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Basisprincipes
Als er dekvloeren/dekvloerconstructies gepland en geïnstalleerd worden, moeten de volgende normen in acht worden
genomen:

DIN EN 13 813 Dekvloermortel en dekvloermassa‘s
– Eigenschappen en vereisten
De norm specificeert prestatiekenmerken voor dekvloer
verse mortel en geharde dekvloer mortel in transnationale
definities.

DIN 18 560 Dekvloeren in de bouw
Deze norm is van toepassing op dekvloeren gemaakt van
dekvloermortels en dekvloermassa‘s conform DIN EN 13
813. Het beschrijft constructietypes en specificeert bindmiddelafhankelijke dekvloerdiktes.

DIN EN 13 813 Internationale aanduidingen
Dekvloer

vroeger

nu

cement dekvloer

ZE

CT
Cementitious screed

Calciumsulfaat dekvloer
(Anhydriet dekvloer)

AE

CA
Calcium sulfat screed

Magnesium dekvloer

ME

MA
Magnesit screed

Gietasfalt dekvloer

GE

AS
Mastic asphalt screed

Kunsthars dekvloer

–

SR
Synthetic resin screed

De eigenschappen en vereisten van dekvloeren zijn vandaag de dag onderworpen aan Europese standaardisatie. Dit vergemakkelijkt en maakt grensoverschrijdend werk mogelijk.
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Basisprincipes
DIN EN 13 813 Dekvloer eigenschappen
C

=

Druksterkte

F

=

Buigsterkte

A

=

Slijtvastheid volgens Böhme

RWA

=

Slijtvastheid tegen belasting van rollen

AR

=

Slijtvastheid volgens BCA

SH

=

Oppervlaktehardheid

IC

=

Penetratiediepte in kubussen (Hardheid op kubussen)

IP

=

Penetratiediepte in platen (Hardheid op platen)

RWFC

=

Weerstand tegen belasting van rollen van dekvloeren en vloerbedekkingen

E

=

Buigende elasticiteitsmodulus

B

=

Hechtsterkte

IR

=

Slagvastheid

Druksterkte klassen voor dekvloermortel
Klasse

C5

C7

C12

C16

C20

C25

C30

C35

C40

C50

C60

C70

C80

Druksterkte in
N/mm²

5

7

12

16

20

25

30

35

40

50

60

70

80

Buigsterkte klassen voor dekvloermortel
Klasse

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F10

F15

F20

F30

F40

F50

Buigsterkte in
N/mm²

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

30

40

50

Voorbeelden van dekvloeraanduidingen
Druksterkte 25 N/mm²

1.

CT – C25 – F4

Buigsterkte 4 N/mm²
Cement dekvloer
Druksterkte 4 N/mm²

2.

CA – F4 – S40

zwevend met Nenndikte 40 mm
Calciumsulfaatgebonden dekvloer
Druksterkte 4 N/mm²
zwevend met Nenndikte 70 mm

3.

CT – F4 – S70 – H45

Verwarmde dekvloer met 45 mm pijp bedekking
Cement dekvloer
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7.1

Systeemdekvloeren
1. Systeemdekvloeren (DIN 18 560-3)
Systeemdekvloeren zijn beschreven in DIN 18 560-3. Bij het
kiezen van de dikte moet rekening worden gehouden met
DIN 18 560-1.
Om fabricage redenen mag de dikte niet minder zijn dan
driemaal de maximale korrelgrootte van de toeslag (er moet
rekening worden gehouden met de instructies van de fabrikant).
Voor gietasfaltdekvloeren moet, onder andere om deze
reden, een minimale dikte van 20 mm worden gehandhaafd.
Systeemdekvloeren kunnen eenvoudig worden geproduceerd en geïnstalleerd tot een dikte van 50 mm (calciumsulfaat, kunsthars, magnesium en cementdekvloeren) of met
gietasfalt tot 40 mm. Voor dikkere systeemdekvloeren moet
de zeeflijn van de toeslag worden aangepast, de installatie
moet worden uitgevoerd met een tussentijdse verdichting.

Systeemdekvloer: Directe, met kracht sluitende verbinding met de ondergrond via de hechtbrug.

Opmerking: De dikte van systeemdekvloeren is niet bepalend voor hun sterkte, omdat de combinatie van de dekvloer met de dragende ondergrond zorgt voor de overdracht van alle statische en dynamische krachten.
Bepalend voor de levensduur van een systeemdekvloer is
de juiste voorbehandeling van de ondergrond (mechanisch door stralen of frezen) en het gebruik van geschikte
hechtbruggen, die meestal „nat-in-nat“ te verwerken
zijn. De sterkte van de systeemdekvloer hangt af van het
type gebruik en moet op de belasting worden afgestemd.
Aan de volgende minimumvereisten moet zijn voldaan:
Stralen van het beton om een optimaal, antislippend, dragend betonnen
oppervlak te creëren.

Soort dekvloermortel

Calciumsulfaat dekvloer
Kunsthars dekvloer
Magnesium dekvloer
Cement dekvloer
Gietasfalt dekvloer
– voor verwarmde
ruimten
– voor niet verwarmde
ruimten en buitenshuis
– voor koude ruimtes

Sterkteklasse
of hardheidsklasse na
DIN EN 13 813 bij gebruik
met
afwerking

zonder
afwerking

≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3

≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4

≥ IC 10 of IC 15
≥ IC 15 of IC 14
≥ IC 40 of IC 100

Installatie van een systeemdekvloer: opname van een dekvloermortel in de
verse hechtbrug.
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Systeemdekvloeren
Hechtbruggen voor systeemdekvloeren,
Verwerking „nat-in-nat“

Product aanbeveling
Sopro
Hechtbrug Flex
Flexibele, cementgebonden hechtbrug.
Toepassingsgebied: systeemdekvloeren met
een groot oppervlak met normale belastingen.

Sopro
Epoxy-Voorstrijk
Tweecomponenten reactieharsvoorstrijk op basis
van epoxyhars. Toepassingsgebied: systeemdekvloeren en voeringen met een klein oppervlak,
bijv. voor traptreden, metselwerkkronen of het
vormgeven van bekkenranden. Bij hoge belasting
op zwembadvloeren.
Inbedding van de dekvloermortel „nat-in-nat“ in de hechtlaag.

Aanbrengen van de Sopro Epoxy Voorstrijk
als hechtbrug voor het krachtig afsluiten van
de bovenkant van een muur.

Aanbrengen van de dekvloermortel (Sopro
Rapidur® M5) „nat-in-nat“ in de van te voren
aangebrachte Sopro Epoxy Voorstrijk.

Epoxy hechtbrug voor een systeemdekvloer.

st confo
te

rm

Ge

Extra:

DI
N

Met Flexlijmen kunnen voor de volgende dekvloermortels zeer goede „natin-nat“ -hechtbruggen worden gemaakt.
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C2 TE S1
E N 12 0

Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm
Flexibele, cementgebonden dunbedmortel.
Toepassingsgebied: samengestelde dekvloeren
en voeringen met een klein oppervlak, bijv. van
voetstukken of metselwerk kronen.
Bij hoge belastingen (bijv. zwembadvloeren).
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Voorbeeldspecificaties – Systeemdekvloer
Bouwdeel: vloer
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Voor het aanbrengen van systeemdekvloeren de ondergrond van
gewapend beton mechanisch opruwen met behulp van frezen
of stralen. Reinig de ondergrond en verwijder eventuele hechtingsverminderende stoffen. Stofresten grondig stofzuigen.
Materiaal opnemen en weggooien.
020

Systeemdekvloer:

m²

Cement snelle dekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25 mm) met de
minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN 18 560-3 en DIN EN
13 813. Vervaardigen met snelle dekvloer mortel uit met kunststof verrijkt speciaal bindmiddel en dekvloer zand 0/8 met de
mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5. Voorbehandeling van de ondergrond met cementgebonden, met kunststof verrijkte contactlaag
als hechtbrug. De verwerking van dekvloer materiaal met contactlaag volgt „nat-in-nat“. Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname tegels op de systeemafdichting in een dunbed even en vlak afreien. Dikte dekvloer in het midden _______
mm.
Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748),
Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.
030

Toelage op positie:
Epoxyhars-Voorstrijk als hechtbrug:

m²

Betonnen ondergrond met hechtbrug van epoxyhars voorbehandelen.
De verwerking van dekvloer materiaal met hechtbrug volgt „natin-nat“. Verbruik ca. 0,5 kg/m².
Materiaal: Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522).

De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
– Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748)
– Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522)
– Sopro Rapidur® B5 (767)
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Dekvloeren op scheidingslaag
2. Dekvloeren op scheidingslaag
(DIN 18 560-4)
Dekvloeren op een scheidingslaag worden beschreven in DIN
18 560-4. Bij het kiezen van de dikte moet rekening worden
gehouden met DIN 18 560-1. Dit is afhankelijk van het type
bindmiddel en de mogelijke verkeersbelasting.
Aan te houden minimale dikten:
Kunsthars dekvloer*

15 mm

Gietasfalt dekvloer*

25 mm

Calciumsulfaat en
Magnesium dekvloer*

30 mm

Cement dekvloer*

35 mm

Opmerking:
Gezien het feit dat een dekvloer op een scheidingslaag geen
monolithische verbinding met de ondergrond aangaat, moet
het in staat zijn om bepaalde buigtrekkrachten te absorberen.
Dienovereenkomstig zijn de genoemde dikten vereiste minimumdiktes. De ZDB-bladen „Bedekken met cementdekvloer“ en „Bedekken met calciumsulfaatdekvloeren“ geven
aan dat deze dekvloeren in combinatie met keramische
bedekkingen moeten voldoen aan de minimale dikten. Op
basis van normale woonbelastingen (nuttige lading ≤2kN /
m²), moet ten minste 45 mm worden aangehouden voor
cementdekvloeren, 45 mm voor calciumsulfaatdekvloeren
(conventioneel) en ten minste 40 mm voor calciumsulfaatvloeivloeren. Hiermee moet rekening worden gehouden bij
het ontwerpen van dekvloeren op een scheidingslaag met
keramische afwerkingen.
De te kiezen sterkte van dekvloer op de scheidingslaag hangt
af van het type gebruik. Aan de volgende minimumvereisten
betreft de treksterkte moet worden voldaan:
Soort dekvloer

Calciumsulfaat dekvloer
Kunsthars dekvloer
Magnesium dekvloer
Cement dekvloer
Gietasfaltdekvloer
– verwarmd
– buitenshuis
– koude ruimten
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Dekvloermortel wordt aangebracht op de rug van een folie en verdicht.
De dekvloer-mortel heeft geen stevige verbinding met de ondergrond.

