Hoofdstuk

Inhoud

Bladzijde

5

Tegels en platen in de sanering van oude
gebouwen en op kritische ondergronden

281

5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden

285

• Houten ondergronden
• Betonnen constructies

5.2

Geluidsisolatie

304

5.3

Dunlagige warm water vloerverwarming

312

5.4

Electro-vloerverwarming/aanvullende
warmte-isolatie

319

5.5

Zeer dunne, lastverdelende lagen

326

5.6

Kritische ondergronden

329

5.7

Sopro Productsystemen voor duurzaam bouwen

334

Tegels en platen in de sanering van oude gebouwen
en op kritische ondergronden

5

Basisprincipes
Bij sommige nieuwe gebouwen en in het bijzonder bij
bestaande gebouwen (renovatie) treft men altijd weer
ondergronden die een gemakkelijke, veilige verlegging van
een vloer niet zonder meer mogelijk maken.
Helaas openbaren zich bij renovaties deze kritieke ondergronden pas als de wanden en vloeren opengebroken worden, wat de planningsfase niet echt vereenvoudigd. Maar
niet alleen bij renovaties treft men moeilijke ondergronden
aan, ook bij nieuwbouw is dit mogelijk. Dit is met name van
toepassing als ondergronden te lijden hebben gehad van de
werking van de bouwplaats, mogelijk onjuist zijn geïnstalleerd of vanwege het nog aanwezige restvocht en de druk
van een tijdslimiet tot kritische ondergronden worden.
De tegelzetter wordt meestal pas op de bouwplaats met
deze kritische ondergronden geconfronteerd.
Toch is hij verplicht om duurzaam en zonder schade een
relatief dunne, "stijve" tegel of natuursteen op deze kwetsbare, kritische ondergronden te verleggen.

Saneren van oude gebouwen
Directe verlegging van tegels en platen op ondergronden die
gevoelig zijn voor vervorming.
Scheuren in voegen en afwerkingsmateriaal zijn onvermijdelijk.

In verband met de bewegingen moeten in ieder geval de
houten balken plafonds met houten planken respectievelijk
de spaanplaat afwerking worden vermeld. Om een afwerking met tegels of natuursteen zonder schade op kritische
ondergronden (hout, gemengde ondergronden, etc.) te
verleggen, is het noodzakelijk deze door middel van ontkoppeling van de ondergrond te scheiden. Hierbij moet de
ontkoppeling voldoende in staat zijn om verkeersbelasting
en spanningen te kunnen opnemen.
De Sopro Geluidsisolatieplaat is een isolatieplaat van
polyestervezel die wordt geproduceerd in diktes van 2 mm,
4 mm, 7 mm, 9 mm en 12 mm. Hij kan gebruikt worden voor ontkoppeling, warmte-isolatie en geluidsisolatie.
Bovendien verbetert hij de buigsterkte (vanaf 7mm) van de
totale constructie.
Zijn naast ontkoppeling verhoogde eisen aan de geluidsisolatie gesteld, dan is de Sopro Geluidsisolatieplaat,(8 mm)
hiervoor geschikt.
Naast een toegenomen geluidsisolatie kan deze ook als
ontkoppeling en thermische isolatie worden gebruikt.
Bijzondere toepassingen zijn trapconstructies in de woningbouw met meerdere verdiepingen

Houten vloerdelen als ondergrond voor het verleggen van tegels.
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Geluidsisolatieplaten/Geluidsisolatieplaten speciaal/Geluidsisolatie en ontkoppelingsrol
Technische data

Sopro
Geluidsisolatieplaat

Sopro
Geluidsisolatieplaat
Speciaal

Sopro
Geluidsisolatieplaat

Sopro
Geluids
isolatieplaat
Speciaal

Samenstelling

Kunstharsgebonden, geperste, polyester vezelplaat.

Kunstharsgebonden,
geperste en met vlies
omvatte polyester vezelplaat met speciale
vlies-sandwich-laag.

Dikte

2 mm
ontkoppelingsplaat

4 mm
ontkoppelingsplaat

7 mm
Universele Isolatieen verlegplaat

9 mm
Universele Isolatieen verlegplaat

12 mm
Comfort
isolatieplaat

8 mm
Geluidsisolatieplaat

Formaat
van plaat

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

100 cm × 60 cm

Gewicht

ca. 0,8 kg/m²

ca. 2,9 kg/m²

ca. 4,5 kg/m²

ca. 6,3 kg/m²

ca. 8,4 kg/m²

ca. 4,2 kg/m²

Verpakkingseenheid

Doos:
30 platen = 18 m²
pallet:
400 platen = 240 m²

Doos:
15 platen = 9 m²
pallet:
200 platen = 120 m²

Doos:
12 platen = 7,2 m²
pallet:
120 platen = 72 m²

Doos:
10 platen = 6 m²
pallet:
100 platen = 60 m²

Doos:
7 platen = 4,2 m²
pallet:
48 platen = 48 m²

Pak:
5 platen = 3 m²

Geluidsreductie

tot 8 dB*
met tegels

tot 10 dB*
met tegels

tot 10 dB*
met tegels

tot 10 dB*
met tegels

tot 10 dB*
met tegels

tot 16 dB*
met tegels

Thermische
geleidbaarheid

0,0511 W/mK

0,0954 W/mK

0,0793 W/mK

0,0950 W/mK

0,0944 W/mK

0,085 W/mK

Thermische
weerstand

0,039 m² K/W

0,042 m² K/W

0,088 m² K/W

0,095 m² K/W

0,127 m² K/W

0,10 m² K/W

Brandgedrag
DIN EN 13501-1

Klasse E

Klasse E

Klasse E

Klasse E

Klasse E

Klasse E

* Testwaarde volgens DIN EN ISO 140-8, die wordt gebruikt ter oriëntatie. Opmerking: Omdat de door het testinstituut gebruikte en aangegeven waarden voor de verbetering van geluidsisolatie niet altijd op gaan voor bouwprojecten; vanwege de verschillen tussen de standaard constructies met die van het proefinstituut, is het in ieder geval
aan te raden, de daadwerkelijk te realiseren verbetering van geluidsisolatie door middel van een proefverlegging en testmeting vast te stellen!
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden

Houten vloeren en plafonds zijn in veel oude huizen een standaard ondergrond, waarop ook schadevrije tegelvloeren kunnen ontstaan. Het bouwmateriaal hout heeft echter een niet tot rust komend eigen leven, wat te maken heeft met in het
hout opgeslagen water. Dit betekent dat wanneer water wordt vrijgegeven (drogen), het krimpt en, wanneer het water
absorbeert, weer zwelt. Deze vormverandering kan het stijve boven oppervlak niet permanent absorberen. Bij directe verlegging zijn scheurvorming en vorming van holle lagen het gevolg.

Scheurvorming in het afwerkingsmateriaal op de naad met de spaanplaat,
veroorzaakt door trillingen (bijv. wasmachine).

Scheurvorming en breuken in de tegels vanwege een directe verlegging op
een houten vloer.

zwellen + krimpen

doorbuiging

Directe spanningsoverdracht op het starre afwerkingsmateriaal met als gevolg scheurvorming.
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden
Keramiek en natuursteen gedragen zich in hun geheel (met
voegen) als een grote glasplaat. Dat wil zeggen, dat de
eerder beschreven spanningen en bewegingen in de onderconstructie moeten worden opgevangen. Door het gebruik
van de Sopro Geluidsisolatieplaat (≥ 7 mm) op de houten
ondergrond wordt het afwerkingsmateriaal ontkoppeld.
Bovendien wordt de buigstijfheid van de totale constructie
verhoogt en de optredende spanningen en vervormingen
worden door de ontkoppeling opgevangen.

Voorbeeld van een vloer met houten delen.
F

5

3

4

3

2

1

U

Opmerking:
In natte gebieden (badkamers) moet
voor het verleggen van tegels
op de
Geluidsisolatieplaten een systeemafdichting
(bijv. Sopro TurboDichtlaag) aangebracht worden (zie pagina 256).
De ontkoppelingslaag (Sopro Geluidsisolatieplaat) neemt krachten in verticale en horizontale richting op en werkt als schokdemper en rollager.

1

Bevestiging met houtschroeven (pos. 010)

5

Sopro DF10® DesignVoeg Flex (Pos. 070)

2

Sopro Hechtprimer S (Pos. 020)

F

Tegel

3

Flexibele Sopro dunbedmortel (Pos. 040/070)

U

Ondergrond/houten plank

4

Sopro Geluidsisolatieplaat (Pos. 040)
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden
Als de statica van de houten balkconstructie of het houten plafond dit toelaten, dan is het ook mogelijk met
behulp van een met vezels versterkte nivelleer (Sopro Vario
Nivelleer) en het inleggen van een extra langvezelige versterkingsmat (SoproTex®) een dunne, last verdelende laag
te vervaardigen..
De langvezelige versterkingsmat wordt voor het verdelen
van de Vario Nivelleer overlappend op het oppervlak gelegd.

