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De PS-isolatievloer is een combinatievloer voor toepassing als begane
grondvloer boven kruipruimten in woning- en utiliteitsbouw. De vloer
wordt samengesteld uit liggers, EPS vulelementen en een druklaag.
De vloer is toepasbaar bij complexe plattegronden en kan eenvoudig
worden afgestemd op wisselende belastingen. Sparingen worden
eenvoudig in het werk aangebracht. Het VBI vloerenassortiment is
opgebouwd uit vloertypen die aansluiten op de vereisten uit het
Bouwbesluit. Daar is niet alleen duurzaamheid maatgevend (Duurzaam
Bouwen), maar ook de kwaliteit van de vloeroplossing.
Productomschrijving
De PS-isolatievloer wordt samengesteld uit voorgespannen
betonnen liggers en EPS-vulelementen. De vulelementen
dienen als thermische isolatie én als verloren bekisting. De
vloer kent een natte afwerking met een gewapende
druklaag. Sparingen kunnen eenvoudig in het werk worden
aangebracht.
De PS-isolatievloer van VBI is uitvoerig getest en voldoet aan
alle eisen en voorwaarden die door instanties worden
gesteld aan dit product. De vloeren worden geleverd vanaf
de minimum vereiste isolatiewaarde uit het Bouwbesluit.

Toebehoren
EPS-kopgevelbekistingselementen
EPS-randbekistingselementen
EPS-stroken met beugels (voor naïsolatie van meerdere
naast elkaar liggende liggers)
Bouwfysische eigenschappen
Warmteweerstanden
De warmteweerstanden zijn bepaald volgens
NEN 1068: 2012.
De leverbare warmteweerstanden zijn:
Warmteweerstand
Rc (m2K/W)
3,0
3,5

Doorsnede

Constructieve eigenschappen

4,0
5,0
6,5

Samenstelling
Ligger: beton met voorspanstaal FeP 1770 en/of FeP 1860
EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelement
Druklaag: grindbeton, kwaliteit tenminste C20/25
Wapeningsnet: minimaal Ø5 250, betonstaal FeB 500.
Afwerklaag: minimaal 30 mm.

PS-randbekisting
Voor de randbekistingen kunnen de VBI PS-randbekisting
en de PS-kopgevelbekisting worden geleverd. De
PS-randbekisting is voorzien van geïsoleerde oplegnokken.

Vrije indeelbaarheid
Ten aanzien van vrije indeelbaarheid kunnen lichte
scheidingswanden in rekening worden gebracht als een
1
gelijkmatig verdeelde belasting van maximaal 1,2 kN/m .
Zwaardere wanden worden separaat in rekening gebracht.
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PS-kopgevelbekisting c.q. PS-randbekisting
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Lineaire warmteverliezen
De PS-randbekisting heeft een gunstige invloed op het
reduceren van de lineaire warmteverliezen door de
constructie (psi-waarde).
De PS-isolatievloer met PS-randbekisting voldoet aan de eis
van de temperatuur factor (f-factor) volgens het
Bouwbesluit. Vochtophoping als gevolg van condensatie
door koudebruggen treedt hierdoor niet op.
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Dubbele liggers
Een of meerdere liggers kunnen gecombineerd worden om
eventuele verhoogde lijn- of plaatselijke puntlasten op te
vangen. De dikte van de druklaag moet worden afgestemd
op de maximale veranderlijke belasting. De dikte van de
druklaag is bepalend voor de maximale veranderlijke
belasting.