Dekvloer op scheidingslaag: randisolatiestroken moeten op opgaande
bouwdelen worden geplaatst.

Sterkteklasse
of hardheid klasse na
DIN EN 13 813 bij gebruik
met
afwerking

zonder
afwerking

≥ F4
≥ F7
≥ F4
≥ F4

≥ F4
≥ F7
≥ F7
≥ F4

≥ IC 10 of IC 15
≥ IC 15 of IC 40
≥ IC 40 of IC 100

*Er moet rekening worden gehouden met fabrikanteninformatie of DIN
1055-3 voor aannames van verkeersbelasting.
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Voorbeeldspecificaties – Systeemdekvloer
Bouwdeel: vloer
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weggooien.
020

Inbouw van de scheidingslaag

m²

Aanbrengen van een randisolatieband op alle opgaande bouwdelen (wand, ondersteuningen etc.) ter vermijding van spanningen. Uitleggen van een scheidend werkende folie (1 of 2 lagen)
op de van te voren gereinigde ondergrond.
Materiaal: Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961)
030

Dekvloer op scheidingslagen:

m²

Cement snelle dekvloer met de minimale kwaliteit CT-C45-F7
conform DIN 18 560-4 en DIN EN 13 813 als dekvloer op scheidingslagen. Vervaardigen met Snelle Dekvloer mortel uit met
kunststof verrijkt speciaal bindmiddel en dekvloer zand 0/8 met
de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5. Dekvloer voegen conform
voegenplan vervaardigen. Dekvloer verdichten en het oppervlak
voor de verlegging van tegels in een dunbed even en glad afreien. Dikte dekvloer in het midden _______ mm.
Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.
040

Dekvloer testen op restvochtgehalte:

St.

Voor de verlegging van de afwerking moet de rijpheid voor het
verleggen door middel van een CM-meting gemeten gelogd
worden. De test wordt uitgevoerd met testmateriaal dat uit de
volledige dekvloer doorsnede wordt genomen. Metingen moeten worden gedaan per eenheid of elke 200 m². Om onnodige
metingen te voorkomen, moet eerst een richtwaarde worden
bepaald met een filmtest of een elektrische meetprocedure. De
uitvoering en het loggen van de CM-meting wordt uitgevoerd
volgens de specificaties van de interfacecoördinatie uitgegeven
door de federale vereniging voor oppervlakteverwarming en
oppervlaktekoeling e.V.
Cement dekvloeren in combinatie met tegels: ≤ 2,0 CM-%

De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
– Sopro Rapidur® B5 (767)
– Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961)
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Zwevende en verwarmde
dekvloerconstructies
3. Dekvloer op isolatielaag
(zwevende dekvloer DIN 18 560-2)
De dikte van dekvloeren op een isolatielaag is conform DIN
18 560-2 afhankelijk van het bindmiddel, de verkeersbelasting het de mogelijke afwerking.
Dus gelden volgens tabel 1 DIN 18 560-T2 (belastingen tot
2 kN / m2)in combinatie met keramische afwerkingen* de
volgende diktes:
Cement dekvloeren**
min. 45 mm
Calciumsulfaat dekvloeren (conventioneel)** min. 45 mm
Calciumsulfaatvloeivloeren*2
min. 40 mm
Opmerking: Controleer bij geringe Nenndikte of het
draagvermogen en de doorbuiging goed zijn.

De dekvloer is zwevend geplaatst op een isolatie.

Bij hogere verkeersbelastingen worden de noodzakelijke
dekvloerdiktes gegeven in de tabellen 2 - 4 van DIN 18 5602.
Tabel 2: enkele belasting 2,0 kN,
oppervlakte belasting ≤ 3 kN/m2
Tabel 3: enkele belasting 3,0 kN,
oppervlakte belasting ≈ 4 kN/m2
Tabel 4: enkele belasting 4,0 kN,
oppervlakte belasting ≈ 5 kN/m2
Om de vereiste dekvloerdikte te bepalen, moeten de belastingen worden gespecificeerd via DIN 1055-3. Met behulp
van de bovengenoemde tabellen kunnen de benodigde
dekvloerdiktes eenvoudig worden bepaald. De nieuwe versie
van DIN 1055-3 is onderverdeeld in enkele en gebiedsbelastingen, waarbij de afzonderlijke belastingen voorrang hebben bij het bepalen van de deklaagdikte.

Zwevende dekvloerconstructie.

F

Q

DIN 1055
DIN 18 560

Bepaling van de dekvloerdikte uit de combinatie van enkele belasting (F) en
oppervlaktebelasting(Q).

* Zie ook ZDB-Informatiebladen.
** Informatie van de fabrikant moet in aanmerking worden genomen.
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Zwevende en verwarmde
dekvloerconstructies
Isolatielagen
Isolatielagen onder dekvloeren conform DIN 18 560-2
mogen afhankelijk van de nutbelasting enkel door c ≤ 5 mm
of c ≤ 3 mm samen te drukken zijn. Enkel bij tabel 1 en 2
is een c ≤ 5 mm toelaatbaar. Worden de lasten hoger (tabel
3 + 4) dan geldt enkel een c ≤ 3 mm.

Last

c

c = samendrukbaarheid van de isolerende laag
Voor gietasfaltdekvloeren geldt over het algemeen een
maximale samendrukbaarheid van c = 3 mm
Opmerking:
Bij het combineren van geluids- en thermische isolatiematerialen in een opbouw moet het isolatiemateriaal met de
lagere
samendrukbaarheid
bovenaan
liggen.
Isolatiematerialen moeten volledig op de ondergrond rusten. Veel schade in het verleden maakte het noodzakelijk
om een cross-trade-regel te maken. Schema’s en recordformulieren worden gebruikt om voor elke persoon te definiëren welke werken door wie moeten worden uitgevoerd.
Opmerking:
Zwevende dekvloeren vereisen, afhankelijk van de veldafmetingen, bewegingsvoegen. Om te voorkomen dat bij de
belasting van een veld, met name op de plekken van veldranden, de dekvloerschijf lager komt te liggen, moet deze
worden vastgezet met dekvloerankers. Zie hiervoor hoofdstuk 7.9 „Bewegingsvoegen in een dekvloer“.

Maximale samendrukbaarheid van isolatielagen onder invloed van hun
eigen gewicht en mogelijke verkeersbelastingen.

„steviger“

D2

„zachter“

D1

Als geluid en thermische isolatie worden gecombineerd, moet het
„stevigere“ isolatiemateriaal zich bovenaan bevinden.

Dekvloeren op balkons, terrassen, loggia‘s
Als de lastverdelende lagen zijn opgebouwd op balkons, terrassen, enz., dan moeten deze volgens ZDB-folder „Afwerkingen
buitenshuis“ met een cementdekvloer conform DIN 18 560 worden vervaardigd.
Volgens het ZDB-informatieblad „Afwerkingen buitenshuis“ wordt een minimale dikte van de dekvloer van 50 mm (CT – F4)
aanbevolen (zie hiervoor ook hoofdstuk 3.3 „Belastingsklasse B0, Balkons en terrassen“ en hoofdstuk 6.4 „Drainerende
verlegsystemen”).
Verhoogde verkeerslasten zijn conform DIN 1055-3 Tabelle 1 te definiëren en de benodigde dekvloerdikten, met behulp van
de DIN 18 560-2 tabel 1 – 4, vast te leggen. Ook hier geldt: enkele belasting voor oppervlakte belasting!
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Zwevende en verwarmde
dekvloerconstructies
4. Verwarmde dekvloeren (zwevende dekvloer DIN 18 560-2)
Bij verwarmde dekvloeren onderscheidt men conform
DIN 18 560-2 drie bouwtypes.

Dekvloer

Bouwtype A

Verwarmingselement
Afdekking

Voorbeeld:
1. Cement dekvloer (CT-F4) d = 45 mm
verwarmingsbuis D = 15 mm

Isolatielaag
Dragende
ondergrond

Dekvloer

➥ 60 mm gezamelijke dikte dekvloer
Bouwtype B

Afdekking
Verwarmingselement
Isolatielaag
Dragende
ondergrond

Dekvloer

Bij bouwtype A moeten de dekvloerdikten, bepaald met de
tabellen 1 – 4 conform DIN 18 560-2, worden verhoogd met
de buitendiameter van de verwarmingsbuis. Bij de buigtreksterkteklasse F4 is de buisoverlap voor cementdekvloeren min.
45 mm of voor calciumsulfaatvloeivloeren min. 40 mm. *

2. Calciumsulfaatvloeivloer (CAF-F4) d = 40 mm
verwarmingsbuis D = 15 mm

➥ 55 mm gezamelijke dikte dekvloer

Bouwtype C

Net als andere buigtreksterktes (niet vermeld in de tabellen
1 - 4 DIN 18 560-2) en geschikte testen op draagvermogen
/ doorbuiging, enz., Zijn verschillende dekvloerdiktes mogelijk. Er moet een minimale leidingdekking van 30 mm worden aangehouden. **

Scheidingslaag
Uitvlakdekvloer
Verwarmings
element
Afdekking
Isolatielaag

Gietasfaltdekvloeren die worden gebruikt voor verwarmde
constructies moeten voldoen aan DIN EN 13 813 IC10
(penetratiediepte “hard”). Afhankelijk van de verkeersbelastingen en DIN 18 560-2 deel 3.2.2, moet de dikte worden gekozen.

Dragende
ondergrond

Vloerverwarming (conform bouwtype A uitgelegd!) klaar voor het plaatsen
van de dekvloer.
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* Bij gebruik van stenen en keramische tegels
** Er moet rekening worden gehouden met fabrikanteninformatie of DIN
1055-3 voor aannames van verkeersbelasting.
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Zwevende en verwarmde
dekvloerconstructies
In het samenspel tussen verwarmde dekvloerconstructies
met de verschillende bovenoppervlakken zijn in het verleden herhaaldelijk schaden voorgekomen. Deze maakten het
noodzakelijk om een inter-handelsrichtlijn te creëren, de
„Interface-coördinatie voor verwarmde vloerconstructies“.
Schema‘s en recordformulieren worden gebruikt om voor
elke persoon te definiëren welke werken door wie moeten
worden uitgevoerd.