F

Nadat de nivelleer is aangebracht, breekt de langvezelige
versterkingsmat af in zijn afzonderlijke vezels, die vervolgens worden verdeeld over de gehele dwarsdoorsnede van
de laag nivelleer. Door de verdeling van de “lange” vezels
kunnen nu zeer hoge buigkrachten worden opgenomen.
De aan te brengen laag nivelleer moet echter minimaal 20 25 mm zijn. Het leggen van tegels is dan mogelijk in direct
contact.

7

6

5

4

3

2

1

U

20 – 25 mm
laag opbouw

1
2
3
4
5

Bevestiging met houtschroeven (Pos. 010)
Sopro Dichtacryl
Sopro HechtPrimer S (Pos. 020)
SoproTex® Nivelleer-Weefsel*
Sopro Vario Nivelleer

6
7
F
U

Flexibele Sopro Dunbedmortel (Pos. 040/070)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (Pos. 070)
Tegels
Ondergrond/Houten delen

* De vezels verdelen zich over de doorsnede van de verse nivelleer.
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden
Systeemopbouw
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden
Verwerking

1

Houten vloeren welke in het kader van een sanering met keramisch materiaal moet worden afgewerkt.

2

Verende houten delen moeten van te voren met houtschroeven
worden vastgezet.

3

De houten vloer moet worden gecontroleerd op vlakheid. Als deze
niet vlak is dan moet de vloer worden uitgevlakt.

4

Opdat de zelfnivellerende massa voor de uitvlakwerkzaamheden niet in de voegen tussen de houten delen loopt, moeten ze
met Sopro Dichtacryl gedicht worden.

5

Op alle opgaande bouwdelen (wanden) moet randisolatieband
(bijv. Sopro Randisolatieband) worden bevestigd.

6

Het oppervlak met houten vloerdelen
HechtPrimer S worden voorbehandeld.

moet

met

Sopro
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Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden
Verwerking

7

De flexibele, vezelversterkte, zelfnivellerende Sopro Vezel Nivelleer of Vario Nivelleer wordt aangebracht in direct contact met de
houten vloer.

8

9

Als de houten ondergrond vlak is wordt bijv. Sopro VarioFlex® XL
direct op het met Sopro HechtPrimer S voorbereidde vlak voor de
verlegging van de Sopro Geluidsisolatieplaat gekamd.

10

Die verlegging van de Sopro Geluidsisolatieplaat (9 mm) volgt
volzat in het opgezette lijmbed.

12

De Sopro Geluidsisolatieplaten zijn gemakkelijk te verleggen omdat ze alleen direct tegen elkaar aangelegd hoeven te worden.

11
290

Het bewerken en het snijden van de Sopro geluidsisolatieplaten
is bijvoorbeeld mogelijk met een cirkelzaag.

Om een vlak oppervlak te verkrijgen wordt de Sopro Vezel Nivelleer met een stekelwals verdeeld en verdicht.
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden
Verwerking

13

De verlegging wordt stootsgewijs uitgevoerd.

14

Ontkoppeld oppervlak met houten delen klaar voor het leggen
van de keramische afwerking.

15

Aanbrengen van de tegellijm bijvoorbeeld Sopro VarioFlex® XL
op de Sopro Geluidsisolatieplaten voor het verleggen van de keramische afwerking.

16

Het leggen van de keramiek in het voorbereide lijmbed

17

Voegen van het oppervlak met Sopro Flexvoeg FL.

18

Ontkoppelde keramische afwerking op een houten oppervlak.
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Ontkoppeling van kritische ondergronden,
Dikke, lichte opbouwen van beton
8

Bij het bouwen in bestaande gebouwen wordt men vaak
geconfronteerd met plafondconstructies die, vanwege hun
leeftijd, deels zijn vervormd door de bezinking en bewerking van de destijds gebruikte bouwmaterialen, zodat nivellering niet langer mogelijk is.

4

1

2

3

Standaard dekvloeren worden vaak uitgesloten vanwege
hun gewicht. Een lichte egalisatielaag is nodig om de „oude
vloer“ recht te maken.
Naast hellende vloeroppervlakken is het nu gebruikelijk om
de medialijnen op bijna alle bouwplaatsen over de vloeren
te trekken. Dit geldt met name voor de nieuwbouwplaats.
Ook hier zijn lichte nivellerende lagen nodig om voor verdere constructie een nieuwe basis op de vloer te creëren .

*

Deze lichte nivellerende lagen zijn gebonden (gemengd met
snelhardende bindmiddelen, bijv. Rapidur® B5 / B3 / B1) en
hebben bij uitharding een zeer goede druksterkte. In combinatie met een dekvloer (nat of droog) kunnen verschillende
bouwplaatsituaties worden geïmplementeerd.

1

1
2
3
4
5
6
7
8

5

6

7

SMART® Lichttoeslag met Rapidur® B5/B3/B1
SoproTex® Nivelleer-Weefsel
Vario Nivelleer
Hechtprimer S
Leidingen
Isolatie
Dekvloer
Spaanplaten

* Voor de woningbouw met bijbehorende verkeersbelastingen (2kN / m2)
kan het lichtgewicht bouwsysteem worden gecombineerd met een
nivelleer (Vario Nivelleer). Dit geeft u een bruikbare vloer met een laag
basisgewicht en opbouwhoogte.
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
houten ondergronden
Verwerking

1 De ondergrond (hout) moet met een folie of met Hechtprimer S
beschermt worden tegen indringend vocht.

2 Mengen van de gebonden lichte laag met Sopro SMART® Lichttoeslag en Rapidur® B5.

3 Verdelen, verdichten en glad maken van de gebonden lichte laag.
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5.1

Voorbeeldspecificaties – Voor de verlegging van tegels op houten ondergronden
Bouwdeel: Vloeren
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiden van de ondergrond

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergronden van hechtingsverminderende
stoffen, stofresten grondig wegzuigen. Materiaal opnemen en
verwijderen. Bevestiging van de houten vloerdelen/spaanplaten/
OSB-platen met extra houtschroeven met een verzonken kop.
020

Voorstrijken:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van polymeerdispersie
op houten ondergronden. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Hechtprimer (HPS 673).
030

Mogelijke situatie:
uitvlakken bij vervallen/doorgebogen houten vloeren:

m²

Stellen en vastzetten van een randstrook op opgaande bouwdelen. Aanwezige voegen/scheuren in de houten vloer opvullen
met verspuitbare kit op basis van acrylaat dispersie. Het aanbrengen van een zelf nivellerende, cementgebonden,vezelversterkte egalisatie (dikte 3-25 mm).
Laagdikte gemiddeld _______ mm.
Materiaal: Sopro Randisolatieband (RDS 960)
Sopro Dichtacryl (049),
Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551)
Sopro Vario Nivelleer (VS 582).
040

Het verleggen van ontkoppelingsplaten:

m²

Kunstharsgebonden, polyestervezelplaten onbederfelijk
d = 9 mm resp. 15 mm volzat en stootvast op voorgestreken
houten ondergrond verleggen met cementgebonden, flexibele
vloeibedlijm, C2 E S1 volgens DIN EN 12 004, tanding 6 – 8 mm.
Een afstand van de rand van min. 15 mm tot de opgaande
bouwdelen moet worden gehandhaafd.
Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro MG-Flex® snel (MG 679),
Sopro MG-Flex® (MG 669),
Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558).
050

Mogelijke situatie:
Afdichting van bewegings-, aansluitvoegen en hoeken op
de plekken van natte cellen (matige belasting):

m1

Zeer elastisch, met stof beklede beveiliging afdichtband en
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken op aansluit- en
dilatatievoegen alsook hoeken van muren met systeemafdichtend materiaal bevestigen en volledig bedekken. Stotend overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438),
Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015),
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).,
Racofix® Montagekit (RMK 818).
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Voorbeeldspecificaties – Voor de verlegging van tegels op houten ondergronden
Bouwdeel: Vloeren
Pos.