Geluidisolatie
Het Bouwbesluit geeft de eisen voor het minimum niveau
dat gesteld is door de overheid. Voor de PS-isolatievloeren
zijn vooral de eisen die worden gesteld aan naast elkaar
gelegen ruimten van belang. Bij het weren van geluid
luchtgeluid zoals radio, televisie, muziek of stemmen, en
contactgeluid zoals voetstappen, boren of slaan met deuren.
In het Erkend BB-Aansluitdocument van de VBI
PS-isolatievloer worden afhankelijk van de uitvoering en de
massa van de bouwmuur voorwaarden gegeven voor het
gewicht en het oplegdetail van de vloer. De PS-isolatievloer
voldoet in combinatie met een dubbele bouwmuur zonder
aanvullende voorwaarden al aan de eisen van het
Bouwbesluit.
Privaatrechtelijk kan de opdrachtgever een hoger niveau
vragen. Veelal worden daarvoor de eisen volgens de
comfortklasse, namelijk DnT,A,k
LnT,A

Grafiek draagvermogen

Specificaties
Technische
specificaties

PS-isolatievloer 200

PS-isolatievloer 210

Gewicht incl.
druklaag

171 kg/m2

194 kg/m2

Vloergewicht incl.
30 mm
afwerklaag

227 kg/m2

250 kg/m2

XC1

XC1

200 mm

210 mm

170 mm
min. 380 mm
(+N*50mm)
max. 6880 mm
40 mm

170 mm
min. 380 mm
(+N*50mm)
max. 6880 mm
50 mm

55,0 liter/m2
C20/25

65,0 liter/m2
C20/25

Kruisnet minimaal
Ø 5 250 (FeB 500)

Kruisnet minimaal
Ø 5 250 (FeB 500)

Milieuklasse

Brandbaarheid
De isolatielaag bestaat uit brandvertragend gemodificeerd
EPS.
Werkende breedte
De EPS-vulelementen hebben een werkende breedte van
515 of 635
element.

Totale vloerdikte
excl. afwerklaag
Liggerhoogte
Liggerlengte
Dikte druklaag
Vulling druklaag ¹
Kwaliteit druklaag
Wapening
druklaag

¹Exclusief vulling ter plaatse van de oplegging.
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Doorsnede

Certificering
De liggers en EPS-vulelementen worden geleverd met
CE Markering en DoP (Declaration of Performance).
De PS-isolatievloer beschikt tevens over een
Erkend BB-Aansluitdocument. VBI is gecertificeerd volgens
het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het
milieumanagementsysteem ISO 14001. U vindt deze
documenten op de downloadpagina van www.vbi.nl
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Principedetails
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Verwerkingskenmerken

Duurzaam bouwen

Transport
PS-isolatievloeren worden doorgaans geleverd door de
bouwmaterialenhandel, danwel dat de verwerker ze daar zelf
afhaalt.

Afval voorkomen
Door het gecontroleerde proces gaat er geen materiaal
verloren. Wij hebben daarvoor al tientallen jaren een uniek
recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het
productieproces weer volledig worden hergebruikt.

Opslag
De liggers dienen droog te worden opgeslagen op een
stabiele en vlakke ondergrond. Beschadiging dient te worden
vermeden. EPS-vulelementen dienen beschermt te worden
tegen wegwaaien.
Voorbereiding montage
Oplegvlakken vlak en schoon afwerken.
Verwerking
Voor de verwerking van de PS-isolatievloer verwijzen wij u
naar de
adviezen PSU vindt dit
document op de downloadpagina van www.vbi.nl
Technische service
De Technisch Adviseurs van VBI kunnen u van dienst zijn
voor het geven van adviezen en inlichtingen bij
voorbereiding en uitvoering.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Bel dan met +31 (0)26 379 79 79
of stuur een e-mail naar vbi@vbi.nl

Water- en energiebesparing
De structurele monitoring van emissies, afvalstromen,
grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten doen
wij op basis van ISO 9001 en 14001.
Recyclebaarheid en hergebruik
Gebruikt EPS is eenvoudig te verwerken als grondstof voor
nieuw EPS. VBI heeft locaties waar u het gebruikte EPS gratis
kunt aanbieden.
BREEAM-NL
VBI is founding partner van het Dutch Green Building Council
en ondersteunt projecten met duurzaamheidambities
volgens BREEAM. VBI kan een significante bijdrage leveren
aan duurzaamheidcriteria zoals MAN3, MAT1, MAT5 en
WST2. Neemt u voor meer informatie contact op met onze
afdeling Verkoop.