Resterende vochtbepaling CM-Meting
Voor zwevende, onverwarmde en verwarmde dekvloeren
moet, naast de naleving van de relevante veldgroottes, die
afhankelijk zijn van het bindmiddel, het restvocht worden
bepaald voor de navolgende verlegging van de afwerking.
Als het resterende vocht niet wordt getest en de vloer op
een te natte dekvloer wordt gelegd, zal dit de schadevrije
duurzaamheid van de constructie beïnvloeden. Holle lagen,
scheuren en breuken evenals bodemdaling kunnen het
gevolg zijn. Het restvochtgehalte wordt bepaald met het
CM-apparaat en kan worden gebruikt voor cementdekvloeren max. 2,0% of voor onverwarmde calciumsulfaat dekvloeren max. 0,5%.

Restvochtbepaling van de dekvloer met het CM-apparaat. De bemonstering vindt plaats over de gehele dwarsdoorsnede van de dekvloer.

Bij het plannen en uitvoeren van verwarmde dekvloerconstructies moet de „interfacecoördinatie voor verwarmde vloerconstructies“ in acht worden genomen.

Scheurvorming bij een calciumsulfaatgebonden dekvloer na het droogproces op een vloertank.

Vanwege de grote veldafmetingen van calciumsulfaatgebonden dekvloeren en de drooggerelateerde verkortingen
(krimp) moeten verwarmde calciumsulfaat dekvloeren op
het moment van installatie van de afwerking, een restvochtgehalte van max. 0,3% hebben bereikt.
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dekvloerconstructies

Om verwarmde constructies betrouwbaar te kunnen beoordelen met betrekking tot hun restvocht, moeten meetpunten in de dekvloer worden aangebracht. De opstelling van
de meetpunten in de dekvloer moet door de verwarmingsinstallateur in een plattegrond worden getekend. Volgens het
plan moeten deze punten worden gemarkeerd door de
installateur van de dekvloer. Het is belangrijk om de meetpunten zo te kiezen dat ze een minimale afstand van 10 cm
tot de verwarmingsbuis hebben.

10 cm

Tegenwoordig zijn er overeenkomstige markeringen op de
markt die in de dekvloer moeten worden geïnstalleerd door
de installateur van de dekvloer.

Meetpunt

Om een veilige, eenvoudige CM-meting in verwarmde dekvloeren mogelijk te maken, is het noodzakelijk en nuttig om het meetpunt in de dekvloer te
markeren.

Vereisten voor het vochtgehalte van verwarmde dekvloerconstructies
Maximale vochtgehalte van de dekvloer in % met het CM-apparaat bij
Bovenvloer

Cement dekvloer
moet [%]

Calciumsulfaat dekvloer
moet [%]

Bovl1

Flexibele en elastische afwerkingsmaterialen

1,8

0,3

Bovl2

Parket

1,8

0,3

Bovl3

Laminaatvloeren

1,8

0,3

Bovl4

Keramische tegels – dikbed*
Natuur-/Betonsteen – dunbed

3,0
2,0

-*
0,3

* Niet aanbevolen in combinatie met calciumsulfaat dekvloeren. Indien toch nodig moet de ondergrond worden afgesloten met reactiehars.
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Zwevende en verwarmde
dekvloerconstructies
Functionele verwarming/
verwarmen tot betegelen

Tijdopgaven voor verwarmde constructies

Naast de bepaling van restvocht, bevat de ondergrondbeoordeling van de bovenvloer ook een inzicht in het functionele verwarmingsprotocol waarbij de dekvloer wordt
gecontroleerd op mogelijke scheuren. De vloerverwarming
en de dekvloer worden gecontroleerd met de zogenaamde
functionele verwarming. Volgens EN 1264 T4 is een verwarming bij

Temperatuur
55 °C

Afbindtijd

betegeling

55°

25 °C

25°
3 dagen
24 uur

• Cement dekvloeren na 21 dagen

48 uur

• Calciumsulfaatgebonden dekvloeren na 7 dagen

3 dagen

• Snelle dekvloeren (bijv. Sopro Rapidur® B5) na 3 dagen
(zie hoofdstuk 12) mogelijk.

7 dagen

De functionele verwarming is slechts een test van de constructie en betekent niet dat het restvocht na voltooiing
overeenkomt met de nominale waarde. De functionele
verwarming begint volgens EN 1264 deel 4 met een voorlooptemperatuur van +25 ° C, die 3 dagen moet worden
aangehouden. Vervolgens wordt de voorlooptemperatuur
tot de maximale waarde verhoogd en gedurende ten minste
4 dagen aangehouden.

Functionele verwarming

21 dagen

Sopro

dagen

4 dagen
Rapidur®

B1 turbo

Sopro Rapidur® B3
Sopro Rapidur® B5
Calciumsulfaat- dekvloer
Cement dekvloer

Voegen
• Verwarmde en onverwarmde oppervlakken moet van
elkaar gescheiden worden .
• In deuropeningen moeten bewegingsvoegen worden
aangebracht.

Maximale Voorlooptemperaturen:

• Verschillende verwarmingscircuits in een dekvloeroppervlak moeten door een voeg worden gescheiden.

Cement dekvloer
Calciumsulfaatgebonden dekvloer
Gietasfalt dekvloer

• Afhankelijk van de oppervlakte van de dekvloer (afhankelijk van het bindmiddel) moeten de bewegingsvoegen
voldoende breed zijn.

= 55 °C maximaal
= 55 °C maximaal
= 45 °C maximaal

Deze mogen niet permanent worden overschreden.
Als bij de CM-meting wordt vastgesteld dat het restvocht te
hoog is, is een verwarming voor betegeling mogelijk. Het
verwarmen voor betegelen start met een voorlooptemperatuur van 25 ° C, die met 10 ° C per dag wordt verhoogd tot
de maximale voorlooptemperatuur. Tijdens de verwarmingsfase moet de afwerking op restvocht worden gecontroleerd. Na het bereiken van het max. toelaatbaar restvocht, wordt de temperatuur van de dekvloer verlaagd en
kan het afwerkingsmateriaal worden gelegd.
De opdracht tot het opwarmen voor betegelen moet door
de aannemer worden gegeven.
Alleen de vervulling van alle testparameters vóór het daadwerkelijke legwerk geeft de nodige zekerheid voor de
levensduur en functionaliteit van de navolgende bovenvloer.
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Cement dekvloeren
Cementdekvloeren hebben al vele decennia met succes de
ondergrond voor een verscheidenheid aan vloerbedekkingen gevormd. Ze zijn gemaakt met het bindmiddel cement
met bijmenging van een toeslag (0 - 8 mm). De typische
cement dekvloer mortel wordt bodemvochtig gemengd en
op de bouwplaats door de verwerker verdicht en vlak
gemaakt.
Cementdekvloeren worden geproduceerd in een systeem,
op een scheidingslaag en als zwevende constructie.
Vanwege hun waterbestendigheid in uitgeharde toestand,
kunnen cement dekvloeren over het algemeen worden
gevonden en gepland in natte ruimtes en buitenruimten.

Productie van een cement dekvloer met een cementeerpomp.

Cement dekvloeren worden verwerkt in aarden vochtige consistentie.
Mogelijk beschadiging door vroegtijdige betegeling van de dekvloer met
keramiek.

Het krimpgedrag van cementdekvloeren tijdens het hardings- en droogproces is hoog. Daarom is het belangrijk dat
de vereiste restvochtwaarden (2,0% -CM) worden bereikt
op het moment van de aanleg van de afwerking. Dit geldt
in het bijzonder voor afwerkingen van steen en keramiek.
Als dit wordt verwaarloosd, komt het in de verdere loop,
door het samenspel tussen dekvloer en afwerking tot spanningen (zie tekening). Deze kunnen leiden tot verzakkingen
in het basisgebied, scheuren of holle lagen in de afwerking.

Siliconen voegen worden in het geval van niet-naleving van de specificaties
door de vervormingen in de dekvloer overbelast en scheuren af.
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Cement dekvloeren
Cementvloeivloeren
Sinds geruime tijd bestaan er ook systemen voor de vloeibare verwerking van cementdekvloeren: cementgebonden vloeivloeren. Deze hebben het voordeel dat ze zeer eenvoudig te installeren zijn en afhankelijk van het product na een paar uur
te betegelen of, indien nodig, af te dichten zijn.
Het grote voordeel zijn de absoluut vlakke oppervlakken, die in het tijdperk van groot formaat verleggingen van keramische
platen het leggen erg vergemakkelijken.
In dit verband moet de folder „Cementvloeivloeren - Advies voor de planning en uitvoering“ van de Industriële Vereniging
WerkMörtel e.V. (IWM) worden vermeld.
Dit beschrijft uitgebreid de eigenschappen en toepassingen van cementgebonden vloeivloeren en gaat in op de mogelijke
dekvloerdiktes die vereist zijn.
Verticale belasting
Zementfließestrich
Hinweise für die Planung und Ausführung

Buigvastheidsklasse

Dekvloer nenndikte
voor cementvloeivloeren als CT conform
DIN 18560-2 in mm

Dekvloer nenndikte voor
cementvloeivloeren als
CTF bijzondere
constructie in mm

F4

F5

F4

F5

≤ 2 kN/m²

≥ 45

≥ 40

≥ 35

≥ 35

Enkele lasten tot 2,0 kN,
Oppervlakte lasten ≤ 3 kN/m²

≥ 65

≥ 55

≥ 50

≥ 45

Enkele lasten tot 3,0 kN,
Oppervlakte lasten ~ 4 kN/m²

≥ 70

≥ 60

≥ 60

≥ 50

Enkele lasten tot 4,0 kN,
Oppervlakte lasten ~ 5 kN/m²

≥ 75

≥ 65

≥ 65

≥ 55

Het lage luchtporiegehalte en de hoge mate van zelfafdichting van de cementgebonden vloeivloeren (bijv. Sopro Rapidur®
FE-Nivelleer) maken het mogelijk om de deklaagdiktes tot 35 mm te reduceren (afhankelijk van de belastingen). Bij het
bouwen in voorraad kan dit een groot voordeel zijn, omdat de benodigde opbouwhoogten meestal niet worden gegeven.
Sopro Rapidur® FE-Nivelleer kan worden geïnstalleerd met een dikte van 35 mm
als een zwevende dekvloer op een isolerende laag. Het merkblad vormt, afhankelijk van de productkwaliteit (buigsterkte) hier de basis voor .
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Cement dekvloeren
Cementvloeivloeren
Verwerking

Inbouw van Sopro Rapidur® FE – cementgebonden Nivelleer.