060

Hoeveelheid
Mogelijke situatie:
Afdichting van vlakken in het bereik van natte cellen
(matige belasting):

Een
heid
m²

Met spatwater belaste wanden en vloeren van de FBK A0
en B0 met flexibele, cementgebonden Dichtlaag in min. twee
lagen met een troffel aanbrengen. Het aanbrengen van iedere
laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige dikte worden
uitgevoerd. Iedere laag laten drogen. Totale droge laagdikte min.
2,0 mm.
Materiaal: Sopro Dichtlaag Sopro 1-K (DSF 523).
070

Verleggen van plavuizen op ontkoppelingsplaten:
tegels merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slip:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Het verleggen van de vloertegels in een dunbed op ontkoppelingsplaten of Systeemafdichting met hydraulisch verhardende,
flexibele nivelleer. C2 E S1 of C2 TE S2 conform DIN EN 12 004.
Tegel oppervlakken voegen met hydraulisch verhardende, flexibele voegmortel met water- en vuilafstotende eigenschappen.
CG2 (WA) conform DIN EN 13 888
Voegbreedte _____mm, voegkleur ______.
Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro MG-Flex® snel (MG 679),
Sopro MG-Flex® (MG 669),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus).
080

Het zetten van tegels op plinten en muren:
Tegels merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Het zetten van de plint- en wandtegels in een dunbed met
hydraulisch verhardende, flexibele dunbedlijm. C2 TE S2 conform DIN EN 12 004.
Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele voegmortel met water- en vuilafstotende eigenschappen. CG2 (WA)
conform DIN EN 13 888
Voegbreedte _____ mm, Voegkleur ______ .
Materiaal: Sopro’s No. 1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
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5.1

Voorbeeldspecificaties – Voor de verlegging van tegels op houten ondergronden
Bouwdeel: Vloeren
Pos.

090

Hoeveelheid
Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m1

Aansluit- en bewegingsvoegen met een elastische, schimmelwerende kit vullen.
Voegkleur ______ .
Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen.
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sopro Afdichtacryl (049)
Sopro HechtPrimer S (HPS 673)
Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551)
Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558)
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523)
Sopro Afdichtband (DB 438)
Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015)
Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400)
Sopro MG-Flex® snel (MG 679)
Sopro MG-Flex® (MG 669)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
Sopro Keramiek Siliconen
Vario Nivelleer (VS 582)
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Ontkoppeling van kritische ondergronden,
Betonnen constructies
Nieuwbouw neigt vanwege de bouwmethoden (wijd
gespannen plafond) en de jonge leeftijd tot bepaalde
bouwfysische verandering van vorm, veroorzaakt door
krimp, kruip en vermoeidheid. De korte constructie tijden
staan niet toe dat er aan de DIN-voorgeschreven wachttijden voor de binneninrichting (tegel- en plaatwerk) kan
worden voldaan. Het resultaat is schade aan vloeren en
wanden met starre afwerkingsmaterialen in de vorm van
holle lagen en scheuren.

1. Jonge betonnen vloerplaten
Jonge betonvloeren hebben zekere tijd nodig voor het uitharden en drogen. Als gevolg van de door krimp beperkte
verkortingen schrijft de DIN 18 157 voor de verlegging van
tegels zes maanden oud beton voor. Deze tijden worden
zelden nageleefd. Met zeer flexibele dunbedlijmen uitgevoerde werken zijn bij drie maanden oud beton ondertussen standaard en zonder problemen mogelijk. Worden de
tijden nog korter, dan blijft ook hier wederom enkel de
mogelijkheid van een ontkoppeling.

Door krimp van de bodem bouwen zich spanningen op.

Verse betonnen vloerplaat in een terminal van de luchthaven.

Het resultaat is hechtschade aan de toplaag.

Hechtschade vanwege een te vroege verlegging op de betonnen vloerplaat.
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Het voorkomen van de vorming van een holle laag door het installeren van
een ontkoppeling.
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
Betonnen constructies
2. Voorgespannen plafond
Voorgespannen plafonds, welke met een ver-hoging
(1 – 5 cm) worden ingebouwd, ontspannen zich door kruip
en materiaal moeheid en kunnen zelfs doorhangen (statisch
veilig). Het in direct contact gelegde starre afwerkingsmateriaal verdraagt dit ontspannen niet maar beschadigt in de
vorm van afgebroken randen, scheuren etc. Dit wil zeggen
dat ook hier maatregelen noodzakelijk zijn om het afwerkingsmateriaal schadevrij te houden.
Verwijzing naar de problemen in DNV bijsluiter.

Voorgespannen plafond met meerhoogte.

Te hoog voorgespannen plafond constructie, welke zich ontspant en op
het middelpunt 2 – 4 cm verlaagt.

Versoepeling van het plafond met scheuren in de afwerking.

Proefopstelling om de doorbuiging en maximale belastbaarheid van een
ontkoppeld systeem te testen.

Schade vrije afleiding van de verticale verschuiving op de horizontale door
de ontkoppelings-locatie (Sopro Geluidsisolatieplaat).
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
Betonnen constructies
Systeemopbouw
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FlexVoeg plus

* Voldoet aan de C2 TE-eisen in

aanleuning op DIN EN 12 004
met gebruik van een 10de tanding.
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5.1

Ontkoppeling van kritische ondergronden,
Betonnen constructies
Verwerking

1 Voorstrijken van de zuigende ondergronden

2 Verlegging van de Sopro Geluidsisolatieplaat ter ontkoppeling van
het afwerkingsmateriaal (natuursteen).

3 Verlegging van de natuursteen met Sopro Middelbedlijm flex.

4 Afgewerkt oppervlak.
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Voorbeeldspecificaties – Ontkoppeling van tegels op beton
Bouwdeel: Staalbeton (vloeren)
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiden van de ondergrond

Een
heid
m²

Reinigen van de ondergronden van hechtingsverminderende
stoffen, stofresten grondig wegzuigen. Materiaal opnemen en
verwijderen.
020

Mogelijke situatie:
Nivelleren onregelmatigheden:

m²

Positioneren en bevestigen van een strook randisolatieband op
de opgaande bouwdelen. Aanbrengen van een zelfnivellerende,
cementgebonden en snel verhardende egalisatie (laagdikten
2 – 40 mm).
De verwerking volgt vers-in-vers in de van te voren aangebrachte hechtbrug op basis van kunsthars dispersie.
Laagdikte gemiddeld _______ mm.
Materiaal: Hechtemulsie (HE 449),
Sopro Nivelleer FS 15® plus (FS 15 550),
Sopro Randisolatieband (RDS 960).
030

Voorstrijken:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op stalen
betonnen vloeren, voor een optimaal hechtverband van de aan
te brengen dunbedlijm.
Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Voorstrijk (GD 749).
040

Het verleggen van ontkoppelingsplaten:

m²

Kunsthars, niet bederfelijke polyester vezelplaten d = 2 mm,
4 mm, 7 mm, 9 mm of 12 mm volzat en stotend gezet op voorgestreken stalen betonnen ondergrond verleggen met een
cementgebonden, flexibele vloeibedlijm, C2 C1 conform DIN EN
12 004, tanding 6 – 8 mm. Een afstand van de rand van min.
5 mm tot de opgaande bouwdelen moet worden gehandhaafd.
Materiaal: VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558).
050

Mogelijke situatie:
Afdichting van bewegings-, aansluitvoegen en hoeken op
de plekken van natte cellen:
Zeer elastisch, met stof beklede beveiliging afdichtband en
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken op aansluit- en
dilatatievoegen alsook hoeken van muren met systeemafdichtend materiaal bevestigen en volledig bedekken. Stotend overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438),
Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015),
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523),
Racofix® Montagekit (RMK 818).
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5.1

Voorbeeldspecificaties – Ontkoppeling van tegels op beton
Bouwdeel: Staalbeton (vloeren)
Pos.

060

Hoeveelheid
Zetten van tegels op plinten:
Tegels merk:
Tegel soort:
Tegel formaat:
Tegel kleur:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m1

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Het zetten van de plinttegels in een dunbed met hydraulisch verhardende, flexibele dunbedlijm. C2 TE S1 conform DIN EN
12 004.
Betegelde oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele
voegmortel voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13 888
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus).
070

Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

m1

Aansluit- en bewegingsvoegen met een elastische, schimmelwerende kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
– Sopro Randisolatieband (RDS 960),
– Sopro Nivelleer FS 15® plus (FS 15 550),
– Sopro Geluidsisolatieplaten (FDP 558),
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus),
– Sopro Sanitair Siliconen.
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Geluidsisolatie
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109
Om in oudere gebouwen of in gebouwen zonder geluidsisolatie, zwevende dekvloeren moderne geluidsisolatie te
bereiken, moeten vaak dwingend uitgevoerde ondersteunende structuren, als bijv. plafonds, landingen of trappen, akoestisch van het afwerkingsmateriaal ontkoppeld
worden. Dit is in het kader van de sanering mogelijk door
incorporatie van de Sopro Geluidsisolatieplaat, de Sopro
Geluidsisolatieplaat Speciaal resp. de Geluidsisolatie- en
ontkoppelingsrol tussen de onderbouw en het tegelwerk.
Door deze maatregelen zijn de grenswaarden volgens DIN
4109 en de richtlijnen VDI haalbaar.
Als tijdens de renovatie bij huizen met etages zachte elastische vloerbedekking, die bijdragen aan de geluidsisolatie,
vervangen worden door tegels en platen, welke uit zichzelf
geen geluidsisolerende verbeteringen geeft, moet ervoor
worden gezorgd dat door middel van passende maatregelen de geluidsisolatie van de vloer behouden blijft (zie
hiervoor ZDB-informatieblad). Hiervoor is de integratie van
Sopro Geluidsisolatieplaten en Sopro Geluidsisolatieplaten
Speciaal geschikt.

