
 

Adres: 

BV: 

Voorbeeldspecificaties – Trilvloeren 

Bouwdeel: 

Pos. Hoeveelheid Eenheid Eenheids 
prijs

Totaal 
bedrag

010 Voorbereiden van de ondergrond:   m²

Ondergronden van staalbeton bevrijden van grote 
vervuilingen. Vrijleggen van de korrel door stralen of 
frezen om een optimaal hechtverband met de 
opvolgende constructie te bereiken. 
Stofresten grondig opzuigen. Materiaal opnemen 
en verwijde- ren.

020 Aanbrengen van de tegellijm:   m²

Het aanbrengen van een hydraulisch afbindende 
tegellijm met een cementgebonden, met kunststof 
verrijkte en sterk hechten- de contactlaag „vers-in-
vers“ op de betonnen vloer. 
Lijm goed voorverdichten en op maat 
afreien. Lijmdikte min. 40 mm.

Laagdikte in het midden:  mm

Materiaal:Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748) of 
Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug (RS 648).

030 Keramische afwerkingsmaterialen verleggen en 
aftrillen:

  m²

Aanbrengen van de cementgebonden, met kunststof 
verrijkte en sterk hechtende contactlaag op de verse 
tegellijm. Tijdig verleg- gen van de keramische 
afwerkingsmaterialen in de verse hecht- brug met 
aansluitend het intrillen en verdichten met een trilma- 
chine.

Materiaal:Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug (RS 648).

040 Voegen:   m²

Het voegen van het uitgeharde oppervlak met een 
mechanisch zwaar belastbare, drie componenten 
Epoxyhars voegmortel, RG volgens DIN EN 13 888. De 
voegmassa ter plaatse met ovenge- droogd 
kwartszand in een slembare consistentie mengen en in 
de voegen aanbrengen.

Materiaal:Sopro Voeg Epoxy speciaal 
(FEP 604), Sopro Kristal 
kwartszand (KQS 607).
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050 Aansluitvoegen sluiten: 

Aansluit- en bewegingsvoegen vullen met elastische kit, 
bestand tegen chemicaliën. 

Materiaal: SoproDur
® 

VoegenDicht zwaar belastbaar (HF-
D 817). 

De volgende technische informatiebladen moeten in 
acht worden genomen bij de verwerking van de 
producten: 

– Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748) 
– Sopro Voegen Epoxy Speciaal (FEP 604) 
– Sopro Kristal kwartszand (KQS 607) 
– SoproDur

® 
VoegenDicht zwaar belastbaar (HF-D 817) 

– Sopro Rüttel Hecht- en Contactbrug (RS 648)
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