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advies vloerafwerking woonblokken Woonservicezone St. Jozefparochie te Deurne –

combinatie verhoogde contactgeluidisolatie en vloerverwarming / vloerkoeling

1. inleiding

Bij de keuze van de vloerafwerking in de appartementen van de woonblokken binnen Woonservicezo-

ne St. Jozefparochie dient rekening te worden gehouden met zowel het beperken van het contactge-

luid tussen woningen, als het zorgen voor een optimale werking van het systeem ten behoeve van

vloerverwarming en vloerkoeling. In deze beknopte rapportage zal advies gegeven worden ten aan-

zien van de keuze voor een geschikte vloerafwerking.

2. eisen

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld teneinde de geluidoverdracht tussen verschillende woningen

te beperken. Deze eisen komen neer op een luchtgeluidisolatie-index van minimaal Ilu = 0 dB en een

contactgeluidisolatie-index van minimaal Ico = +5 dB. De in de appartementen aangebrachte woning-

scheidende vloeren, bestaande uit 350 mm beton (290 mm breedplaatvloer met 60 mm cementdek-

vloer) voldoen aan deze eisen.

Bij het voldoen aan deze in het Bouwbesluit gestelde geluidsisolatie-eisen is echter nog wel burenge-

luid hoorbaar, met name als gevolg van lopen of schuiven met meubilair. Om deze contactgeluiden

verder te beperken wordt voor appartementencomplexen vaak geadviseerd om een vloerafwerking toe

te passen met een contactgeluidisolatieverbetering van ΔLlin = +10 dB. Een dergelijke verhoogde

eis kan door de Vereniging voor Eigenaren contractueel worden vastgelegd.

In alle woonblokken wordt vloerverwarming / vloerkoeling aangebracht. Dit betekent, dat het aanbren-

gen van extra isolatie op de betonvloer, bijvoorbeeld ter verhoging van de contactgeluidisolatie, niet

zonder meer is toegestaan. De leverancier van het systeem adviseert om, voor een goede werking

van het systeem, de warmteweerstand van de vloerafwerking te begrenzen op maximaal Rc = 0,09

m
2
.K/W.
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3. advies

Bij de keuze van de vloerafwerking moet worden gekozen voor een afwerking die de contactgeluidiso-

latie van de vloer verbetert en tegelijk de werking van het systeem voor vloerverwarming / vloerkoeling

beperkt belemmert. Geadviseerd wordt om in het huishoudelijk reglement van de Vereniging voor

Eigenaren de volgende eisen op te nemen;

De vloerafwerking binnen de appartementen dient de volgende eigenschappen te bezitten:

- een contactgeluidisolatieverbetering van minimaal ΔLlin = +10 dB conform de NEN-EN-ISO

140-8. Dat hieraan wordt voldaan moet door middel van een testrapport aangetoond kunnen

worden*

- een thermische isolatie van maximaal Rc = 0,09 m
2
.K/W. Bij losliggend tapijt of (laminaat-)

parket ontstaat er een luchtlaag waardoor de isolatiewaarde stijgt. Verlijmen van de vloeraf-

werking op de constructievloer heeft daarom de voorkeur.

* veel soorten min of meer zachte vloerbedekkingen voldoen aan deze eis

De volgende vloerafwerkingen zijn in principe mogelijk:

- een tapijtachtige vloerafwerking kan relatief eenvoudig worden geselecteerd met een contact-

geluidisolatieverbetering van minimaal ΔIlin = +10 dB en een thermische isolatie van maximaal

Rc = 0,09 m
2
.K/W. Tapijt met een foamrug en tapijt op ondertapijt bezitten veelal een te hoge

thermische isolatie

- bij toepassing van een vinyl of marmoleum vloerafwerking dient gekozen te worden voor een

ondervloer met de juiste combinatie van eigenschappen

- een houtachtige vloerafwerking, zoals parket of laminaat is niet zonder meer toegestaan. Ge-

kozen moet worden voor een trillingisolerende onderlaag met een contactgeluidisolatieverbe-

tering van ΔIlin = +10 dB. De thermische isolatie van het totale pakket mag maximaal

Rc = 0,09 m
2
.K/W bedragen.

Met een steenachtige vloerafwerking kan naar verwachting niet worden voldaan aan de hierboven

omschreven combinatie van akoestische en thermische eigenschappen.

Verschillende vloerfabrikanten bieden speciale akoestische ondervloeren aan, die ook toepasbaar zijn

bij het gebruik van vloerverwarming / vloerkoeling.

Bij toepassing van een vinyl vloerafwerking dient een ondervloer te worden toegepast, welke de be-

nodigde eigenschappen combineert. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Marathon Super

ondervloer. De specificaties van deze ondervloer zijn toegevoegd in bijlage 1.

De warmteweerstand van deze ondervloer is 0,08 m
2
.K/W. Dit betekend dat de warmteweerstand van

de toplaag maximaal circa 0,01 m
2
.K/W mag bedragen.

Hetzelfde geldt voor de ondervloer, welke dient te worden toegepast onder een laminaat of parket

vloerafwerking. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Cocofloor ondervloer. Deze onder-
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vloer verhoogt de geluidisolatie van de vloerconstructie en laat de warmte en koude van het vloersys-

teem door. In bijlage 2 zijn de specificaties van deze vloer toegevoegd.

De warmteweerstand van deze ondervloer is 0,07 m
2
.K/W. Dit betekend dat de warmteweerstand van

de toplaag maximaal circa 0,02 m
2
.K/W mag bedragen. Dit betekent dat een parket toplaag in dit

geval feitelijk niet mogelijk is en moet worden gekozen voor laminaat.

Meer informatie over, in combinatie met vloerverwarming / vloerkoeling, toe te passen vloerafwerkin-

gen is te vinden op http://www.dubocomfort.nl.

nelissen ingenieursbureau b.v.

ir. Kees Kalkman

bijlage 1: documentatie ondervloer ten behoeve van vinyl

http://www.dubocomfort.nl/
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bijlage 2: documentatie ondervloer ten behoeve van laminaat
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bijlage 1. documentatie ondervloer ten behoeve van vinyl vloerafwerking
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bijlage 2. documentatie ondervloer ten behoeve van laminaat vloerafwerking