De uitbreidmeting om de consistentie en mortelkwaliteit tijdens het installatieproces te controleren, is belangrijk voor een succesvolle installatie.

Met Sopro Rapidur® FE kunnen snel afbindende en vlakke dekvloeren
worden geproduceerd, wat het verleggen van groot formaat keramische
tegels in veel gevallen vergemakkelijkt.

Enkele uren na de installatie van de cementgebonden, snel verhardende
vloeivloer Sopro Rapidur® FE, is het verleggen van groot formaten in een
dunbed mogelijk zonder verder uitvlakken.

Schuren van Sopro Rapidur® FE Nivelleer
Sopro Rapidur® FE Nivelleer kan, als er verder geen afwerking is geplant, ook geschuurd, gepolijst en eventueel ook als
zichtbare dekvloer gebruikt worden.

Sopro Rapidur® FE Nivelleer kan na de uitharding met de gewoonlijke
schuurmachine bewerkt worden.
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Door het schuren en polijsten ontstaat een gesloten, optisch aantrekkelijk
Terrazzo-oppervlak.
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Cement dekvloeren
Snelle dekvloeren
De dekvloerindustrie voelt ook de constante druk van deadlines op de bouwplaatsen. De onberekenbare droogtijden
van conventioneel vervaardigde dekvloeren leiden altijd tot
conflicten op bouwplaatsen.
Hierdoor zijn al jaren de zogenaamde dekvloer snelbinders
ontwikkeld. Deze garanderen geschikte droogtijden. Naast
snel drogen is er nog een voordeel van deze bindmiddelsystemen: de samenstelling van de Sopro Rapidur® mortelsamenstelling (B1, B3, FE) heeft een grote invloed op het
uithardings- en krimpgedrag van deze mortels. Vooral de
krimp betekent dat dekvloeren bewegingsvoegen nodig
hebben. Indien mogelijk, willen bouwers en architecten
grotendeels zonder bewegingsvoegen bouwen.
Met de Sopro Rapidur® snelle dekvloersystemen (B1, B3, FE)
kunnen zonder aarzeling grotere velden worden gerealiseerd. De chemische integratie van het overtollige water
wanneer de gietmortel hard wordt, zorgt ervoor dat het
systeem snel droogt en tegelijkertijd krimp tot nul vermindert. Dit betekent dat de vorm van het bouwdeel niet meer
verandert. Dit is een van de redenen waarom snelle dekvloerbinders voordelig zijn voor commerciële keukenvloeren
met hun soms gecompliceerde vormen en geometrieën.

Snelle dekvloeren zijn tegenwoordig gebruikelijk in commerciële keukens
om ervoor te zorgen dat ze snel klaar zijn voor gebruik en om vervormingen door droogprocessen te voorkomen.

Bij het plannen van commerciële keukenvloeren moet rekening worden
gehouden met snelle dekvloeren.
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Snelle dekvloeren
Veldgrootten: verwarmd/onverwarmd

Veld grootte dekvloer

Sopro Rapidur® B1 turbo
12 m

Sopro Rapidur® FE
12 m

Veld grootte dekvloer

8m
Sopro Rapidur® B5

8m

Opmerking:
Als de dekvloeren in deze orde van grootte worden
geproduceerd, moeten de rondom lopende bewegingsvoegen dienovereenkomstig worden gedimensioneerd.
Het bouwdeel moet vrij kunnen bewegen!
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st confo
te

*

Sopro Rapidur® B1 turbo

rm

Ge

Product aanbeveling
DI

EN 138

st confo
te

rm

Ge

N

13

CT-C50-F6

Kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel voor de productie van zeer snel uithardende,
hoge sterkte en vroegklare cement dekvloeren conform DIN 18 560. Bereikt de kwaliteitsklasse CT-C30-F4 de DIN EN 13 813 reeds na 24 uur, de kwaliteitsklasse CT-C50-F6 na 28
dagen*. Voor verwarmde dekvloeren, systeem dekvloeren, zwevende dekvloeren en dekvloeren op een scheidingslaag. Vooral voor tijdbesparende of geplande dekvloerwerkzaamheden. Wordt op de bouwplaats gemengd met dekvloerzand 0 - 8 mm.

*

DI

EN 138

st confo
te

rm

Ge

N

13

CT-C40-F6

Kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel voor het bijzonder duurzaam produceren
van snel uithardende, hoge sterkte en vroegklare cement dekvloeren conform DIN 18 560.
Bereikt de kwaliteitsklasse CT-C40-F6 na 28 dagen*. Voor verwarmde dekvloeren, systeem
dekvloeren, zwevende dekvloeren en dekvloeren op een scheidingslaag. Vooral voor tijdbesparende of geplande dekvloerwerkzaamheden. Wordt op de bouwplaats gemengd
met dekvloerzand 0 – 8 mm.

**

DI

EN 138

st confo
te

rm

Ge

13

CT-C45-F7
N

DI

13

CT-C25-F5-A12
N

Sopro Rapidur® B3

EN 138

* Mengverhouding 1 : 4
** Mengverhouding 1 : 5

Sopro Rapidur® B5
Kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel voor het bijzonder duurzaam produceren
van snel uithardende, hoge sterkte en vroegklare cement dekvloeren conform DIN 18 560.
Bereikt de kwaliteitsklasse CT-C25-F4 na 3 dagen, de kwaliteitsklasse CT-C45-F7 na
28 dagen**. Voor verwarmde dekvloeren, systeem dekvloeren, zwevende dekvloeren en
dekvloeren op een scheidingslaag. Vooral voor tijdbesparende of geplande dekvloerwerkzaamheden. Wordt op de bouwplaats gemengd met dekvloerzand 0 – 8 mm.

Sopro Rapidur® FE Nivelleer
Droog, gebruiksklaar mengsel met speciale bindmiddelen en additieven voor de productie
van snel uithardende en vroeg-gebruiksklare cement dekvloeren. Kwaliteitsklasse
CT-C25-F5 conform DIN EN 13 813. Geschikt voor verwarmde dekvloeren, systeem dekvloeren en dekvloeren op scheidings- en isolatielagen. Voor het vervolgens leggen van
allerlei soorten vloermateriaal, zoals keramische afwerkingen, natuurstenen afwerkingen,
textiel en elastische afwerkingen. Zeer goede verwerking en vaste morteleigenschappen
dankzij de Mikrodur®-technologie. Vooral voor tijdbesparende of geplande dekvloerwerkzaamheden.
(25 kg Sopro Rapidur® B1 turbo of Sopro Rapidur® B3 : 100 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).
(25 kg Sopro Rapidur® B5 : 125 kg dekvloerzand korrel 0 – 8 mm, conform DIN EN 12 620).
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Cement dekvloeren
Product aanbeveling
Verlegging op cement dekvloeren:
Voorstrijk

Sopro Voorstrijk

Sopro SperrGrund

Ge

04

N

EN 120

04

Ge

04

Sopro VarioFlex® XL

C2 TE S1
DI

DI

N

E N 12 0

st confo
te

rm

rm

C2 EF S1

C2 E S1
N

st confo
te

DI

st confo
te

rm

Ge

Verlijming

E N 12 0

Sopro’s No.1 S1 Flexlijm

Sopro VarioFlex® Silver

st confo
te
hoge

Slijtvastheid

WA
gereduceerde

D

I

N

Sopro FlexVoeg plus
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Sopro Brillant®

Wateropname

88

EN 138

Ge

WA
Wateropname

rm

N

I

I

EN 138

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

D

D

N

st confo
te

88

gereduceerde

Wateropname

88

WA

Ge

hoge

Slijtvastheid

rm

st confo
te

rm

Ge

Voegen

EN 138

Sopro DF 10® DesignVoeg Flex

Sopro Keramiek Siliconen
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Voorbeeldspecificaties – Zwevende en verwarmde cementgebonden dekvloer
Bouwdeel: vloer
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergronden:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weggooien.
020

Lektest voor vloerverwarming:

m²

De dichtheid van de verwarmingscircuits wordt onmiddellijk
voorafgaand aan het leggen van de dekvloer gedetecteerd met
behulp van een waterdruktest. Uitvoering van de lektest in overeenstemming met DIN EN 1264-4, productie en levering van een
testrapport in overeenstemming met de specificaties van de
interfacecoördinatie uitgegeven door het Bundesverband
Flächenheizung und Flächenkühlung e.V.
030

Zwevende snelcement dekvloer – onverwarmd:

Psch.

Positionering en bevestiging van een randisolatiestrook op stijgende componenten. De isolatie aanbrengen, de scheidingslaag
aanbrengen.
Vervaardiging van een snel te betegelen zwevende snelle
cementdekvloer (voor impactgeluid of thermische isolatie met
scheidingslaag) van de minimum kwaliteit CT-C45-F7 conform
DIN 18 560-2 en DIN EN 13 813 met snelle dekvloermortel
gemaakt van met kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel
en dekvloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1 : 4 tot 1 : 5.
Dekvloer voegen maken volgens voegenplan.
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van een
systeemafdichting met tegels even en glad afreien.
Dekvloer nenn dikte _______ mm.
Materiaal: Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961),
Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.
040

Zwevende snelcement dekvloer – verwarmd:

m²

Plaatsen en bevestigen van een voldoende grote strook randisolatie op de stijgende componenten. De isolatie aanbrengen, de
scheidingslaag aanbrengen. Installatie van het warm water verwarmingssysteem.
Vervaardiging van een snel te betegelen zwevende en verwarmde snelle cement dekvloer van de minimum kwaliteit CT-C45-F7
conform DIN 18 560-2 of DIN EN 13 813 met snelle dekvloermortel gemaakt van met kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1 : 4
tot 1 : 5. Dekvloer voegen maken volgens voegenplan.
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van een
systeemafdichting met tegels even en glad afreien. Start functionele verwarming na ongeveer 3 dagen. Voor latere CM-metingen
moet een overeenkomstig aantal testpunten worden gemarkeerd.
Dekvloer nenn dikte _______ mm.
Materiaal:	Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961),
Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloer zand 0/8.
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Voorbeeldspecificaties – Zwevende en verwarmde cementgebonden dekvloer
Bouwdeel: vloer
Pos.