Sopro Geluidsisolatieplaat

Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal

Geluidsreductie
Sopro Geluidsisolatieplaat

2 mm

tot 8 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat

4 mm

tot 10 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat

7 mm

tot 10 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat

9 mm

tot 10 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaat

12 mm

tot 10 dB*

8 mm

tot 16 dB*

Sopro Geluidsisolatieplaten Speciaal

* Testwaarde volgens DIN EN ISO 140-8, die wordt gebruikt ter oriëntatie. Noot: Omdat de door het testinstituut gebruikte en aangegeven waarden voor de verbetering van
geluidsisolatie niet altijd op gaan voor bouwprojecten; vanwege de verschillen tussen de standaard constructies met die van het proefinstituut, is het in ieder geval aan te raden,
de daadwerkelijk te realiseren verbetering van geluidsisolatie door middel van een proefverlegging en testmeting vast te stellen!
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Geluidsisolatie
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109
In het trappenhuis moeten aan de volgende vereisten voor
geluidsreductie worden voldaan:
Etages en woningen:
➥ gewogen genormaliseerd geluidseffect
		 L’n,w = 58 dB

•

Twee onder één kap en rijtjeshuizen:
➥ gewogen genormaliseerd geluidseffect
		 L’n,w = 53 dB

•

De geluidsreductie wordt in het algemeen bereikt door zwevende vloeren bij bordessen of door elastisch opgehangen
trappen.
Platte daken tussen vreemde huizen en werkplekken in
gebouwen met meerdere verdiepingen vereisen een nominale standaard invloed geluidsniveau L’n,w ≤ 53 dB.
Zoals beschreven wordt dit bereikt door zwevende vloeren. Indien de installatie van zwevende vloeren op de te
renoveren plekken, vooral bij trappen, onmogelijk, dan kan
door het gebruik van Sopro Geluidsisolatieplaat of Sopro
Geluidsisolatieplaat Speciaal resp. de Sopro Geluids- en
Ontkoppelingsrol de gewenste en vereiste verbetering
bereikt worden.

Het leggen van Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal op de overloop van een
trap met aansluitende verlegging van natuursteen.
1

Sopro Voorstrijk (Pos. 020)

2

Flexibele dunbedmortel (Pos. 030/040)

3

Sopro Geluidsisolatieplaat (Pos. 030)

4

Sopro FlexVoeg FL
(Pos. 050)

5

Elastische voeg op opgaande bouwdelen/wand –
Sopro Sanitair Siliconen (Pos. 060)

B

Beton

F

Tegels

Trappen gemaakt van staal, gewapend beton of hout
afgewerkt met keramische tegels worden bij het betreden
een geluidsisolatie technisch een probleem, als ze geen
geluidsisolatie hebben. Met de Sopro Geluidsisolatieplaat
9 mm of 15 mm resp. met de Sopro Geluidsisolatieplaat
Speciaal 8 mm alsook de Sopro Ontkoppelingsrol 3 mm is
de geluidsisolatie vervolgens aanzienlijk te verbeteren.

F

4

5

2

3

Opmerking:
Als geluidsisolerende maatregelen doorgevoerd worden, moet voorafgaand de algemene structuur volgens
DIN 4109 beoordeeld worden, omdat de dikte van de
betonplaat de totale waarde van de contactgeluidsisolatie beïnvloedt.

B

2
1
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Geluidsisolatie
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109
Om een geluidsreductie

met het gebruik van de beschreven systemen te realiseren, is het noodzakelijk, dat verwerker en
planners / projectbegeleider er voor zorgen dat tijdens de installatie door onvoorzichtigheid geen geluidsbruggen worden
gerealiseerd. Dit zou het effect van de geluidsreductie verminderen of zelfs nietig maken.

Voorbeeld 1:

Fout

Akoestische brug, veroorzaakt door tegellijm.
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5.2

Geluidsisolatie
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

Voorbeeld 2:

Fout

Goed

Contact met wand door het missen van Randisolatiestroken.
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Geluidsisolatie
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109

Voorbeeld 3:

Fout

Contact als gevolg van een gapende naad tussen twee isolerende panelen,
welke gevuld zijn met lijm.
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5.2

Geluidsisolatie
Aanvullende maatregelen volgens DIN 4109
Product aanbeveling
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Voorbeeldspecificaties – Tegelverlegging met geluidsisolatie
Bouwdeel: vloeren:
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiden van de ondergrond:

Een
heid
m²

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijderen.
020

Voorstrijken:

m²

Aanbrengen van een Voorstrijk op basis van kunsthars op zuigende minerale ondergronden als voorbehandeling voor de
opname van de navolgende dunbedspecie. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749)..
030

Verleggen van Geluidsisolatieplaten of banen:

m²

Kunstharsgebonden, onbederfelijke polyestervezelplaten
d = 8 mm met geweven sandwichlaag of Gerecycled Rubbergranulaat-rol volzat en stotend gezet op een gegronde ondergrond met cementgebonden, flexibele vloeibed lijm, C2 E S1
conform DIN EN 12 004, tanding 6 – 8 mm verleggen.
Als geluidsisolerende maatregel onder keramische afwerking,
geluidsreductie tot 16 dB* of 17 dB*.
Een rand afstand van min. 10 mm tot aan opgaande bouwdelen
aanhouden.
Materiaal: Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal (TDP 565),
Sopro Geluidsisolatie en ontkoppelingsrol (TEB 664),
Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413).
* Testwaarde conform DIN EN ISO 140-8, die wordt gebruikt ter oriëntatie De werkelijk bij het object te realiseren maat van geluidsreductie is
door een proefverlegging en proefmeting vast te stellen.

040

Verleggen van plavuizen op Geluidsisolatieplaten
of banen:
Tegel merk:
Tegel soort:
Tegel formaat:
Tegel kleur:
slip weerstand:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Het verleggen van de vloertegels in een dunbed op geluidsisolatieplaten met hydraulisch verhardende, flexibele vloeibedlijm. C2
E S1 conform DIN EN 12 004.
Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele voegmortel voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
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5.2

Voorbeeldspecificaties – Tegelverlegging met geluidsisolatie
Bouwdeel: vloeren:
Pos.

050

Hoeveelheid
Zetten van tegels op plinten:
Tegels Merk:
Tegel soort:
Tegel formaat:
Tegel kleur:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Zetten van de plinttegels in een dunbed met hydraulisch
verhardende, flexibele dunbedmortel. C2 TE S1 conform
12 004.
Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, flexibele voegmortel voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro’s No.1 S1 Flexlijm (No.1 400),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus).
060

Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

lfm

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen.
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
– Sopro Voorstrijk (GD 749)
– Sopro Geluidsisolatieplaat Speciaal (TDP 565)
– Sopro Geluidsisolatie- en Ontkoppelingsrol (TEB 664)
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Sopro’s No.1 S1 Flexlijm (No.1 400)
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus),
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro Keramiek Siliconen
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Warm water vloerverwarming - dunne lagen

Warm water vloerverwarming systemen hebben zich al sinds
vele jaren bewezen in de woningbouw. Ze worden in de
normen voor dekvloeren DIN 18560 deel 2 „Dekvloeren op
isolatielagen“ genoemd en omschreven. Een hindernis voor
de door DIN omschreven opbouwen zijn de noodzakelijke
laagdikten, die vaak, zeker bij de bestaande bouw, niet
beschikbaar zijn.
Vanwege de bekende behoefte en de wens van opdrachtgevers om ook bij de bestaande bouw op warm water
systemen terug te kunnen vallen, is er de laatste jaren een
nieuwe manier voor de installatie van verwarming ontwikkeld.
Deze dunne lagen verwarmingssytemen zijn ca. 17–20 mm
hoog in de opbouwhoogte en kunnen met de gewoonlijke Sopro tegel verlegmaterialen (Ontkoppeling, nivelleer,
dunbedlijmen etc.) in een systeem op de bestaande vloer
worden gebouwd.

Het verwarmingssysteem van systeempartner Kermi is op
dunne lagen afgestemd en aangepast.
Opbouw op een vaste ondergrond
De eenvoudigste opbouw is verlegging van het systeem op
een draagkrachtige oude afwerking (tegels, natuursteen),
een oude bestaande dek- of betonvloer. Het Kermi- verwarmingssysteem word direct op de gereinigde en van te
voren met Sopro Voorstrijk of Sopro HechtPrimer S behandelde ondergrond verlijmd. De honingraat-structuur en
verwarmingsleidingen worden dan met Sopro FS 15® plus
of Sopro Vezel Nivelleer gevuld. De bedekking van het systeem bedraagt 3 mm. De totale opbouwhoogte deze met
warm water verwarmde laag bedraagt ca. 17 mm en biedt
daarom vele mogelijkheden voor renovaties.