Handige tool: VBI VloerSpecificator
Op www.vbi-techniek.nl vindt u een handige online tool
waarmee u de verschillende typen PS-isolatievloeren kunt
configureren. Door het invullen van enkele parameters kunt
u met de VBI VloerSpecificator eenvoudig een bestellijst van
de benodigde liggers en vulelementen laten samenstellen.
Ook kunt u via dit programma een compleet legplan
genereren en downloaden.
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Losplaats
Indien aflevering geschiedt door VBI, dan is het product bij
het aanvang van het lossen voor risico van de afnemer en/of
verwerker. De losplaats dient door de afnemer en/of
verwerker te worden aangegeven, voldoende groot en vlak te
zijn. De losplaats dient over de verharde weg of goede
rijplatenbaan bereikbaar te zijn voor een 50-tons truckoplegger met een draaicirkel van 24 meter; dit ter
beoordeling van de chauffeur.

Verwerkingsadviezen
voor de PS-isolatievloer

Algemeen
Bij aanvoer de liggers c.q. elementen controleren op
transportschade. Eventuele onvolkomenheden per
omgaande melden.
Aanvoer
Liggers
Liggers worden franco werk gelost naast de wagen. Zorg
voor voldoende onderslag voor de balken. Bij het bepalen
van de losplaats dient rekening te worden gehouden met
de positie van de kraan. De ondergrond van de losplaatsen
dient vlak en stabiel te zijn. Gebruik voor het tassen
baddingen met een lengte van 1200 mm als
onderslagbalken.
Bij de opslag van de liggers ervoor zorgen, dat deze
niet scheluw kunnen zakken en dat de stapelhouten
boven elkaar komen. Bij elke liggervracht de
verzamelde stapelhouten van de vorige vracht retour
geven en dit op de bon aantekenen. Bij de laatste
levering voor eigen stapelhout zorgen en die van VBI
mee retour geven.
EPS-elementen
EPS-elementen worden, met de door u ter beschikking te
stellen loshulp, naast de vrachtwagen geleverd. Zorg ervoor
dat de vulelementen tegen wegwaaien zijn beschermd door
bijv. steigerdelen, baddingen of hekken.
Montagebenodigdheden
Kraan
Voor transport van liggers op de bouwplaats met een kraan
met tweesprong met even lange kabels van tenminste 6
meter.

Afstandhouten
Voor de maatvoering tussen twee liggervoeten, per
soort vulelement 2 stuks.

Grof getande zaag
Voor het op maat zagen van de EPS-elementen
Schrobzaag
Voor het maken van sparingen in EPS-elementen
Hoogtelatten en rei
Voor het op hoogte afwerken van de druklaag
Het leggen van de liggers en EPS-elementen
- Zorg dat de kraanmachinist en de legploeg van de verwerkingsadviezen op de hoogte zijn en dat ze bekend zijn
met de vooraf vastgestelde montagevolgorde.
- Houd bij de inrichting en organisatie van het bouwterrein
rekening met de aanvoer, opslag en verwerking van de
materialen.
- De opleggingen op de fundering behoren vlak te zijn.
- Zorg dat het tillen en neerleggen van de liggers zonder
schokken of stoten plaatsvindt .
- Zorg dat de liggers volgens tekening worden gelegd.
Let op de juiste lengte en bedrading
(kleurcode: Groen= 1T, Blauw= 2T, Wit= 3T).
Eventueel liggers met zwaardere wapening toepassen.
Voor het op maat leggen kunnen afstandhouten
worden gebruikt.
- Gebruik EPS-stroken voor de isolatie van liggers, die niet
door vulelementen worden geïsoleerd.
Met deze EPS-stroken kunnen zowel de dubbele liggers
of, door op maat te zagen, de randliggers worden
geïsoleerd. Voor het ophangen van de EPS-strook per
strook 4 isolatiebeugels gebruiken. De wijze van
montage is op de schetsen aangegeven.

