Advies voor geschikte vloerbedekking bij vloerverwarming
Uw appartement is voorzien van vloerverwarming, dat veel comfort biedt. (In sommige
woningen wordt de vloerverwarming bediend vanuit een warmtepomp, die in het
appartement is geplaatst of als collectief functioneert voor meerdere appartementen. In de
winter zorgt de vloerverwarming dan voor warmte en in de zomer biedt het enige vorm van
verkoeling.)
Welk soort vloerbedekking is geschikt?
Omdat u vloerverwarming heeft, is het heel belangrijk om de juiste vloerbedekking te kiezen.
Welke soort is geschikt voor vloerverwarming (en –koeling)?
De keuze vloerbedekking is niet onbeperkt, maar er zijn wel diverse mogelijkheden:
• PVC-vloerbedekking
• Klick-laminaat
• Wol, nylon en katoenen kleed met een maximale foamlaagdikte van 3 mm
Vraag advies aan de vakman
De keuze van vloerbedekking is uiteraard aan u. Vraagt u in ieder geval aan de leverancier
welke warmteweerstand het product heeft. Het advies is om een vloerbedekking + ondertapijt
te kiezen met een maximale R- waarde van 0,10 m2 K/W. Elke deskundige vakman op het
gebied van vloeren kan u hierin adviseren.
Voorkom geluidsoverlast
Om geluidsoverlast te voorkomen is het van groot belang dat er een geluidsisolerende
onderlaag wordt toegepast. Houdt u er rekening mee dat de totale dikte van de
vloerbedekking + onderlaag maximaal 10 mm is!
Kiest u voor een PVC-vloerbedekking dan kan er géén geluidsisolerende onderlaag worden
toegepast. Deze vloerbedekking moet rechtstreeks op de ondergrond worden verlijmd. Kiest u
voor dit type vloerbedekking, koop dan een type PVC-vloer die zoveel mogelijk
geluidsisolerend is.
Voor het maken van een keuze in geluidsisolerende onderlagen zijn de onderstaande types
heel geschikt:
• Type Bleu van het fabricaat Best Base - meer informatie op www.estillon.com
• Unifloor type BleuFloor - meer informatie op www.unifloor.nl
Voorkom schade door vocht!
Voor een net opleverde woning is het belangrijk dat er een goede vochtmeting van de
ondergrond plaatsvindt, voordat u de vloerbedekking (laat) neerleggen. Zo voorkomt u schade
zoals schimmel en het kromtrekken van laminaat. Een deskundige stoffeerder zal eerst een
vochtmeting uitvoeren.

