschuimen van niet gebruikte ondergrondse 
leidingen. Ook kunnen wij werkvloeren leveren en de funderingsplaat voor een gebouw op basis van 
het evenwichtsprincipe.

Noorder Isolatie Beton

Op verzoek komen wij uw 
bouwwerk bekijken en maken 

een off erte, leverantie kan vaak 
binnen 5 werkdagen 

Onze schuimunits zijn 
volledig computergestuurd en 
onze produkten staan onder 

voortdurende kwaliteitscontole

Schuimbeton is volledig 
recyclebaar en bestaat deels uit 
reststoff en, zoals hoogovenslak 

en vliegas
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Onze producten

Noorder Isolatie Beton levert schuimbeton 

bij bedrijven en particulieren in Noord- en Midden- 

Nederland. Het hoogwaardige isolerende product 

wordt ter plekke samengesteld in onze bedrijfsauto’s. 

Deze moderne installatie is computergestuurd, 

waardoor capaciteit en volumegewichten aan 

de strengste eisen voldoen.

Materiaal
Het materiaal wordt in vloeibare vorm verpompt tot 100 meter horizontaal en 30 meter verticaal, en na uitharding 
is het de volgende dag beloopbaar. Het type schuimbeton wordt bepaald door de toepassing en verkregen door het 
toegevoegde percentage schuim .

De types worden uitgedrukt in hun volumieke massa en kunnen variëren van 400 tot 1600 kg/m3.

Schuimbeton

Door het wijzigen van het luchtgehalte van het schuimbeton kunnen volumieke massa’s 
worden gemaakt tussen de 450 en 1600 kg/m3. Afhankelijk van deze gewichten worden ook 

de specifi eke eigenschappen bereikt die voor een bepaalde toepassing vereist zijn.

Isolatiebeton 

Renovatiebeton 

Thermovloer 

Funderingbeton

Opvulbeton

Werkvloerbeton


