
 
PROCEDURES VOOR VLOERVERWARMING 

                                             Geldt voor laminaat, PVC en houten vloeren van Vloervoordeel 
   
1. Vóór het aanbrengen van de vloer 
    Bij natte systemen (buizen in cement/beton/anhydriet) moet de betonvloer minstens 6 tot 8 weken drogen of uitharden, voordat u de verwarming 
aanzet. 
    Bij droogbouw (buizen op losse matten met fermacell platen) kunt u binnen 24 uur het systeem starten. 
 

2. Opstoken en afkoelen, vóór het aanbrengen van de nieuwe vloer. 
    Het opstookprotocol is bedoelt om eventuele gebreken in de betonnen dekvloer te ontdekken voordat de nieuwe vloer wordt gelegd.  
    Door het opwarmen en afkoelen test u het gehele verwarmingssysteem. Deze procedure doet u eenmalig voordat de vloer wordt gemonteerd. 

    LET OP de oppervlakte temperatuur van de betonnen dekvloer mag nooit 28C overschrijden!   
   Gebruik een thermometer om dit per ruimte in de gaten te houden bij het opstookprotocol.   
     

     Dag 1: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 20C -  Dag 6: De watertemperatuur van de vloerverwarming verlagen tot 35C 

     Dag 2: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 25C -  Dag 7: De watertemperatuur van de vloerverwarming verlagen tot 30C 

     Dag 3: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 30C -  Dag 8: De watertemperatuur van de vloerverwarming verlagen tot 25C 

     Dag 4: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 35C -  Dag 9: De watertemperatuur van de vloerverwarming verlagen tot 20C 

     Dag 5: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 40C -                   De opstook en afkoel cyclus nogmaals 1x herhalen!                                                                                                                                                                 
 

3. Het vochtgehalte van een zandcementdekvloer dient 1,8% te zijn bij meting. Bij anhydriet vloeren mag dit percentage niet hoger liggen dan 0,3%. 
     Indien het vochtpercentage nog te hoog is dient het opstookprotocol nogmaals uitgevoerd te worden.  
     Als de vloer vol verlijmd wordt door onze parketlegger zullen wij vooraf deze meting uitvoeren. 
 

4. Aanbrengen van de vloer 

    Tijdens het aanbrengen van de vloer (en eventuele voorstrijk middelen of egalisatielagen) moet de vloerverwarming uit staan of op maximaal 18C   
    watertemperatuur staan gedurende 24uur voor installatie van de vloer.  
 

5. Nadat uw vloer gelegd is 
    Minimaal 3 dagen wachten voordat u de vloerverwarming weer aanzet.  

    Dag 4: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 20C  

    Dag 5: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 25C  

    Dag 6: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 30C  

    Dag 7: De watertemperatuur van de vloerverwarming verwarmen tot 35C MAXIMAAL!   
 
ZEER BELANGRIJK VOOR HET BEHOUD VAN UW VLOER. 
- Zorg dat u de temperatuur van de vloer en het water zo constant mogelijk houdt en ook zeker s ’nachts niet lager zet. 

- Schommelingen in thermostaat temperatuur zo klein mogelijk houden. Slechts 2C opwarmen of afbouwen per 24uur.  
- Luchtvochtigheid dient in de ruimte op 50% tot 60% te liggen.  In het stookseizoen is het advies om de luchtbevochtiger aan te zetten. 
- Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmte ophoping). 
- De vloer regelmatig schoonmaken en onderhoud plegen verlengt de levensduur aanzienlijk. 
- Zorg ervoor dat, in combinatie met vloerkoeling, de watertemperatuur nooit onder het dauwpunt (minimaal 18 °C) komt te liggen om ernstige schade te    
  voorkomen. 
 

Warmteoverdracht: Voor een goede warmteoverdracht worden de volgende richtlijnen aangenomen: 

Bijverwarming      : MAX 0.18 m². K/W¹  (radiatoren +vloerverwarming) 

Hoofdverwarming: MAX 0.15 m². K/W¹  (alleen vloerverwarming) 

Aardwarmte          : MAX 0.10 m². K/W¹  (alleen vloerverwarming +koeling)   

Hieronder ziet u een schema wat de gemiddelde warmteweerstanden zijn per type vloer en ondervloeren.  

Voorbeeld:  u kiest laminaat 8mm dik en ondervloer Heatsound 2mm dik >  Warmteweerstand is dan 0.07+0.01= 0.08m². K/W¹ De warmteoverdracht valt 

binnen de norm van alle 3 verwarmingstypes.   

TYPE VLOEREN WARMTEWEERSTAND TYPE ONDERVLOEREN WARMTEWEERSTAND 

Keramische tegel 8mm dik 0.02 m². K/W¹ Heatsound 2mm dik 0.01 m². K/W¹ 

PVC Dryback 2,5mm dik 0.03 m². K/W¹ Heat Foil 10db 1,2mm dik 0.014m². K/W¹ 

PVC klik 7,5mm dik incl. ondervloer 0.06 m². K/W¹ Spemi oranje 10db 1,7mm dik 0.04 m². K/W¹ 

Laminaat 8mm dik 0.07 m². K/W¹ Foam rood 2mm dik 0.04 m². K/W¹ 

Lamelparket 10mm dik 0.09 m². K/W¹ Spemi duo Act 10db 1,7mm dik 0.04 m². K/W¹ 

Lamelparket 15mm dik 0.14 m². K/W¹ Thermosound 3mm dik 0.067m². K/W¹ 

Multiplank 15mm dik 0.14 m². K/W¹   

Massief eiken 20mm dik 0.18 m². K/W¹   
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