Verwerkingsadviezen voor de PS-isolatievloer

- Houd bij het leggen van de vulelementen de op onze
tekening aangegeven "flaprichting" aan. Start elke
voorgaande strook. Zo bespaart u onnodig afval.
- Kruipgat uitkisten op de liggers.
- Na het stellen van de rand- en/of kopkist het krimpnet
volgens tekening aanbrengen en opleggingen en liggers
met schoon water nat maken. Vulbeton conform de
eisen van het Erkend BB-Aansluitdocument aanbrengen.
Voor het op juiste hoogte afreien gebruik maken van
hoogtelatten over de liggers.
- Bouwplanken gebruiken wanneer tijdens het storten
geen kraan wordt gebruikt.
Nazorg
Controleer of alle elementen volgens
uitvoeringstekening verwerkt zijn.
Tijdens de bouw erop toezien dat de toelaatbare
belastingen niet worden overschreden . De
opperbelasting gelijkmatig over de vloerelementen
verdelen en zo dicht mogelijk bij de bouwmuur
plaatsen.
Vulbeton:
vloertype

Vulbeton1) ltr/m2

173 S/H/K/Q/T
174 S/H/K/Q/T

55
65

1) exclusief vulling ter plaatse van de oplegging.

Na het storten de vloer nat houden.
Schoon EPS-afval direct in de beschikbaar gestelde
zakken verzamelen en terugzenden voor hergebruik.

Is er iets niet duidelijk? Bel dan met +31 (0)26 379 79 79
of stuur een e-mail naar vbi@vbi.nl
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Vloeren, combinatievloeren, beton
Korte beschrijving

VBI Verkoop Maatschappij BV
de berekening opgenomen. De maximale belasting van de vulelementen in montagestadium bedraagt 1,5 kN.
Materiaalsterkte Beton- en staalkwaliteit volgens VBC 1995 (NEN 6720: 1995).

(C)

PS-isolatievloer, vloertype 173 G/S/H/K en 174 G/S/H/K, samengesteld uit liggers
van voorgespannen beton, vulelementen van EPS (gee«xpandeerd polystyreenschuim) en een druklaag van beton. Geschikt als beganegrondvloer boven kruipruimten in woning- en utiliteitsbouw, ook toepasbaar bij complexe plattegronden.
De PS-isolatievloer voldoet aan de volgende Dubo-maatregelen van het Nationaal
Pakket Woningbouw: S 012, S 052, S 072, S 116 en S 494.

Samenstelling

Vuur, explosie

(E)

Systeemopbouw
_ Combinatievloer van voorgespannen betonnen liggers waartussen vulelementen
van EPS, brandvertragend gemodi¢ceerde kwaliteit en over het geheel een gewapende druklaag van grindbeton. Afhankelijk van de dikte van de druklaag (bepalend voor de maximale veranderlijke belasting) kan gekozen worden voor:
! vloertype 173 G/S/H/K: druklaag 40 mm;
! vloertype 174 G/S/H/K: druklaag 50 mm.
De isolatiewaarde van de G-types is afgestemd op de minimale eis uit het Bouwbesluit van Rc = 2,5 m2 WK/W; de isolatiewaarde van de S-types: Rc = 3,0 m2 WK/W;
de isolatiewaarde van de H-types: Rc = 3,5 m2 WK/W; de isolatiewaarde van de Ktypes: Rc = 4,0 m2 WK/W.
Elementopbouw PS-isolatievloeren zijn opgebouwd uit:
! Liggers voor oplegging op gefundeerde ondersteuningen: voor overspanningen
tot ca. 6.500 mm, h.o.h.-afstand 635 mm of 515 mm, hetgeen afhankelijk is van
de belasting, indeling e.d.
! Vulelementen voor oplegging op de ligger£enzen: de vulelementen hebben een
dusdanige vorm, dat zij de liggers volkomen omsluiten, zodat er geen koudebruggen ontstaan. De vulelementen hebben een breedte van 565 mm en 445 mm en
een lengte van 2.000 mm.
! Druklaag afhankelijk van het vloertype 40 of 50 mm; met kruisnet q 5-250 (FeB
500). Vulbeton: 55/65 l per m2 , excl. het beton boven de oplegging en de gevels.
! De PS-randbekisting, vervaardigd van EPS, voor de aansluiting op gevelbalken of
metselwerk. Afhankelijk van het hoogteverschil tussen de vloer en de gevelbalken,
leverbaar in twee typen.
! Afwerklaag: min. 30 mm.
Materiaal
! Liggers: mechanisch verdicht grindbeton C35/45 met voorspanstaal FeP 1770/
1860, in drie wapeningspatronen:
! 1S (1 q 4 boven en 1 q 6,9 onder);
! 2S (1 q 4 boven en 2 q 6,9 onder);
! 3S (1 q 5 boven en 3 q 6,9 onder).
! Vulelementen: EPS, in standaard- of brandvertragend gemodi¢ceerde kwaliteit.
! Druklaag: grindbeton, tenminste C12/15 (zie Attest).
! Wapeningsnet q 5 - 250: betonstaal FeB 500.
Fabricagemethode
! Liggers: fabrieksmatig met een horizontale glijmachine volgens het z.g. langebanksysteem.
! Vulelementen: fabrieksmatig in een verwarmde aluminium vormdeelmatrijs voor
het expanderen en fuseren van de EPS-korrels.
Hulpstukken PS-randbekisting voor de aansluiting op de fundering. Daar de vulelementen op zeer eenvoudige wijze met normaal gereedschap worden verwerkt,
worden andere hulpstukken niet geleverd.