7

1

Ondergrond (oude tegels, dekvloer, etc.)

2

Voorstrijk:
Ondergrond zuigend: Sopro Voorstrijk
Ondergrond niet zuigend: Sopro Hechtprimer S

3

x-net C15 dunne lagen systeem van Kermi

4

Nivelleer Sopro FS 15® plus
Sopro Vezelnivelleer

5

Tegellijm (Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm, Sopro
FKM® XL, Sopro VarioFlex® XL etc.)

6

Tegels

7

Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

6
5

4

3

2
1
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Warm water vloerverwarming - dunne lagen

Opbouw op houten en kritische ondergronden
Zijn er bij de renovatie houten ondergronden of andere
kritische ondergronden (gemengde ondergronden, met
haarscheuren belaste oppervlakken etc.) aanwezig, waar
de dunne lagen warm water verwarmde constructie op
gebouwd moet worden, dan is dit eveneens mogelijk.
Deze kritische ondergronden worden van te voren door de
inbouw van Sopro Geluidsisolatieplaten (min. 4 mm) gestabiliseerd en ontkoppeld

De houten ondergrond word als bij 5.1 „Houten ondergronden“ vastgezet, met Sopro HechtPrimer S voorgestreken, zo nodig met Sopro Vezel Nivelleer geëgaliseerd en
aansluitend met Sopro Geluidsisolatieplaten (min. 4 mm)
beplakt. Voor de verlijming is een snel verhardende tegellijm (Sopro‘s No.1 snel Flexlijm, Sopro FKM® Silver etc.) te
gebruiken. De verdere opbouw volgt als onder „Opbouw
op vaste ondergronden“ beschreven.

10

1

Kritische ondergrond
(hout, met haarscheuren belaste
oppervlakken etc.)

2

Voorstrijk:
Sopro Hechtprimer S

3

Evt. Sopro Vezel Nivelleer
als egalisatie

4

Tegellijm (Sopro’s No. 1
snel Flexlijm,
Sopro FKM® Silver etc.)

5

Sorpro Geluidsisolatieplaten
(min. 4 mm) als stabilisering
en ontkoppeling

6

x-net C15 dunne lagen systeem
van Kermi

7

Nivelleer bijv. Sopro FS 15® plus,
Sopro Vezel Nivelleer

8

Tegellijm bijv. Sopro‘s No.1 S1
Flexlijm, Sopro FKM® XL

9

Tegels

10

Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

9

8
7

6
5
4
3
2
1
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Warm water vloerverwarming - dunne lagen
Opbouw van de constructie op houten en kritische ondergronden
Verwerking

1 Na het verwijderen van de tegels komt de kritische houtconstructie
te voorschijn. Het houten oppervlak en evt. lijmresten moeten met
Sopro HechtPrimer S te bewerken.

2 De oneffenheden van de bestaande vloer moeten met een zelfnivelerende nivelleer (Sopro FS 15® plus of Sopro Vezel Nivelleer/Vario
Nivelleer-) uitgevlakt worden.

3 Opdat er vanuit de onderconstructie geen spanningen en vervormingen op de te volgen verwarmde opbouw wordt overgedragen, moet
deze met Sopro Geluidsisolatieplaten 4 of 7 mm ontkoppeld worden.
De Sopro Geluidsisolatieplaten moeten met een tegellijm (Sopro‘s
No. 1 snel) verlijmd worden.

4 Op het ontkoppelde oppervlak moet het Kermi x-net C15 Dunlaagsysteem in direct contact verlegd en geïnstalleerd worden.

5 Na inbouw van het verwarmingssysteem moet het oppervlak met
een zelfnivellerende nivelleer (Sopro FS 15® plus) bedekt en opgevuld worden.

6 Na het uitharden van de nivelleer (de volgende dag) kan gelijk begonnen worden met het betegelen.
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5.3

Voorbeeldspecificaties – dunlagig verwarmingssysteem Kermi x-net C15,
niet geïsoleerd
Bouwdeel: vloeren
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiden van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijderen.
Controleren van de ondergrond op voldoende draagkracht.
020

Voorstrijken van zuigende ondergronden:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op
zuigende ondergronden.
Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
030

Alternatieve positie:
Voorstrijken van niet zuigende ondergronden:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van polymeren op niet
zuigende ondergronden (bijv. oude tegels, houten ondergronden). Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro HechtPrimer S (HPS 673).
040

Alternatieve positie:
Uitvlakken van de ondergrond met zelfnivellerende
nivelleer:

m²

Stellen en vastzetten van geschikt randisolatieband op opgaande
bouwdelen.
Aanbrengen van een zelfnivellerende, cementgebonden, snel
verhardende nivelleer.
Laagdikte in het midden ______mm.
Materiaal: Sopro Randisolatieband (RDS 960),
Sopro FS 15® plus (FS 15 550),
Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551)
Vario Nivelleer (VS 582).
050

Alternatieve positie:
Verleggen van ontkoppelingsplaten op vervormingsgevoelige ondergronden:

m²

Kunstharsgebonden polyestervezelplaten met geluid- en warmte
isolerende eigenschappen d ≥ 4 mm volzat en stotend gezet op
voorgestreken ondergrond met cementgebonden, flexibele dunbedlijm, C2 E S1 conform DIN EN 12004, tanding 6 – 8 mm,
verleggen.
Afstand van de rand tot de opgaande bouwdelen minstens
10 mm.
Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro’s No. 1 snel (No. 1 404),
Sopro FKM® XL (FKM XL 444),
Sopro Geluidsisolatieplaten (FDP 558).
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Voorbeeldspecificaties – dunlagig verwarmingssysteem Kermi x-net C15,
niet geïsoleerd
Bouwdeel: vloeren
Pos.

060

Hoeveelheid
Plaatsen Randisolatieband:

Een
heid
m²

Kermi x-net randisolatieband 80 mm ter afscheiding van de
nivelleer met de aangrenzende bouwdelen.
Het Kermi x-net C15 dunne lagen systeem wordt op de aansluiting aan de flappen folie van het randisolatieband verlegd.
Inbouw inclusief alle systeemcomponenten.
070

Inbouwen van het Kermi x-net C15 dunne lagen systeem:

m²

Kermi x-net C15 dunne lagen systeem vloerverwarming /
Vloerkoeling als systeemconstructie op bestaande lastverdelende
laag voor speciale, door de fabrikant vrijgegeven gietmassa.
Exacte aanpassing van de warmte afgifte op de berekende verwarmingsbelasting en inachtneming van de volgens DIN EN
1264-2 toegestane temperatuur van het vloeroppervlak door
variatie van de afstanden van de leidingen alsook de berekening
en het aanpassen van de massa stromen.
Kermi x-net C15 dunlaag-element uit polystyrol met op de rugzijde hechtlijm ter montage. Bouwmateriaal klasse B2 volgens
DIN 4102. Voor een rechthoekige en 45°-diagonale leiding zonder verdere bevestigingen, voor x-net PE-Xc leiding 12 x 1,4 en
10 x 1,3.
Verleg afstand rechthoekig: 5,5 / 11 en 16,5 cm
Verleg afstand diagonaal: 7,5 en 15 cm
L x B x H = 1128 x 798 x 14 mm
Verleg oppervlak 1100 x 770 mm = 0,847 m²
DIN CERTCO Systeemtest, Registernummer 7F239 met bepaling
van de warmtestroomdichtheid conform DIN EN 1264.
10 jaar geavanceerde productaansprakelijkheid volgens Kermi
ZVSHK aansprakelijkheid overname verklaring
Verleg afstand van de leidingen ____ cm,
Leiding dimensie ___ mm.
Inbouw inclusief alle systeem componenten
080

Inbouw bewegingsvoegen profiel:

m²

Kermi x-net bewegingsvoegen profiel 10/50 10 stuk/VPM
totale lengte = 18 m. Kermi x-net bewegingsvoegen profiel
10/50 voor het maken van bewegingsvoegen conform de norm
inde gietmassa 1,8 m Profiel lengte, 50 mm hoogte, met kleefvoet, buigstijve uitvoering door omlijsting van kunststof
090

Mogelijke positie:
Inbouw beschermende leiding kleefstroken:
Kermi x-net beschermende leiding kleefstroken van PE-schuim
ter bescherming van de leidingen op de kruisingen van de
bewegingsvoegen.
Inbouw inclusief alle systeem componenten
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5.3

Voorbeeldspecificaties – dunlagig verwarmingssysteem Kermi x-net C15,
niet geïsoleerd
Bouwdeel: vloeren
Pos.