050

Hoeveelheid
Eventuele positie :
Cementvloeivloer:

Een
heid
m²

Positionering en bevestiging van een randisolatiestrook op stijgende componenten. De isolatie aanbrengen en het dicht verlijmen van de scheidingslaag.
Vervaardiging van een snel te betegelen zwevende cement vloeivloer van de minimum kwaliteit CT-C25-F5.
Dekvloer nenn dikte _______ mm
Materiaal:	Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961),
Sopro Rapidur® (FE 678).
060

Functionele verwarming:

Psch.

Doorvoeren van de functionele verwarming conform DIN EN
1264-4, productie en levering van een testrapport in overeenstemming met de specificaties van de interfacecoördinatie uitgegeven door het Bundesverband Flächenheizung und
Flächenkühlung e.V.
070

Dekvloer testen op restvochtgehalte:

St.

Voordat de bovenlaag wordt gelegd, moet de rijpheid worden
gemeten en geregistreerd met een CM-meting. De test werd uitgevoerd met testmateriaal dat uit de volledige voegdoorsnede
werd genomen. Metingen moeten worden gedaan per eenheid
of elke 200 m². Om onnodige metingen te voorkomen, moet
eerst een richtwaarde worden bepaald met een folietest of een
elektrische meetprocedure. De uitvoering en het loggen van de
CM-meting wordt uitgevoerd volgens de specificaties van de
interfacecoördinatie uitgegeven door het Bundesverband
Flächenheizung und Flächenkühlung e.V.
Cement dekvloer in combinatie met tegels: ≤ 2,0 CM-%
080

Eventuele positie:
Opwarmen voor betegelen:

Psch.

Het uitvoeren van de voorverwarming na de functionele verwarming en het creëren van een protocol volgens de specificaties
van de interfacecoördinatie uitgegeven door het Bundesverband
Flächenheizung und Flächenkühlung e.V.
De voorverwarming van de dekvloer vindt plaats tot het bereiken van de vereiste restvochtigheidsgrenswaarde.
090

Voorstrijken van de vloer:
Breng een voorstrijk op basis van synthetische hars op zuigende
ondergronden (cement dekvloer) aan als voorbehandeling voor
de opname van de navolgende dunbedmortel. Laat de voorstrijk
drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
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Voorbeeldspecificaties – Zwevende en verwarmde cementgebonden dekvloer
Bouwdeel: vloer
Pos.

100

Hoeveelheid
Verleggen van vloertegels:
Tegel fabrikant:
Tegel type:
Tegelformaat:
Tegel kleur:
Slipweerstand:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Verleggen van de vloertegels in een dunbed met hydraulisch verhardende, flexibele dunbedmortel C2 E S1 conform DIN EN
12 004.
Tegeloppervlak met hydraulisch verhardende, zeer 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)
110

Aansluitvoegen sluiten:

m1

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.
De volgende technische informatiebladen moeten in acht
worden genomen bij de verwerking van de producten:
– Sopro Dekvloer Randisolatieband (ERS 961)
– Sopro Rapidur® B5 (767)
– Sopro Rapidur® (FE 768)
– Sopro Voorstrijk (GD 749)
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
– Sopro Sanitair Siliconen
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet dekvloeren)
hebben zich vandaag in de bouw, niet in het minst vanwege
de gunstige inkoop van grondstoffen (bijv. rookgasontzwaveling), gevestigd.
Eigenschappen zoals goede vlakheid, naadloze verwerking, grote veldafmetingen, hoge sterkte en goede
warmteoverdracht bij verwarmde dekvloeren spreken
op het eerste gezicht voor de calciumsulfaatgebonden
dekvloer.
Ondanks de goede eigenschappen zijn er echter beperkingen met betrekking tot de toepassingsgebieden en het
gebruik van de calciumsulfaat dekvloer.
Deze bouwfysica en chemische bouwgrenzen van het bindmiddel calciumsulfaat moet altijd worden aangehouden en
in acht worden genomen, zodat het niet tot een latere
beschadiging van de hechting komt.

Sterkteproblemen en oplossingsverschijnselen van calciumsulfaat dekvloeren na het binnendringen van water.

Calciumsulfaat dekvloeren mogen niet buiten worden
gebruikt, in natte ruimtes, zwembaden, zwembaden of
grote keukens. Als vloerafvoeren gepland zijn, zijn ze
niet toegestaan (zie hoofdstuk 3).
Geschikt
gebruik
• Woonruimtes
• Administratiegebouwen
• Tentoonstellingsruimten
• Gangen

Gezwollen calciumsulfaat dekvloer na een waterschade.

Niet geschikt
gebruik
• Buitenshuis
• Natte ruimten
• Zwembaden
• Zwembad omloop gebieden
• Grootkeukens
Voor gebieden waar luchtvochtigheid, stijgende of verhoogde vochtbelasting te verwachten is, hoewel ze niet
zijn toegewezen aan een belastingsklasse in de ware
zin van het woord, moet de planner het gebruik van
calciumsulfaat dekvloeren zorgvuldig evalueren en
voorzien in maatregelen aan de zijkant zoals dampschermen en afdichtingen.
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Met calciumsulfaat gebonden dekvloeren kunnen, vergeleken met bijv.
cement dekvloeren, worden geproduceerd in grotere velden. Maar ook dit
type dekvloer heeft een zekere krimp, wat kan leiden tot scheuren.
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Zelfs als het restvochtgehalte van 0,5 CM% of verwarmde
systemen van 0,3 CM% gehandhaafd blijft, wordt schade
als gevolg van vochtpenetratie processen herhaaldelijk
waargenomen.
Als er zich een opeenhoping van water in de calciumsulfaatdekvloer bevindt, dan ontstaan er chemische en fysische
processen, welke kunnen leiden tot verlies van sterkte en
niet in het minst tot beschadiging van de aangebrachte
dunbedmortel.
Deze beschadiging is het gevolg van de vorming van de
zogenaamde „Ettringitkristallen“ in cementachtige mortel.

In verband met de steeds groter wordende tegelmaterialen
(tot 5m²), is naast de ettringietkristallen composietschade,
ook een schadepatroon te wijten aan de langdurige vochtigheid (onder de grote plaat) en de resulterende verzachting van het dekvloeroppervlak, bekend. Om dit te voorkomen moeten, afhankelijk van het tegelformaat, geschikte
legsystemen worden geselecteerd, (zie ook hoofdstuk 1).
De ZDB-folder “Keramische tegels, natuursteen en betonsteen op calciumsulfaat dekvloeren” biedt hulp bij het veilig
en duurzaam leggen van keramische tegels op calciumsulfaatgebonden dekvloeren.

Het indringende water lost de gipscomponenten van de
dekvloer op. Door de capillaire werking migreert deze calciumsulfaatoplossing in het cementachtige mortelbed waar
het reageert met bestanddelen van het cement om een
ettringietkristal te vormen. Deze kristalvorming is geassocieerd met een 8-voudige toename in volume, wat leidt tot
de vernietiging van de mortelstructuur met als gevolg een
hechtschade.

Hechtschade door de vorming van ettringiet.

Ettringit-formatie in normaal
dunbedmortel in de scheidingsvlakzone van de calciumsulfaatdekvloer (anhydrietdekvloer).

Sopro Anhydrietlijm flexibel:
geen ettringietvorming in de
scheidingszone van de calciumsulfaatdekvloer (anhydrietdekvloer).
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Calciumsulfaatdekvloeren moeten vóór het leggen worden
geschuurd, gezogen en voorgestreken, tenzij anders aangegeven door de fabrikant.
Bij de productie van de calciumsulfaatdekvloer zijn er opdrijvende effecten van bindmiddelen en vloeimiddelen, die de
hechting verminderen. Het schuren en verwijderen van deze
laag is een speciale prestatie die moet worden uitgevoerd
om hechtingschade te voorkomen.
Deze laag (slem van bindmiddelverrijking, mogelijk ook
vloeimiddelverrijking) blijkt vaak een dichte, zeer harde
korst te zijn, die op het eerste zicht een zeer goede ondergrond suggereert. Dit uiterlijk is echter vaak misleidend,
omdat er zacht materiaal onder de harde korst zit, dat bij de
daaropvolgende spanningsopname faalt en dus tot hechtschaden leidt.
Opmerking: grid krap test en hamerslag test voor de evaluatie van de duurzaamheid van het oppervlak is noodzakelijk.

Controle van het oppervlak op draagvermogen door middel van een
grid-krasproef.

Schuren van de het calciumsulfaat gebonden dekvloeroppervlak met grof
schuurpapier.
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Na het schuren zijn alleen scherpe krassen zichtbaar. Het gebied is optimaal
voorbereid op een verlegging.
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Voegindeling en dimensionering
Zelfs als de calciumsulfaat dekvloer wordt beschreven als
een lage krimp en men het zou willen doen zonder dilatatievoegen, afhankelijk van het afwerkingsmateriaal (keramiek / natuursteen), moet een indeling van bewegingsvoegen worden gepland en overwogen worden.
Bij schuine ingangen van het huis moet de dekvloer in de
deurruimte worden geplaatst of na productie op maat worden gesneden om ongecontroleerd scheuren te voorkomen
(zie ZDB-brochure „Keramische tegels, natuursteen en
betonsteen op calciumsulfaatdekvloeren“).
Een scheurvorming in met calciumsulfaat gebonden dekvloeren na het
drogen kan keer op keer worden waargenomen in de gangzone, als er
geen dekvloerveldscheiding plaatsvond in de deuropening.

Deur
Schijnvoeg
(breekpunt)

I>5m

Tegels

0,5 m
Dekvloer

0,2 m
Isolatie

Betondek

Opstelling van een schijnvoeg.

Schijnvoegen

Bewegingsvoeg

I>5m

Tegels

0,5 m

Dekvloer

0,2 m
Isolatie

Betondek

Bewegingsvoegen

Opstelling van een bewegingsvoeg.