Vorm, afmetingen, gewicht

(F)

Vorm Zie illustraties.
Afmetingen
! Liggers: liggerhoogte: 170 mm, voetbreedte: 116 mm, kopbreedte: 60 mm, max.
liggerlengte 6.880 mm.
! Vulelementen: breedte: 565 en 445 mm, lengte: 2.000 mm.
! Liggerafstand h.o.h.: 635 en 515 mm.
! Druklaag type 173 G/S/H/K: dik 30 mm boven de liggers en 40 mm boven de vulelementen. Druklaag type 174 G/S/H/K: 40 mm boven de liggers en 50 mm boven de vulelementen.
vloertype
druk- ligger- totale
gewicht vulbeton gewicht
incl. 30 mm aflaag hoogte vloerdikte
werklaag kg/m2
mm
mm
mm
kN/m2 l/m2 1)
! 173 G/S/H/K 40
170
200
1,71
55
227
! 174 G/S/H/K 40
170
210
1,94
65
250
1Þ excl. vulling boven oplegging muur en gevels.
Gewicht
! Vulelementen: 14 N/m1 .
! Wapening/kruisnet: ca. 12,5 N/m2 bij overspanningen 9 4,5 m en ca. 15,5 N/m2
bij overspanningen > 4,5 m.
! Ligger: 0,31 kN/m1 .

Uiterlijk

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen

(J)

Productsterkte Zie gra¢ek bij de illustraties. De maximale overspanningen gelden
voor de vermelde veranderlijke belasting, afwerklaag en wandtoeslag en zijn gebaseerd op enkele liggers en een h.o.h. afstand van de liggers van 635 mm.
Lichte scheidingswanden voor b.v. woningbouw en kantoren met een gewicht van
maximaal 3 kN/m1 worden i.v.m. de eis van vrije indeelbaarheid als een gelijkmatig
verdeelde belasting in rekening gebracht (minimaal 0,5 kN/m2 ). Indien in woningbouw een binnenwand moet voldoen aan de geluidseis van -20 dB, wordt er een toeslag berekend van min. 0,85 kN/m2 . Wanden zwaarder dan 3 kN/m1 worden apart in
2006

(L)

Bestandheid
! EPS is bestand tegen: cement, kalk, gips, anhydride, magnesiet, zoutzuur 35%,
salpeterzuur 50%, zwavelzuur 95%, aardgas, chloorgas, chloorwater, metalen,
water, zeewater, zeep, waterstofperoxide, ammonia, alcohol, kunststoffen zonder
weekmaker, UV-straling bij niet-permanente blootstelling aan zonlicht.
! EPS is voorwaardelijk bestand tegen: pentachloorphenol, creosootolie, verf en
lijm, mits oplosmiddelen geheel zijn weggedroogd uit de constructie.
! EPS is niet bestand tegen: aceton, terpetijn, terpentine, benzine, paraf¢neolie,
spijsolie«n, vaseline en dieselolie.
! EPS is volkomen vrij van aantasting door schimmels en andere micro-organismen. Het wordt niet aangevreten door muizen of ratten of ander ongedierte en
vertoont geen capillaire opzuiging. Het rot niet en geeft geen giftige dampen of
gassen af.
! EPS is een inert en uiterst stabiel materiaal.