100

Hoeveelheid
Afdekken van het verwarmingssysteem met
zelfnivellerende nivelleer:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m2

Afdekken van het dunne lagen systeem met een zelfnivellerende, cementgebonden, snel verhardende nivelleermassa.
Bedekking van de leidingen ≥ 5 mm
Bedekking van het systeem ≥ 3 mm
Laagdikte in het midden _______mm.
Materiaal: Sopro FS 15® plus (FS 15 550),
Sopro Vezel Nivelleer (FAS 551).
110

Functionele verwarming en hydraulische vergelijking:
Uitvoeren van de hydraulische vergelijking van de afzonderlijke
verwarmingscircuits.

vast
bedrag

In aansluiting op het doorvoeren van de functionele verwarming
volgens BVF (Bundesverband Flächenheizung und
Flächenkühlung e. V.)
Productie en overhandigen van een testprotocol volgens
Protocol P3 van de BVF.
120

Voorstrijken van de vloeren:

m2

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op afgesmeerde ondergrond.
Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749)
130

Zetten en verleggen van keramische tegels:

m2

Het zetten en verleggen van de vloertegels in een dunbed volgens DIN 18157 met hydraulisch verhardende, flexibele dunbedlijm C2 TE S1 conform DIN EN 12004.
Tegels voegen met hydraulisch verhardende, zeer flexibele voegmortel. CG2 WA volgens DIN 13888.
Voegbreedte _____mm, Kleur voeg ______.
Materiaal: Sopro FKM® XL (FKM XL 444),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
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5.3

Voorbeeldspecificaties – dunlagig verwarmingssysteem Kermi x-net C15,
niet geïsoleerd
Bouwdeel: vloeren
Pos.

140

Hoeveelheid
Alternatieve positie:
Zetten en verleggen van natuursteen:

Een
heid
St.

Het zetten en verleggen van natuursteen in een dunbed volgens
DIN 18157, met hydraulisch verhardende, zilvergrijze, tras houdende en flexibele dunbedlijm C2 TE S1 conform DIN EN 12004.
Natuursteen oppervlakken voegen met hydraulisch verhardende,
zeer flexibele voegmortel. CG2 WA conform DIN EN 13888.
Voegbreedte _____mm, Kleur voeg ______.
Materiaal: Sopro FKM® Silver (FKM 600),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
150

Elastische Kit:
Randisolatieband afsnijden.
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
ingestelde kit vullen.
Kleur voeg ______.
Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen (voor tegels) of
Sopro Marmer Siliconen (voor natuursteen).
Opmerking:
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Sopro Voorstrijk (GD 749)
Sopro HechtPrimer S (HPS 673)
Sopro Randisolatieband (RDS 960)
Sopro Nivelleer plus (FS 15 550)
Sopro FKM® XL (FKM XL 444)
Sopro’s No. 1 snel (No. 1 404)
Sopro FKM® Silver (FKM 600)
Sopro Geluidsisolatieplaten (FDP 558)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro Keramiek Siliconen
Sopro Marmer Siliconen

lfm

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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5.4

Elektrische vloerverwarming
aanvullende warmte-isolatie
De Sopro Geluidsisolatieplaat is geschikt als Ontkoppelingsen Geluidsisolatieplaat . Bovendien, kan ze worden gebruikt
als warmte-isolatie-plaat

Zowel bij renovaties alsook bij nieuwbouw bestaat zeer
vaak de wens van een verwarmd vloeroppervlak. Warm
water vloerverwarming systemen zijn om technische of
financiële redenen niet uit te breiden of enkel met hoge
kosten te realiseren.

Met name bij aarde rakende bouwdelen (kelders of ongeïsoleerde dekvloeren), waarop bestraat moet worden,
wordt door het plaatsen van de Sopro Geluidsisolatieplaten
warmte-isolatie bereikt.

Een alternatief biedt dan een elektrische vloerverwarming.

Door de combinatie Sopro Geluidsisolatieplaat en keramiek
word het effect van "koude voeten" door het afwerkingsmateriaal vermindert en onschadelijk gemaakt.

Om de doeltreffendheid van de elektrische vloerverwarmingselementen te verbeteren, wordt het gebruik van de
7 mm of 9 mm Sopro Geluidsisolatieplaat als ondergrond
voor het vloerverwarmingselement aanbevolen.

1

Sopro Voorstrijk (Pos. 030)

5

Sopro FlexVoeg FL (Pos. 100)

2

Flexibele dunbedlijm (Pos. 040/100)

E

Ondergrond/dekvloer etc.

3

Sopro Geluidsisolatieplaten (Pos. 040)

F

tegels

4

Sopro elektrische vloerverwarming (Pos. 070)

F

5

2

4

3

2

1

E

Let op het volgende:
Het leggen van elektrische vloerverwarming systemen beperkt zich niet alleen tot afwerkingen van keramiek en natuursteen, maar kan ook ingezet worden onder PVC, tapijt of parket (de betreffende opgave van de fabrikant moet in acht
worden genomen). De vloerverwarming kan via één regelaar gecontroleerd worden – vanaf een bepaalde oppervlak
moet een beveiligingsrelais in het besturingselement wordt geïnstalleerd. De elektrische vloerverwarming moet door
een elektricien aangesloten worden.
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Elektrische vloerverwarming
aanvullende warmte-isolatie

Elektrische vloerverwarming op natte plekken (badkamer binnenshuis)
Wordt de elektrische vloerverwarming gebruikt in natte ruimtes (badkamer), dan moet het oppervlak voor het betegelen
met een systeemafdichting worden afgedicht. Vanwege veiligheidsredenen moet worden nagekeken of de betreffende
verwarmingssysteem ingebouwd mag worden op direct met spatwater belaste plekken (stavlakken van een betegelde
inloopdouche, opgaven van fabrikant moeten worden nagekeken).
F

2

5

6

4

3

2

1

1

Sopro Voorstrijk (Pos. 030)

2

Flexibele dunbedlijm (Pos. 040/100)

3

Sopro Geluidsisolatieplaten (Pos. 040)

4

Sopro elektrische vloerverwarming (Pos. 070)

5

Sopro FlexVoeg FL (Pos. 100)

E

Ondergrond/dekvloer etc.

6

Systeemafdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 090)

F

tegels

E

2

220 V~ Aansluiting
Regelaar

Verwarmingsmat

Temperatuursensor

Sopro elektrische vloerverwarming ingebed in Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm
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5.4

Elektrische vloerverwarming
aanvullende warmte-isolatie
Product aanbeveling
st confo
te

rm

Ge

Systeemopbouw

DI

N

Dekvloer

04

C2 EF S1
E N 12 0

Kambed
Sopro Voorstrijk

Sopro VarioFlex®
Zilver

Sopro
Geluidsisolatieplaat

Sopro Nivelleer
FS 15® plus

Ontkoppelingsplaat

Elektrisch verwarmingselement

Elektro-Vloerverwarming
(voorbeeld)

E N 12 0

Ge

C2 FTE S1
N

04

Ge

N

04

04

C2 TE S1

t confo
tes

DI

E N 12 0

DI

DI
N

rm

C2 TE S1

st confo
te

rm

st confo
te

rm

Ge

Laag egalisatie

E N 120

Kambed

I

88

Wateropname

88

N

I

D

N

WA
gereduceerde

D

WA
gereduceerde

Wateropname

hoge

Slijtvastheid

rm

hoge

Slijtvastheid

Sopro’s No. 1 snel
Flexlijm

st confo
te

rm

st confo
te

Sopro FKM® XL

Ge

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm

Ge

Voeg

EN 138

EN 138

Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

Sopro FlexVoeg
plus

Regelaar voor Elektrovloerverwarming
(voorbeeld)
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Elektrische vloerverwarming
aanvullende warmte-isolatie
Verwerking (voorbeeld)

1 Plan voor verleggen maken door het uitrollen van de verwarmingsmat op de ondergrond, om de gewenste plek van de sensor te bepalen. Zo nodig, mat insnijden en verwarmingsmat(ten) aanpassen.
Let op: de sensor mag niet direct onder de verwarmingsleiding liggen!.

2 Ondergrond afstemmen op de gewenste plek voor de sensor.
Opmerking: de effectiviteit van de verwarming kan door het verleggen van Sopro Isolatieplaten worden geoptimaliseerd. De opname
van de warmte in de dekvloer ondergrond wordt zo gereduceerd.

3 De temperatuursensor in de leiding schuiven en de kabel naar de
schakeldoos leiden.
Let op: de isolatieweerstand van de verwarmingsmat moet door een
elektricien getest worden! De opgemeten waarden moeten in het protocol worden genoteerd.

4 De temperatuursensor en de leiding afsmeren met tegellijm (bijv.
Sopro FKM® XL of Sopro´s No. 1), daarna het kambed opzetten.