Voegen opstelling voor een onverwarmd oppervlak (afbeelding hierboven)
en een verwarmd oppervlak (afbeelding hieronder).
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Voegindeling en dimensionering
Calciumsulfaat dekvloeren zijn, in vergelijking met andere
dekvloeren, verdeeld in grotere velden. Het is met name
belangrijk om te zorgen voor een adequate dimensionering
van de randisolatiestroken en -profielen, want bij calciumsulfaatgebonden dekvloeren kan, afhankelijk van het
product, de uitzettingscoëfficiënt sterk variëren. Dit is van
bijzonder belang omdat een ΔT van 40 K moet worden
gebruikt voor temperatuurgeïnduceerde lengtewijzigingen.
De uitzettingscoëfficiënten variëren van 0,008 mm / mK tot
0,016 mm / mK, afhankelijk van het dekvloerproduct en de
fabrikant.
Een randisolatiestrook mag bij compressie niet onder
de 4 mm vallen, hiermee moet bij de dimensionering
rekening worden gehouden!

d
L
∆T
αT

=
=
=
=

Dikte randisolatiestrook in mm
Lengte van de ruimte in m
Temperatuurverschil 40 K
Thermisch uitzettingscoëfficiënt

Rekenvoorbeeld met 2 producten:
aT1 = 0,008 mm/mK
aT2 = 0,016 mm/mK

* Informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen.
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Omstandigheden op de bouwplaats:
10 m lengte van de ruimte / veldlengte (= L)
40 °C Temperatuurschommeling gebied (= ∆T)
d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 mm = 7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 mm = 10,4 mm
De berekening maakt duidelijk dat een dimensionering van
de randisolatiestrook moet worden gemaakt afhankelijk van
het respectievelijke product. Dit betekent: als u met grote
veldgroottes werkt, worden de dilatatievoegen automatisch
in breedte aangepast en functioneel uitgevoerd.
Dikte van de dekvloer:
De diktes van aan calciumsulfaat gebonden dekvloeren
moeten afhankelijk van de belastingen conform DIN 18
560-2 volgens tabel 1 - 4 worden bepaald. In combinatie
met stijve of keramische afwerkingen moet een minimum
dikte van 40 mm (calciumsulfaatvloeivloeren) of 45 mm
(conventionele calciumsulfaatvloeren) worden aangehouden.*
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Uitvlakken en verleggen
Vanwege hun bindmiddelsamenstelling hebben calciumsulfaatgebonden dekvloeren andere eigenschappen dan
cementgebonden dekvloeren, stuccen of beton.
Het drooggedrag is anders, krimpprocessen verschillen
enigszins en de temperatuurgerelateerde expansieverschillen zijn sterk afhankelijk van het geïnstalleerde product.
Om de meerlagige structuur van een tegelafwerking op
calciumsulfaatgebonden dekvloeren zo spanningsarm
mogelijk te houden, is de Sopro Anhydriet Nivelleer ontwikkeld. Het is gebaseerd op het bindmiddel anhydriet en harmonieert zeer goed met een breed scala aan calciumsulfaatgebonden dekvloeren.
Sopro Anhydriet Nivelleer

≥ 1 mm
Anhydriet Nivelleer
≤ 30 mm

Calciumsulfaatgebonden dekvloer
Zelfnivellerende uitvlakmassa op basis van Alpha-Halfhydraat
(1 – 30 mm, dezelfde eigenschappen als een calciumsulfaatgebonden dekvloer) voor het uitvlakken van oneffenheden etc. (Sopro Anhydriet
Nivelleer).
H

E

1

2

3

F

4

D

B

1

Sopro Voorstrijk (Pos. 030)

2

Sopro Anhydriet Nivelleer (Pos. 040)

3

Sopro Anhydrietlijm flexibel (Pos. 050)

4

Sopro FlexVoeg plus (FL plus)

B

Beton

D

Isolatie

E

Ondergrond Calciumsulfaatdekvloer (Anhydriet
dekvloer)

F

Tegels

H

Verwarming
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Calciumsulfaatgebonden dekvloeren
st confo
te

Ge

04

04

Ge

Ge

04

N

E N 12 0

E N 12 0

Verlegging
Ge

04

N

E N 12 0

04

Ge

04

N

E N 12 0

st confo
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C2 E S1

DI

DI

DI
N

st confo
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C2 TE S1

rm

C2 TE S1

rm

st confo
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rm

Ge

Voorstrijk

C2 E S1

DI

N

E N 12 0

rm

DI

Tegelformaat

rm

DI
N

st confo
te

rm

st confo
te

Verlegsystemen op calciumsulfaat gebonden dekvloeren afhankelijk
van
C2 TE S1
C2 TE S1
plaatformaat en grote*

E N 12 0

max. 60 cm
en
max. 0,2 m2

Ge

04

Ge

04

04

Ge

N

S2

E N 12 00

4

4

4

C2 EF
DI

S2

E N 12 00

st volge
te

ns

Ge

Ge

Ge

04

Ge

DI

rm

N

EN 120

Sopro VarioFlex® Silver

t confo
tes

C2 TE
DI

oder

S2

E N 12 00

rm

rm

rm

DI

N

Sopro
VarioFlex® XL

st confo
te

N

Sopro VarioFlex® HF®

C2 FT

E N 12 0

C2 EF S1

E N 120

st confo
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rm

Sopro FKM® XL
MultiFlexKleber

t confo
tes

DI

Sopro Voorstrijk

N

E N 12 0

C2 E F

N

st confo
te

C2 E S1

DI

N

E N 12 0

Sopro‘s No.1
S1 Flexkleber

tot 1 m2

st confo
te

DI

DI

Sopro Vocht
Voorstrijk

Sopro
VarioFlex® XL

C2 TE S1

C2 TE S1
N

Sopro FKM® XL
MultiFlexlijm
rm

st confo
te

rm

Ge

Sopro‘s No.1
S1 Flexklijm

04

Sopro Voorstrijk

>1m

2

Sopro
MultiGrond

Sopro
Epoxy Voorstrijk

Sopro MG-Flex®
schnell

Sopro
MG-Flex® S2

Sopro
megaFlex S2

st confo
te

Ge

D

I

Sopro Brillant®
Parelvoeg

* Actuele productinformatie in acht nemen.
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Sopro FlexVoeg plus

hoge
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Wateropname
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I
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Ge
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Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

Sopro Keramiek Siliconen
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Voorbeeldspecificaties – Zwevende en verwarmde
calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Bouwdeel: vloer
Pos.

010

Hoeveelheid
Dekvloer testen op restvochtgehalte:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

St.

Voor de verlegging van de afwerking moet de rijpheid voor het
verleggen door middel van een CM-meting gemeten gelogd
worden. De test wordt uitgevoerd met testmateriaal dat uit de
volledige dekvloer doorsnede wordt genomen. Metingen moeten worden gedaan per eenheid of elke 200 m². Om onnodige
metingen te voorkomen, moet eerst een richtwaarde worden
bepaald met een filmtest of een elektrische meetprocedure. De
uitvoering en het loggen van de CM-meting wordt uitgevoerd
volgens de specificaties van de interfacecoördinatie uitgegeven
door de federale vereniging voor oppervlakteverwarming en
oppervlaktekoeling e.V.
020

Voorbereiding van de ondergrond:

m²

Slijpen van de anhydriet dekvloer (verwijderen van slemlagen).
Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weggooien.
030

Voorstrijken:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op de
anhydriet dekvloer (zuigende ondergrond) als voorbehandeling
voor de opname van het navolgende dunbed mortel systeem.
Voorstrijk puur verwerken en laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
040

Eventuele positie:
Egalisatielaag:

m²

Plaatsen en bevestigen van randisolatieband op opgaande
bouwdelen. Uitvlakken van oneffenheden, of hoogtecompensatie indien nodig, met een op de anhydriet dekvloer afgestemde
zelfnivellerende egalisatie op basis van alfa-hemihydraat.
Laagdikten van 1 – 30 mm.
Laagdikte in het midden ______ mm.
Materiaal: Sopro Anhydriet Nivelleer (AFS 561).
050

Verleggen van tegels en platen:
Tegel fabrikant:
Tegel type:
Tegelformaat:
Tegel kleur:
Slipweerstand:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Verleggen van tegels en platen met hydraulisch uithardende
dunbedmortel C1 TE conform DIN EN 12 004. Afgestemd op
anhydriet dekvloeren, om ettringietvorming te voorkomen.
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Voorbeeldspecificaties – Zwevende en verwarmde
calciumsulfaatgebonden dekvloeren
Bouwdeel: vloer
Pos.

Hoeveelheid

Een
heid

Tegeloppervlakken met hydraulisch verhardende, zeer flexibele
voegmortel voegen. CG2 WA conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Anhydrietlijm flexibel (AHK 560),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus).
060

Zetten van tegels en platen bij plinten:
Tegel fabrikant:
Tegel type:
Tegelformaat:
Tegel kleur:

m1

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Zetten van tegels en platen met hydraulisch verhardende
dunbedmortel C1 TE conform DIN EN 12 004 bij plinten.
Plinten met hydraulisch verhardende, zeer flexibele voegmortel
voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Anhydrietlijm flexibel (AHK 560),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus).
070

Aansluitvoegen sluiten:
Tegel fabrikant:
Tegel type:
Tegelformaat:
Tegel kleur:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelremmende 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 Voorstrijk (GD 749)
Sopro Anhydriet Nivelleer (AFS 561)
Sopro Anhydrietlijm flexibel (AHK 560)
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
Sopro Keramiek Siliconen

m1

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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Gietasfalt dekvloeren
Bij gietasfalt dekvloeren vormt het bindmiddel bitumen de
basis voor de dekvloer. Dit wordt gemengd met gesteentekorrels zoals grit, zand en steenmeel. gietasfalt wordt heet
geïnstalleerd (ongeveer 230 ° C - 250 ° C). Na afkoeling is
het direct toegankelijk en bruikbaar - dit is zeker het grote
voordeel.
Voorzichtigheid is geboden in combinatie met stenen en
keramische afwerkingen, omdat het gietasfalt een zeer hoog
lineair uitzettingscoëfficiënt heeft, a T = 0,036 mm / (m × k).
Ter vergelijking: keramische bekledingen a T = 0,006 mm / (m
× k).
Als het geplande gebied dus onderhevig is aan hoge temperatuurschommelingen, dan moet de combinatie van een
keramische afwerking en een gietasfalt dekvloer als kritisch
worden beschouwd.
Gietasfalt dekvloeren kunnen worden gebruikt in gebieden
met hoge waterbelasting. Ondanks hun waterdichtheid
vervangen ze niet een noodzakelijke afdichtingslaag! Omdat
gietasfalt dekvloeren afhankelijk van hun leeftijd een zeer
glad en vettig oppervlak krijgen, zijn speciale hechtbruggen
nodig voor het leggen van afwerkingsmaterialen.

Gietasfalt wordt in hete toestand op de bouwplaats aangebracht en geïnstalleerd.