Thermische eigenschappen

(M)

Geleiding Standaard leverbaar met een warmteweerstand (zonder overgangsweerstanden ) Rc = 2,5 m2 WK/W (G-types); 3,0 m2 WK/W (S-types); 3,5 m2 WK/W (H-types);
4,0 m2 WK/W (K-types); volgens NEN 1068.

Toepasbaarheid, ontwerp

(T)

Bruikbaarheid, functioneel Als warmte-isolerende beganegrondvloer boven kruipruimten in woning- en utiliteitsbouw. In de zin van het Bouwbesluit als een vocht(lucht)dichte afsluiting tussen de kruipruimte en de woning of het gebouw.
Bruikbaarheid, voorschriften KOMO-attest-met-productcerti¢caat K2238.
Ontwerpdetails
! Opleglengte liggers op staal: 70 mm, op beton: 80 mm, op metselwerk (kalkzandsteen): 90 mm.
! Zonder speciale voorzieningen kunnen wanden tot 3 kN/m1 op de vloer worden
geplaatst en worden in de berekening opgenomen als een gelijkmatig verdeelde
belasting. I.v.m. de vrij indeelbaarheid wordt minimaal 0,5 kN/m2 aangehouden.
! Vloertype 173 G/S/H/K, vloerdikte 200 mm tot en met een veranderlijke belasting
van 3,5 kN/m2 .
! Vloertype 174 G/S/H/K, vloerdikte 210 mm tot max. 6 kN/m2 .
! Geluidsisolatie: vloertype 174 G/S/HK met minimaal 30 mm z/c-afwerklaag, als
minimaal gewicht 250 kg/m2 moet zijn. Uitvoering op akoestisch oplegmateriaal
behoort tot de mogelijkheden.
Temperatuurfactor: f v 0,65 bij woningen en logiesgebouwen; f v 0,50 bij de
overige gebouwen.
Voor speci¢eke details zie KOMO-attest-met-productcerti¢caat.
! Raveling van e¤e¤n ligger middels kokerijzer.
! Dilataties afhankelijk van situatie.

Verwerkingskenmerken

(V)

Transport Door fabrikant, per vrachtauto, liggers op stapelhouten.
Opslag Liggers: op stabiele ondergrond, zodanig dat liggers niet scheluw kunnen
zakken, met de stapelhouten boven elkaar.
Voorbereiding Oplegvlakken waar nodig vlak afwerken.
Verwerking
! De liggers m.b.v. een kraan volgens bijgeleverde werktekeningen met de afstandhouten op maat leggen.
! Vulelementen aanbrengen.
! Sparingen alleen maken door vulelementen weg te laten, pas te maken of sparingen hierin te zagen.
! Randkist stellen, wapening aanbrengen, oplegvlakken en liggerkoppen goed nat
maken en druklaag storten.
! Montagejuk niet benodigd.
Uitgebreid verwerkingsadvies voor PS-isolatievloer is apart verkrijgbaar.
Bewerkbaarheid De vulelementen laten zich met eenvoudig gereedschap
(b.v. schrobzaag) zagen of snijden.

Economische, commercie«le factoren

(G)

Oppervlaktestructuur Bovenzijde vloer: gee«galiseerd door afwerking van druklaag of
door toepassing van afwerklaag.
Kleur Vulelementen: wit; liggers: betongrijs.
Neveneffecten Geen.