5 Verwarmingsmat op de gewenste positie op het verse kambed uitrollen en met de gladde zijde van de spaan insmeren. Men moet er
op letten dat de warmtegeleider (oranje) niet beschadigd.

6 De verwarmingsmat met een gelijkmatige laagdikte vlak met Sopro
Nivelleer of Sopro Dunbedmortel inbedden. Na uitharding van de
mortel kan de vloer met flexibele Sopro dunbedlijm betegeld worden.
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5.4

Voorbeeldspecificaties –
Voor de verlegging van tegels met elektro-vloerverwarming
Bouwdeel:
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiden van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijderen.
Controleren van de ondergrond op voldoende draagkracht.
020

Rand isolatie stroken:

m1

Plaatsen en verlijmen van een rand isolatie strook op opgaande
onderdelen.
Materiaal: Sopro Randisolatie band (RDS 960).
030

Voorstrijken:

m²

Het aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op
zuigende ondergronden (cementdekvloeren, beton) als voorbehandeling voor de opname van de navolgende dunbedlijm of
systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
040

Mogelijke situatie:
Verleggen van ontkoppelingsplaten als
warmte-isolerende maatregel:

m²

Kunstharsgebonden, niet rottende polyestervezelplaten 7 mm of
9 mm volzat en stotend gezet op voorgestreken ondergrond
verleggen met cementgebonden, flexibele vloeibedlijm, C2 C1
conform DIN EN 12 004, tanding 6 – 8 mm. Als warmte-isolerende maatregel.
Een afstand van de rand van min. 15 mm tot de opgaande
bouwdelen moet worden gehandhaafd.
Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558).
050

Vóór de installatie:

St.

Installatie en vastzetten van twee lege leidingen (PG 16) en een
inbouwdoos,voor het aansluiten van de elementen voor de
vloerverwarming.
060

Controles door gekwalificeerde elektricien:

St.

Meting van de isolatieweerstand, stroomdoorgang en
de weerstand waarden vóór en na de installatie van de
elektricien. Testprotocol en verlegplan maken en aan AG geven.
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5.4

Voorbeeldspecificaties –
Voor de verlegging van tegels met elektro-vloerverwarming
Bouwdeel:
Pos.

070

Hoeveelheid
Verlegging van de vloerverwarmingselementen:

Een
heid
m²

Koude leiding (aansluitleiding) door een lege buis in de schakeldoos leiden. Temperatuursensor door tweede lege buis leiden
en tussen twee warmte geleiders, onder de warmte mat bevestigen.
Het uitleggen van de vloerverwarming elementen wordt gedaan
volgens het installatieplan volzat in het eerder opgezet kambed
van cementgebonden, flexibele tegellijm, C2 TE S1 of C2 E S1
conform DIN EN 12 004, verwarmingselementen goed aandrukken.
Ingebedde verwarmingselementen met de tegellijm verzonken
inbouwen en glad maken.
Materiaal: Vloerverwarming (EFH 569),
Sopro’s No. 1 (No. 400),
Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413).
080

Mogelijke situatie:
afdichting van bewegings-, aansluitvoegen in natte cellen:

m1

Zeer elastische, met stof beklede beveiliging afdichtband of
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken over de aansluiten bewegingsvoegen alsook hoeken van wanden met
systeemafdichtingsmateriaal bevestigen en volledig bedekken.
Stotend overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523),
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438),
Sopro Afdichthoek inetrieur/exterieur (DE 014/015).
090

Mogelijke situatie:
Afdichting van vlakken in natte cellen:
Wanden en vloeren met flexibele, cementgebonden dichtlaag in
min. twee arbeidsgangen met de smeer methode afsmeren.
Het aanbrengen van iedere laag moet zonder fouten en met een
gelijkmatige dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen.
Totale droge laagdikte min. 2,0 mm.
Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).
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5.4

Voorbeeldspecificaties –
Voor de verlegging van tegels met elektro-vloerverwarming
Bouwdeel:
Pos.

100

Hoeveelheid
Verlegging van vloertegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slip weerstand:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

lfm

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Het zetten en verleggen van tegels in een dunbed met hydraulisch verhardende, flexibele dunbedlijm C2 E S1 conform DIN EN
12 004.
Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende flexibele voegmortel met water- en vuilafstotende eigenschappen voegen.
CG2 WA conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
110

Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:

m1

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen.
Voegkleur ______ .
Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.
120

Aansluiten van de elektrische vloerverwarming:

St.

Aansluiten van de vloer warmte-elementen en de temperatuursensor aan de voeding door de elektricien.
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sopro Voorstrijk (GD 749)
Sopro Geluidsisolatieplaat (FDP 558)
Elektro-vloerverwarming
Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400)
Sopro Afdichtband (DB 438)
Sopro afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/015)
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro Sanitair Siliconen
Sopro Randisolatieband (RDS 960)
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5.5

Zeer dunne, lastverdelende lagen

In het saneringsbereik is men in de regel aan een vastgestelde hoogte (kozijnen, bestaande vloeren etc.) gebonden.
Nieuwe opbouwen (folie, isolatiematerialen, etc.) of ook installaties achteraf, die vandaag de dag in de regel in de vloer
gelegd worden, staan niet altijd de tot zover volgens DIN voorgeschreven minimale inbouwdikte van een zwevende
dekvloer toe.
Bij de aanvulling van de DIN 18 560 resp. de DIN EN 13 813 werd het bindmiddel reactiehars voor de vervaardiging van
dekvloeren mee opgenomen. Dat betekend dat dit bindmiddel het toestaat op grond van zijn hoge druk- en buigvastheid
dunlagige, zwevende en dekvloeren op scheidingslagen te vervaardigen – die in staat zijn, de verkeersbelastingen duurzaam
te weerstaan. Afhankelijk van de hars-kwartszand-mengverhouding (Sopro Epoxy Mortel) kunnen lastverdelende lagen met
een dikte van 2,5 cm vervaardigd worden.

1

2

3

DT

W

F

D

1

Flexibele dunbedlijm
(Pos. 020)

2

Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
(Pos. 020)

3

Sopro Epoxy Mortel (Pos. 010)

W

Warmte isolatie

D

Isolatie/randisolatieband

F

Tegels

DT Geluidsisolatie/afdekking

Sopro Epoxy Mortel
Buigvastheid: 15 N/mm2
Drukvastheid: 60 N/mm2

2,5 cm sterke, zwaar belaste, epoxyharsgebonden laag op een zachte isolatielaag.
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5.5

Zeer dunne, lastverdelende lagen
Product aanbevelingen
st confo
te

rm

Ge

Systeemopbouw

DI
N

13

SR-C60-F15
EN 138

l

Morte

Epoxy

Sopro Epoxymortel

(optioneel bij natte cellen)

g
ichtlaa

1. D

tlaag

2. Dich

E N 12 0

Ge

N

04

N

04

04

C2 TE S1

st confo
te

C2 E S1

DI

E N 12 0

DI

DI
N

Sopro
TurboDichtlaag
2-K
rm

C2 TE S1

st confo
te

rm

st confo
te

rm

Ge

Contac

Sopro
Dichtlaag Flex 1-K
snel

Ge

tlaag

Sopro
Dichtlaag Flex 1-K

E N 12 0

d

Kambe

Sopro FKM® XL

st confo
te
hoge

Slijtvastheid

D

Wateropname

EN 138

st confo
te
hoge

Slijtvastheid

rm

WA
gereduceerde

D

I

N

Wateropname

88

Ge

I

N

88

WA
gereduceerde

Voeg

Sopro VarioFlex® XL

rm

Ge

Sopro’s No. 1 S1
Flexlijm

EN 138

Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

Sopro FlexVoeg plus
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Voorbeeldspecificaties –
Vervaardigen van een dunlagige, lastverdelende laag
Bouwdeel: vloeren
Pos.

010

Hoeveelheid
Dunlagige dekvloer op scheidingslaag
of op warmte-isolatie:

Een
heid
m²

Plaatsen en verlijmen van een rand isolatie strook op opgaande
onderdelen.
Maken van een dunne, lastverdelende dekvloer laag op scheidingslaag of warmte-isolatie van kant en klare 2 componenten
Epoxyharsmortel (SR-C60-F15 conform DIN EN 13 813).
De mortel is vanwege zijn hoge druk- en buigvastheden geschikt
voor laagdikten vanaf 20 mm.
Reactieharsmortel verdichten en het oppervlak voor de opname
van tegels in een dunbed vlak en glad aftrekken.
Dikte van de dekvloer gemiddeld _______ mm.
Grootte van de velden binnenshuis ca. 20 m², buitenshuis max.
3,0 × 3,0 m. De velden moeten met randisolatieband van elkaar
gescheiden worden.
Materiaal: Sopro Epoxymortel (EE 771),
Sopro Randisolatieband (RDS 960).
020

Verleggen van vloertegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slip weerstand:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Vergaande vrij van holle ruimten verleggen van de vloertegels in
een dunbed op reactiehars gebonden ondergrond met hydraulisch verhardende, flexibele vloeibedmortel, C2 E S1 conform
DIN EN 12 004.
Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende flexibele voegmortel met water- en vuilafstotende eigenschappen voegen.
CG2 WA conform DIN EN 13 888
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
030

Aansluitvoegen sluiten:
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Keramiek Siliconen.
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
–
–
–
–
–
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Sopro Randisolatieband (RDS 960)
Sopro Epoxymortel (EE 771)
Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro Keramiek Siliconen.

m1

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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5.6

Kritische ondergronden
Zeker bij saneringen heeft men bij het plannen alsook aan de
uitvoerende kant geen invloed op optimale voorwaarden voor
de ondergrond. De aanwezige ondergronden zijn vaak de basis
voor een nieuwe opbouw. Te testen is hun draagkracht en welk
systeem gekozen moet worden.