Nivelleren van gietasfalt dekvloeren
Vanwege hun thermoplastische gedrag, dat broos is na het
koelproces, kunnen gietasfalt dekvloeren slechts in zeer
beperkte mate worden gecompenseerd met cementgebonden egalisatiemiddelen (maximale laagdikte van 5 mm) (zie
ook hoofdstuk 11.1 Ondergronden egaliseren en nivelleren).
Vervorming in gietasfalt en keramische afwerking als gevolg van temperatuurinwerking.

Dekvloer dikten in combinatie met
verwarmingssystemen
1. Verkeerslast ≤ 2,0 kN/m2
2. Verkeerslast ≥ 2,0 kN/m2 tot 5,0 kN/m2

➥
➥

Nenndikte ≥ 35 mm
Nenndikte ≥ 40 mm

Opmerking:
De leidingbedekking moet minimaal 15 mm zijn.

min.
15 mm

> 35 mm (1)
of

> 40 mm (2)

Gietasfalt dekvloer met vloerverwarming.

Verwarmingstemperaturen:
De gemiddelde temperaturen voor warm water vloerverwarming
met gietasfalt dekvloeren
➥ 45 °C
mogen niet permanent worden overschreden.
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Gietasfalt dekvloeren
Verlegging van keramische afwerkingsmaterialen op gietasfalt dekvloeren
Voorstrijk
Sopro HechtPrimer S

Egaliseren/nivelleren (indien nodig)
Sopro Anhydriet Nivelleer
„spanningsarme“ nivelleer afgestemd op gietasfalt dekvloeren en
zijn materiaaleigenschappen.

Voorstrijk (op egalisatie-/nivelleerlaag)
Sopro MultiGrond

Sopro Epoxy Voorstrijk

N
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Sopro MG-Flex S2
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Sopro DF 10®
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Sopro Keramiek Siliconen
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Kunsthars dekvloeren
Kunstharsgebonden dekvloeren hebben zich de afgelopen
jaren gevestigd als technisch volwassen systeemoplossingen
op onze bouwplaatsen. Dit geldt met name als het gaat om
het produceren van zeer dun gelaagde, lastverdelende
lagen op scheidingslagen of zwevende constructies.
Om een dekvloer te produceren, wordt een bindmiddel op
basis van reactiehars (Sopro BouwHars) gebruikt, waaraan
vuurgedroogd kwartszand (Sopro Epoxy Dekvloerkorrel) als
toeslag wordt toegevoegd.
Reactieharsen bereiken zeer hoge druk (60 - 100 N / mm²)
en buigtreksterktes (10 - 15 N / mm²). Deze hoge waarden
maken een reductie van dekvloerdiktes tot 25 mm mogelijk.
Met name op het gebied van barrièrevrije douchevlakken
met lage opbouwhoogten en zeer dunne afwerkingen, die
meestal naar de zijkant van de vloerafvoerpijp worden
geleid, zijn reactiehars dekvloeren de ideale oplossing!
Andere voordelen zijn dat na het afbindproces van de hars
(de volgende dag), de oppervlakken direct bruikbaar zijn en
kunnen worden betegeld (resterend vocht is niet aanwezig).
Bovendien heeft de constructie geen krimpgedrag en verandert dus niet van vorm.

Opmerking:
Als tegels worden gelegd op dekvloeren van reactiehars,
moet er rekening mee worden gehouden dat deze een iets
hoger uitzettingscoëfficiënt hebben in vergelijking met calciumsulfaat of cementgebonden dekvloeren. Als de oppervlakken later worden blootgesteld aan grotere temperatuurschommelingen (verwarmd, zonlicht, enz.) en groot
formaat tegels moeten worden gelegd (oppervlakte van>
0,5 m²), moet een S2-lijm (Sopro megaFlex, Sopro MG-Flex)
worden gebruikt voor de verlijming. De grote lengteveranderingen van de dekvloer worden gecompenseerd door het
taaie elastische gedrag van de beide dunbedmortels. De
lengteveranderingen van de reactiehars dekvloer en dus de
uitzettingscoëfficiënt ervan kunnen variëren, omdat deze
afhankelijk zijn van de hoeveelheid inhoud van het bindmiddel. Reactiehars dekvloeren vereisen geschikte omstandigheden voor de installatie, als bijv. het temperatuurbereik,
dat ongeveer tussen de 10 - 25 ° C zou moeten zijn.

S2-lijmbed,
welke de
spanningen
compenseert

grotere componentlengteveranderingen bij
temperatuurschommelingen
vanwege het hogere
uitzettingscoëfficiënt
van reactieharsen

S2-lijmbed, welke de spanningen compenseert.

De componenten van een kunstharsgebonden dekvloer bestaan uit een
vuurgedroogd kwartszand en een bouwhars (Sopro Bouwhars + Sopro
Epoxy Dekvloerkorrel).

Sopro Bouwhars

De mengverhoudingen die worden gebruikt bij dekvloeren
van reactiehars beïnvloeden de druk- en buigsterkte evenals
de porositeit van de dekvloermortel. Dit is met name van
belang wanneer capillair-dichte opvullingen worden
gemaakt met door reactiehars gebonden dekvloermortels.
In de regel zijn deze niet capillair-ondoordringbaar, omdat
de dekvloermortel mengsels te mager zijn in termen van
harsbindmiddelgehalte. Als dergelijke toepassingen nodig
zijn, moet de hoeveelheid hars worden verhoogd (mengverhouding 1: 2 in ruimtedelen, 1RT-hars: 2RT-kwartszand). Zie
ook hoofdstuk 4 pagina 228.

Sopro Epoxy Dekvloerkorrel
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Kunsthars dekvloeren
Vooral bij kleine oppervlaktes (douchevlak / badkamer) met verschillende en zeer lage opbouwhoogten, zijn kunsthars dekvloeren vaak de enige en permanent werkende oplossing.

Mengen van reactiehars dekvloermortel.

Douchevlak met reactiehars dekvloer.
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Epoxy dekvloer opbouw in een douchevlak met geringe opbouwhoogte.
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Systeemvloeren/houten vloeren
In de commerciële en kantoorbouwconstructie komt men
steeds meer systeemvloeren en holle vloerconstructies
tegen. Dit is soms te wijten aan het feit dat vandaag de dag
de woningtechnische levering wordt uitgevoerd over de
onbewerkte grond. De respectieve installatiehoogten maken
het noodzakelijk dat de bedekkende vloer op steunen
boven de gebouwtechniek zweeft.

Holle vloerconstructies kunnen worden geconstrueerd met een grote verscheidenheid aan ondersteuningshoogten (afhankelijk van de installatie
van de gebouwentechniek).

Houten vloeren-systemen
1. Natte-holle vloeren
Dit is meestal een calciumsulfaatgebonden vloeidekvloer,
die is geïnstalleerd op een verhoogd „verloren schaalniveau“ (eerder bedekt met folie). Na uitharding is de arbeider onderworpen aan de gebruikelijke regels voor het hanteren van calciumsulfaatgebonden dekvloeren.

Calciumsulfaatgebonden vloeivloer geïnstalleerd op een verhoogde vloerconstructie.
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2. Droge-holle vloeren
De droge holle vloeren bestaan uit in de fabriek geprefabriceerde panelen, die vierkant of rechthoekig kunnen zijn.
Deze individuele elementenpanelen worden op de bouwplaats verbonden met overeenkomstige systeemlijmen
(gewoonlijk reactieharslijm) via messing- en groefsystemen
om een grote zelfdragende schijf te vormen. De geprefabriceerde panelen zijn vaak gemaakt van calciumsulfaat maar
soms ook van cementgebonden mortelmengsels. Als de
vloeren zijn geïnstalleerd - afhankelijk van de instructies van
de fabrikant - is een directe installatie van het afwerkingsmateriaal mogelijk.

Droge holle vloerconstructie in het gebied van een trap.

Als er keramische of natuurstenen afwerkingen moeten
worden gelegd, moet er rekening mee worden gehouden
dat deze vloeren onder belasting een bepaalde afbuiging
hebben. Dit is te achterhalen bij de fabrikant van de vloer.
Als de vervormingen te groot zijn, wordt het leggen met
keramiek of steen in direct contact niet aanbevolen. Daarom
moet de vloer, afhankelijk van de verwachte verkeersbelasting, worden gedimensioneerd door de planner.
Uit verschillende studies en praktijkervaringen blijkt dat
twee installatievarianten worden aanbevolen.

„Zeer elastische S2-mortel systemen“
st confo
te

rm

Ge

A. Verlegging met zeer elastische
S2-Dunbedmortels

Holle vloerplaten met zijdelingse vertanding voor het produceren van een
monolithische verbinding met de naburige plaat.
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Heel goed is de „vervorming“ van het keramiek zonder breuk
te herkennen. Deze mortelsystemen zijn zo elastisch dat ze
aan de ene kant de vervormingen kunnen absorberen, die
ook werken in de vorm van stuwkracht op de lijmlaag, zonder
dat de plaat wordt afgescheurd. Aan de andere kant zijn ze
zo stabiel in hun verbinding dat de keramische plaat en de
holle vloerconstructie een eenheid vormen die in staat is zich
tot op zekere hoogte te vervormen zonder te breken.
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Sopro megaFlex S2
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Sopro MG-Flex® snel

Sopro megaFlex S2 turbo
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B. Verlegging met ontkoppeling
Onder bepaalde omstandigheden op de bouwplaats is het
zinvol om de holle vloerconstructie bovendien te stabiliseren
via een ontkoppelingspositie. De Sopro geluidsisolatieplaat
heeft een verstijvend en wapenend karakter en buffert
tegen het afwerkingsmateriaal.

Sopro Geluidsisolatieplaat

Het leggen van een ontkoppeling met Flexlijm op een holle vloerconstructie.

Voorstrijken
Afhankelijk van het holle vloersysteem en de instructies van
de fabrikant, worden twee varianten van voorstrijken
gebruikt.

Waterig Voorstrijk systeem
Sopro Voorstrijk
waterige kunstharsdispersies,
“deze moeten goed drogen“

Sopro Vocht Voorstrijk
1-component, oplosmiddelvrije speciale
kunsthars voorstrijk voor sterk en
verschillend zuigende ondergronden.