Mechanische eigenschappen

(K)

Brandbaarheid Liggers onbrandbaar volgen NEN 6064. Conform het KIWA afgegeven attest-met-productcerti¢caat is het vloersysteem toepasbaar als beganegrondvloer boven kruipruimten. Voor utiliteitsbouw wordt desgewenst een brandvertragend gemodi¢ceerde kwaliteit EPS geleverd.

(Y)

Prijzen Volgens opgave fabrikant.
Levering Door fabrikant, franco werk, gelost naast de wagen of just in time. Bij aanvoer tijdens werktijd een persoon loshulp ter beschikking stellen, na werktijd losplaats duidelijk aangeven.
Levertijd 4 weken.
Leveringsgebied Nederland.
Garanties Volgens KOMO-attest-met-productcerti¢caat.
Technische service Technische adviseurs van de fabrikant staan ter beschikking
voor het geven van adviezen en inlichtingen bij voorbereiding en uitvoering. Tekeningen en statische berekeningen worden voor elk project vervaardigd en ter beschikking gesteld aan Bouw- en Woningtoezicht.
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VBI
VERKLARING VAN KIWA
Dit BB-aansluitdocument is op basis van de Richtlijn aansluiting Bouwbesluit 7502
“Vloerconstructies” d.d. 2015-12-01 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor
Productcertificatie.
De prestaties van vloerconstructies samengesteld met de combinatievloer met EPS vulelementen
zijn beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden
periodiek herbeoordeeld.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat de met de combinatievloer met EPS vulelementen
samengestelde vloerconstructies voldoen aan de in dit BB-aansluitdocument opgenomen eisen
van het Bouwbesluit, mits:
wordt voldaan aan de in dit BB-aansluitdocument vastgelegde toepassingsvoorwaarden;
de combinatievloer met EPS vulelementen voldoet aan de in 1.2 vermelde productkenmerken;
de vervaardiging van de vloerconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit BBaansluitdocument vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
In het kader van dit BB-aansluitdocument vindt geen controle plaats op de productie van de
voorgespannen balkelementen of de EPS vulelementen, noch op de samenstelling van en/of
montage in de vloerconstructies.
Dit BB-aansluitdocument is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit
overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Dit BBaansluitdocument is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw”
op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.

Luc Leroy
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Sir Winston Churchilllaan 273
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP
Begane grondvloerconstructie samengesteld uit voorgespannen balkelementen van vooraf vervaardigd beton met vulelementen van
geëxpandeerd polystyreen (EPS).

1.2

PRODUCTKENMERKEN
De uitspraken in dit BB-Aansluitdocument voor vloerconstructies samengesteld met de combinatievloer met EPS vulelementen zijn geldig
indien de combinatievloer met EPS vulelementen voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
Kenmerk

Bepalingsmethode

Eis

Mechanische sterkte

5.2.3 en 5.2.4 NEN-EN 15037-4 (vulelementen)

Klasse R1 volgens NEN-EN 15037-4.

Vorm- en afmetingen

5.2 van NEN-EN 15037-1 (balkelementen)
5.1.1 van NEN-EN 15037-4 (vulelementen)

Binnen de toleranties en groter dan of gelijk aan
de minimale afmetingen volgens 4.3.1 van
NEN-EN 15037-1 respectievelijk 15037-4.
Zie typen vloerconstructies in tabel 1 en op de
tekeningbladen bij dit attest.

Duurzaamheid

EN 206-1, NEN-EN 1992-1-1

Betondekking betonnen liggers groter of gelijk
aan de volgens de van toepassing zijnde
milieuklasse vereiste waarde.
Mengselsamenstelling conform de eisen in
EN 206 en NEN 8005 voor de van toepassing
zijnde milieuklasse.

Kenmerk

Bepalingsmethode

Eis

Thermische isolatie

5.6 van NEN-EN 15037-4 (vulelementen)

Op basis van de vereiste Rc-waarde dienen de
afmetingen van het isolatiemateriaal minimaal
gelijk te zijn aan de in tabel 2 en op de
tekeningbladen van dit BB-Aansluitdocument
vermelde waarden, met de bijbehorende
warmtegeleidingscoëfficiënt van het
isolatiemateriaal.