Deze ondergronden moeten, zeker wat hun hechtverhouding betreft, zeer verschillend beoordeeld worden en daaruit resulterend moeten passende productsystemen worden
samengesteld

Ondergrond:
oude, draagkrachtige tegelvloer

Product aanbeveling

st confo
te

rm

Ge

Binnenshuis of droge plekken
(bijv. vloer, woonkamer)

DI
N

Ge

st confo
te

04

04

DI

DI

N

E N 12 0

Sopro FKM® XL
Stof reducerende, extreem
zuinige, extra lichte,
multifunctionele Flexlijm

Product aanbeveling

Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden
dunbedlijm, wand en vloer

C2 E S1

C2 TE S1
N

E N 12 0

rm

st confo
te

rm

Ge

Sopro HechtPrimer S
Hechtbrug voor niet zuigende
ondergronden

04

C2 TE S1

E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden dunbedlijm met
vloeibed eigenschappen, enkel
vloeren

Sopro TurboDichtlaag 2-K

EN 1

20

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden dunbedlijm met vloeibed
eigenschappen, enkel
vloeren

Ge

C2 E
N

S2

E N 12 00

4

Ge

N

04

04

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

C2 E S1

rm

Sopro
Dichtlaag Flex 1-K

E N 12 0

DI

DI
N

st confo
te

DI

C2 TE S1

st confo
te

rm

st confo
te

rm

Ge

Buitenshuis of natte plekken
(zie hoofdstukken 3.1 tot 3.4)

Sopro MegaFlex® SL
Twee componenten,
cementgebonden, zeer
flexibele waterdichte
Dunbedmortel
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Kritische ondergronden

N

E N 12 0

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

Sopro Voorstrijk
Kunstharsgeb ond en
dispersie voor zuigende ondergronden

04

04

DI
N

C2 E S1

DI

C2 TE S1

st confo
te

rm

rm

st confo
te

Ge

Product aanbeveling

Ge

Ondergrond:
droge dekvloer, gipsvezel/gipskarton

E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren

Sopro
HechtPrimer S
Hechtbrug voor
niet zuigende
ondergronden

E N 12 0

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

Ge

N

04

04

DI
N

C2 E S1

DI

C2 TE S1

st confo
te

rm

st confo
te

rm

Ge

Ondergrond:
Lijmresten van tapijt en PVC

E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren

Sopro
HechtPrimer S
Hechtbrug voor
niet zuigende
ondergronden
* Voor het uitvlakken van gietasfalt dekvloeren zie hoofdstuk 11.
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Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

Ge

C2 E S1
N

04

E N 12 0

st confo
te

DI

DI
N

04

C2 TE S1

rm

st confo
te

rm

Ge

Ondergrond:
Gietasfalt dekvloer*

E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren
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5.6

Kritische ondergronden

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

Sopro EpoxyVoorstrijk
afgestrooid met
kwartszand
Hechtbrug
en afsluiting

N

04

C2 E S1
E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren

Sopro
HechtPrimer S
Hechtbrug voor
niet zuigende
ondergronden

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

Ge

C2 E S1
N

04

E N 12 0

DI

DI
N

04

C2 TE S1

st confo
te

rm

st confo
te

rm

Ge

Droge plekken

E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren

Sopro
Dichtlaag
Flex 1-K
Hechtbrug
en afdichting

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

C2 E S1
N

04

E N 12 0

DI

DI
N

04

C2 TE S1

st confo
te

rm

rm

st confo
te

Ge

Natte plekken

Ge

Ondergrond:
Oude laklagen, olieverf

E N 12 0

DI

DI
N

04

C2 TE S1

st confo
te

rm

rm

st confo
te

Ge

Product aanbeveling

Ge

Ondergrond:
Steenhout dekvloer

E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren
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Kritische ondergronden
Product aanbeveling

Sopro
Vocht Voorstrijk

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

Ondergrond:
Bassin met kunststof laag
DI

EN 120
04

N

DI

N

88

R2 T RG
E N 13 8

Sopro VoegEpoxy
Lijmen en voegen
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C2 E S1
N

04

04

E N 12 0

DI

DI
N

st confo
te

rm

C2 TE S1

Ge

st confo
te

rm

Ge

Ondergrond:
Met olie belaste ondergrond

E N 12 0

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren
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Kritische ondergronden
Gemengde ondergronden
2

3

2

1

N

04

04

Ge

C2 TE S1

C2 E S1
N

st confo
te

DI

M

E N 12 0

DI

DI
N

st confo
te

rm

C2 TE S1

Sopro Voorstrijk
Kunstharsgebonden dispersie voor
zuigende ondergronden

rm

st confo
te

rm

Ge

Sopro HechtPrimer S
Hechtbrug voor niet
zuigende ondergronden

E N 12 0

04

5

Ge

F

Product aanbeveling

E N 12 0

4

Gemengde ondergronden vertegenwoordigen door de
verschillende vervormingen, expansies met meestal een
verband dat de belasting niet opvangt een kritische, zelfs
scheurgevaarlijke ondergrond. De Sopro Geluidsisolatieplaat
4 mm, 7 mm, 9 mm of 12 mm ontkoppelt de afwerking
van keramiek of natuursteen van de spanning uit de ondergrond.

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedlijm,
wand en vloer

Sopro VarioFlex® XL
Cementgebonden
dunbedlijm met vloeibed eigenschappen,
enkel vloeren

Sopro FKM® XL
Stof reducerende,
extreem zuinige,
extra lichte, multifunctionele Flexlijm

Dekvloer belast door haarscheuren
F

5

2

3

2

1

E

N

WA
Wateropname

st confo
te
hoge

Slijtvastheid

WA
gereduceerde

D

I

N

Scheuren, welke zich in kritische dekvloeren – bijv. in verwarmde dekvloeren met een te geringe ruwe bedekking
– vormen, kunnen zich doorzetten in de afwerking met
keramiek of natuursteen. De Sopro Geluidsisolatieplaat 4 mm
vormt een ontkoppelende laag en vermijdt zo het gevaar op
scheuren. Door de geringe dikte wordt de verwarmingscapaciteit van vloerverwarmingen niet beïnvloed.

Sopro
FlexVoeg plus

Sopro Brillant®
Parelvoeg

5

Sopro FlexVoeg plus/
Sopro Brillant® Parelvoeg/
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

rm

EN 138

Ge

I

I

EN 138

Wateropname

88

Wateropname

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

D

D

N

st confo
te

88

gereduceerde

88

WA

Ge

hoge

Slijtvastheid

rm

st confo
te

rm

Ge

Sopro Geluidsisolatieplaat

EN 138

Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

1

Sopro Voorstrijk (zuigende ondergronden)

2

Flexibele dunbedlijm

E

Haarscheurbelaste dekvloer

3

Sopro Geluidsisolatieplaat

F

Tegels

4

Sopro HechtPrimer S (niet zuigende ondergronden)

M

Gemengde ondergronden (zuigend en niet zuigend)
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Sopro Productsystemen voor
duurzaam bouwen

Schematische Systeemopbouw

Emissie-arme Ontkoppelings- en isolatieplaten/matten*

GeluidsIsolatieplaten
Speciaal TDP 565
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
doel 40**

em

rm

rm

-

a

rm

a

m issie

er

GeluidsIsolatieplaten
FDP 558
DGNB: Hoogste
kwaliteitsniveau 4,
doel 40**

em

PLUS

ze

-

er

er

m issie

ze

ze
em

PLUS

-

a

PLUS

m issie

Afdichtings - en Ontkoppelingsrol plus
AEB plus 639
DGNB: Hoogste kwaliteitsniveau 4,
doel 9**

*Een volledig overzicht van alle producten kunt u vinden in onze brochure duurzaamheid.
**Waardering volgens DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), criterium „EN1.2 risico’s voor het lokale milieu“ (Versie 2015).
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