Plusparel
Voor hoog rendement (na-)isolatie

De plussen van
de Plusparel
Het na-isoleren van woningen met EPS parels wordt al lange tijd
en op grote schaal toegepast. De toepassing van EPS parels in
spouwmuur of kruipruimte geeft een sterke verbetering van de
isolatiewaarden in woningen.
Oosterbeek EPS is leverancier van diverse EPS producten,
waaronder EPS parels, en al jaren actief op de markt van isolatie.
Door snelle service, hoge kwaliteit, technische ondersteuning en
productinnovatie is Oosterbeek EPS de ideale partner voor (na-)
isolatiebedrijven. Oosterbeek EPS kan zeer voordelig hoge volumes
leveren in bulk, per big bag of in 400 liter zakken.

Productvarianten
•	De Plusparel Extra (grijs): heeft de hoogst haalbare isolatie met
een lambda waarde van 0,033! Deze parel staat garant voor de
hoogst mogelijke RC-waarde bij het na-isoleren met EPS parels.
•	De Plusparel HR++ (Grijs): met deze EPS parels zijn zeer hoge
isolatiewaardes bereikbaar, voor een maximaal comfort.
•	De Plusparel HR+ (Wit): deze wordt gebruikt voor zeer
uiteenlopende toepassingen o.a. als isolatiemateriaal of
opvulmateriaal
•	De parels voor de kruipruimte komen in zakken van 400 liter
of big bags.
Eigenschappen Plusparel
Isolerende eigenschappen
Leverbaar in bulk
Leverbaar in 400 Lt zakken
Leverbaar in big bags
Goedkoop opvulmateriaal
Verpakkingsmateriaal
Esthetische toepassing
Lambda-waarde
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Plusfixx Lijm
Naast de parels kunt u bij ons uiteraard ook terecht voor de
benodigde lijm om de parels in de spouwmuur duurzaam te
verlijmen. De Plusfixx is een voordelige en kwalitatief hoogwaardige
lijm die duurzaam toepasbaar is in de spouw. Plusfixx is een
gepatenteerde vlamdovende, watergedragen lijm en kan uitsluitend
in combinatie met de Plusparel geleverd worden.
Alle typen parels worden direct uit voorraad geleverd, waardoor
korte levertijden gegarandeerd zijn. De Plusparel van Oosterbeek
EPS wordt gebruikt in de bouw voor het (na)isoleren van
spouwmuren en kruipruimtes. Ook tal van andere sectoren zoals
de tuinbouw, de meubelindustrie en verpakkingsindustrie maken
gebruik van EPS parels.
Alle geleverde Plusparels zijn uiteraard voorzien van de benodigde
certificaten conform de eisen uit SKG-IKOB en ISSO.

Voordelen
Goedkope oplossing t.o.v. alternatieve
isolatiematerialen
Zeer grote volumes snel leverbaar
Hoge isolatiewaarde mogelijk
Recyclebaar / Duurzaam
Korte besteltijden
Per bulk, zak of big bag verkrijgbaar
Eenvoudige applicatie

De plus voor de bouw
De Plusparel Extra is leverbaar door heel Nederland met scherpe
prijzen en korte levertijden. Voor meer informatie neem contact op
met de afdeling Verkoop van Oosterbeek EPS op 0547 - 27 35 27

De Plus voor de Bouw
Licht , sterk, voordelig en volledig recyclebaar. EPS staat
voor Expanded PolyStyrene en is beter bekend als tempex of
piepschuim. De functie van het product is tweeledig, namelijk
isoleren en funderen. Oosterbeek EPS produceert EPS voor de
woningbouw, utiliteitsbouw, wegenbouw en civiele betonbouw, en
behoort al 45 jaar tot de grootste spelers in deze marktsegmenten.
Voor EPS projecten in de weg- en waterbouw kunnen wij zelfs het
gehele traject voor u verzorgen, van ontwerp tot uitvoering.

Oosterbeek EPS
Breukersweg 12, 7471 ST Goor
Tel.: +31 (0)547 - 27 35 27
E-mail: info@oosterbeek-eps.nl
www.oosterbeek-eps.nl
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