Harsgebonden Voorstrijk systemen
Sopro MultiGrond
Sneldrogende, één-component, oplosmiddelvrije
reactieharsvoorstrijk. Speciaal voor calciumsulfaat
dekvloeren (anhydriet dekvloeren) bij het leggen van
groot formaat porcellanato en voor het verstevigen
van alle absorberende en niet-absorberende ondergronden. Voor het aanbrengen van de primer is de
Sopro fluweelroller geschikt. Het navolgende
afstrooien van de verse voorstrijk gebeurt met Sopro
kwartszand grof.

Sopro Epoxy Voorstrijk
Reactieharsvoorstrijken, die watervrij zijn en een
barrière-eigenschap hebben. Dit is handig bij calciumsulfaatgebonden holle vloersysteemplaten in
combinatie met groot formaat platen. Het navolgende afstrooien van de verse voorstrijk gebeurt
met Sopro kwartszand grof.
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Bewegingsvoegen in de dekvloer
Als dekvloeren worden geproduceerd op een scheidingslaag of als een zwevende constructie, kunnen ze niet worden geïnstalleerd als een eindeloos groot oppervlak. Dit betekent dat het dekvloeroppervlak in velden moet worden verdeeld met
behulp van een gezamenlijk plan dat door de planner moet worden gemaakt. Dit is nodig omdat de dunne laag dekvloerplaten een bepaald eigen leven hebben in de vorm van componentverkorting (droogkrimp) of lengteveranderingen als
gevolg van temperatuurinvloeden. Naadloze dekvloeroppervlakken zouden onvermijdelijk leiden tot ongecontroleerd scheuren vanwege hun resterende spanningen. Om dit te voorkomen, moeten de volgende componentafmetingen in acht worden genomen:
Cement dekvloer*:

onverwarmd:

Zijlengte ca. 8 m
Veldgrootte ca. 60 m²

verwarmd:

Zijlengte ca. 6,5 m
Veldgrootte ca. 40 m²

Calciumsulfaatgebonden dekvloer**:

onverwarmd:

Zijlengte ca. 20 m

verwarmd:

Zijlengte ca. 10 m
Veldgrootte ca. 100 m²
Sopro dekvloer pluggen reeds ingebouwd op de plekken van de dilatatievoeg.

Opmerking:
De noodzakelijke dilatatievoegen voor zwevende dekvloeren moeten worden beveiligd met stabilisatorstangen (Sopro
Dekvloerpluggen EDD) tegen kanteleffecten bij dynamische belastingen.
*
**

ZDB-Merkblad „Afwerkingsmaterialen op cement dekvloeren“
ZDB-Merkblad „Afwerkingsmaterialen op calciumsulfaat dekvloeren“
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Bewegingsvoegen in de dekvloer
Naast de beperking van de veldlengte, moeten extra verbindingen of separaties in de dekvloer worden overwogen indien:
• verwarmde en onverwarmde vlakken bij elkaar samenkomen,
• er verschillende verwarmingscircuits aanwezig zijn in het dekvloeroppervlak,
• een gebouwkoppeling door het gebied loopt,
• Deuropeningen aanwezig zijn.

Groot formaat tegels op dekvloerconstructies
Met betrekking tot het vormgeven van vloeren is de keramische markt de afgelopen jaren volledig veranderd. Groot formaat
tegels (60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, 40 x 80 cm, enz.) staan op het verlanglijstje van de bouwers, die meestal
ook eenvoudig te installeren zijn. Alleen met betrekking tot de gegeven of huidige dekvloer bewegingsvoegen zijn er in
termen van algemene verschijning, die in deze context lijdt, bij de grote platen afwerking herhaaldelijk discussies.
In overeenstemming met de geaccepteerde regels van de techniek zijn voor standaard ontwerpen o.a. de reeds genoemde
folders van de Centrale Vereniging van de Duitse Bouwnijverheid “afwerkingen op een cementdekvloer” en “afwerkingen
op calciumsulfaatdekvloeren” in acht te nemen. De afstanden tussen de bewegingsvoegen die daar worden gegeven, leiden
echter vaak tot beperkte ontwerpvrijheid in verband met grote formaten.

Standaard

Bij de conventionele procedure moeten dilatatievoegen van de ondergrond congruent in de bekleding worden
opgenomen. Dit kan leiden tot een onaantrekkelijk voegen raster in het afwerkingsmateriaal.
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Bewegingsvoegen in de dekvloer
Om aan het uiterlijk van de gewenste vloerbedekking te voldoen, is er vraag naar locatiespecifieke, technisch mogelijke
speciale oplossingen.

Oplossing 1
Harsen en nieuw snijden in onverwarmde dekvloeren (CA (F) en CT)
Het harsen van bestaande dilatatievoegen bij onverwarmd cement of calciumsulfaat dekvloeren is de klassieke oplossing voor de bouwplaats. Het bestaande verbindingsstuk moet worden verbonden door harsen en versteviging (Sopro
Scheurhars, Sopro Bouwhars, Sopro Giethars). Voordat de vloer wordt gelegd, wordt een nieuwe verbinding op de juiste
plaats over de gehele dekvloer gelegd en in het afwerkingsmateriaal in uitlijning overgenomen. De in de folders opgeslagen
dekveldgroottes moeten in acht worden genomen.

Dekvloerveld
ca. 8 m

Dekvloerveld
Δl

ca. 8 m

nieuw gesneden bewegingsvoeg
geharsde en verstevigde bewegingsvoeg

nieuw gesneden
bewegingsvoeg
geharsde en verstevigde
bewegingsvoeg

Bij de klassieke bouwplaatsvariant is de bewegingsverbinding positief gehard en overgebracht en een
paar centimeter verplaatst en opnieuw ingesneden.
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Oplossing 2
Verharsen van onverwarmde dekvloervelden met daaropvolgende ontkoppeling
Liggen bijv. in een ruimte twee dekvloervelden met de max. toelaatbare veldlengten, dan kunnen deze door verharsing met
elkaar worden verbonden (Sopro Scheurhars, Sopro Bouwhars, Sopro Giethars). Aansluitend moet de dekvloer dan worden
gescheiden door een ontkoppelingslaag (Sopro isolatieplaat 4 mm / 7 mm of Sopro-afdichtings- en ontkoppelingsrol plus
van de opvolgende keramische afwerking. De verlijming moet worden uitgevoerd met S1- en S2-lijmen. Vanaf een tegelformaat van ≥ 100 cm is verplicht met S2-lijmen (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm S2/Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm
S2 snel of Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo) te werken. In een keramische afwerking moeten afhankelijk van de
indeling met afstanden van 8 - 10 m een bewegingsvoeg geplaatst worden.

ontkoppeling
Sopro Geluidsisolatieplaat

geharsde en verstevigde
bewegingsvoeg

Het verharsen en extra ontkoppeling laten later een vrij bewegende voegverdeling toe in de
afwerking
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Oplossing 3
Overbrugging van veldvoegen in verwarmde dekvloeren door uitlijning in de hoogte en ontkoppeling
Als verwarmde dekvloervelden in het voegbeeld moeten
worden aangepast of gewijzigd, kan dit worden bereikt
door de hoogte van de dekvloer in het gebied van de bewegingsvoeg te bevestigen met behulp van Sopro Dekvloer
plug, waarna het afwerkingsmateriaal vervolgens wordt
ontkoppeld. De bewegingsvoeg blijft door deze maatregel
vrij in zijn horizontale beweging en kan nog steeds veranderingen in lengte absorberen.
De Sopro Dekvloer pluggen worden geïnstalleerd met
een afstand van ca. 30 cm. De pluggen worden krachtig
geplaatst met Sopro Dunbed Epoxy. De plaatsingsdiepte
is afhankelijk van de dekking van de verwarmingsbuizen,
maar deze moet minimaal 2 cm zijn.
Op het gestabiliseerde dekvloeroppervlak volgt de verlegging van de ontkoppeling (Sopro Geluidsisolatieplaat 4/7
mm). Voor de verlijming van alle lagen moeten S2-lijmen
worden gebruikt (Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm S2/
Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexlijm S2 snel of Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo). De bewegingsvoeg in de
tegelafwerking loopt evenwijdig aan de overbrugde veldvoeg aan het einde van het formaat van de geplaatste tegel.
Veldgrootten van ca. 8 - 10 m moeten worden aangehouden.
Zelfs bij verwarmde dekvloeren kan de bewegingsvoeg in
de afwerking worden verschoven door gebruik te maken
van het ontkoppelingssysteem (Sopro Geluidsisolatieplaat),
hoogte compenserende ijzers (Sopro Dekvloer pluggen) en
de zeer flexibele S2-lijmen (bijv. Sopro megaFlex S2).

Opmerking:
De beschreven oplossingen zijn technisch betrouwbare systemen waarmee de tegelzetter aantrekkelijke,
professioneel ontworpen, veilige en duurzame afwerkingen kan maken met groot formaat platen in een
veranderende tegelmarkt. Aangezien deze systemen
niet worden gedekt door een norm of folder, zijn het
speciale constructies die afzonderlijk met de klant moeten worden overeengekomen.
In principe zijn de CA en CA (F) dekvloeren conform
DIN 18 560 deel 2 en 4 te creëren. Voordat de beschreven oplossingen worden aangebracht, moeten de
restvochtgrenswaarden worden aangehouden (cement
dekvloeren ≤ 2,0 CM%, calciumsulfaat dekvloer onverwarmd ≤ 0,5 CM-% of verwarmd ≤ 0,3 CM-%). Er
mogen noch randspanningen aanwezig zijn of bewegingsvoegen door lijmresten enz. vervuild zijn. De
oplossingen zijn van toepassing op tegels met een dikte
van minimaal 8 mm. Bouwdeelvoegen in de ruwbouw
kunnen met de beschreven systemen niet worden overbrugd of gewijzigd.
Overbrugde verwarmingscircuits mogen naderhand
niet meer anders verwarmd worden.
Mogelijke oplossingen, afhankelijk van het bouwproject, kunnen in elk individueel geval met een van onze
adviseurs worden verduidelijkt.
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Sopro Productsystemen voor
duurzaam bouwen

Schematische Systeemopbouw

Emissie-arme Dekvloeren*

M

M

Rapidur® M1
Snelle Dekvloer
Mortel 769

A

R

M

R

IS SIE

R

E

Rapidur® FE Nivelleer
FE 678

EM

ZE

A

E

E

IS SIE

ZE

ZE

EM

PLUS

PLUS

R

EM

A

R

PLUS

R

IS SIE

Rapidur® M5
Snelle Dekvloer
Mortel 747

*Een overzicht van alle producten is te vinden in onze duurzaamheidsbrochure.

415

Voor uw notities

416