1.3

KENMERKEN VAN DE VLOERCONSTRUCTIE

1.3.1

Vorm en samenstelling
De vulelementen van geëxpandeerd polystyreen dienen tussen de balkelementen te worden gelegd. Na het aanbrengen van de vereiste
wapening wordt het beton in het werk gestort, zowel voor de langssleuven als voor de toegepaste constructieve druklaag.

1.3.2

Massa van de vloer
Tabel 1 - Massa incl. voegvulling, excl. afwerklaag
Type
vloerconstructie

dikte druklaag
boven de ligger
[mm]

dikte druklaag
boven het blok
[mm]

gewicht excl.
afwerking
[kg/m²]

gewicht incl. 30 mm
afwerking
[kg/m²]

173G/S/H/K/Q/T

30

40

≥ 171

≥ 228

174G/S/H/K/Q/T

40

50

≥ 194

≥ 251

Pagina 3 van 18

Erkend BB-aansluitdocument

K86192/04

Combinatievloer met EPS vulelementen
2.

PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT
Bouwbesluitingang
Afdeling Bouwbesluit
Nr. en titel

Grenswaarde/
Bepalingsmethode

Prestatie volgens
BB-Aansluitdocument

Hoofdstuk 2 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid
2.1 Algemene sterkte van de
Uiterste grenstoestand bepaald
bouwconstructie
volgens NEN-EN 1992
2.2 Sterkte bij brand
Tijdsduur van brandwerendheid
Brandwerendheid
m.b.t. bezwijken, bepaald
vloerconstructie 30 min.
volgens NEN-EN 1992 óf
NEN 6069.
2.8 Beperking van het ontstaan Brandklasse bepaald volgens
De betonnen druklaag
van een brandgevaarlijke
NEN-EN 13501-1.
voldoet aan brandklasse
situatie
A1fl.
2.9

Beperking van het
ontwikkelen van brand en
rook

Brandklasse volgens tabel 2.66
van het Bouwbesluit en
rookklasse s1fl, bepaald volgens
NEN-EN 13501-1.

2.10 Beperking van uitbreiding
van brand

WBDBO volgens artikel 2.84 van
het Bouwbesluit, bepaald
volgens NEN 6068.
WBDBO en weerstand tegen
rookdoorgang volgens artikel
2.94 van het Bouwbesluit,
bepaald volgens NEN 6068.

2.11 Verdere beperking van
uitbreiding van brand en
beperking van verspreiding
van rook

De betonnen druklaag
voldoet aan brandklasse
A1(fl) en rookklasse s1(fl).

Hoofdstuk 3 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid
Massa van de
3.1 Bescherming tegen geluid
Karakteristieke geluidwering
vloerconstructie en
van buiten, nieuwbouw
volgens artikel 3.2, 3.3 en 3.4
aansluitdetails.
van het Bouwbesluit, bepaald
volgens NEN 5077.
3.2 Bescherming tegen geluid
Karakteristiek geluidsniveau
van installaties, nieuwbouw volgens artikel 3.8 en 3.9 van het
Bouwbesluit, bepaald volgens
NEN 5077.
3.4 Geluidwering tussen
Karakteristieke luchtMassa van de
ruimten van verschillende
geluidniveauverschil en het
vloerconstructie en
gebruiksfunctie,
gewogen contact-geluidniveau
aansluitdetails.
nieuwbouw
volgens artikel 3.16, 3.17 en
3.17a en tabel 3.15 van het
Bouwbesluit, bepaald volgens
NEN 5077.
3.5 Wering van vocht
Waterdicht bepaald volgens NEN Specifieke
2778.
luchtvolumestroom van
de vloerconstructie
Specifieke luchtvolumestroom
zonder doorvoeren en
begane grondvloeren boven
kruipruimten ≤ 20.10-6 m³/(m².s), openingen is kleiner dan
20.10-6 m³/(m².s).
bepaald volgens NEN 2690.
Waar van toepassing (artikel 5.3 Van de in het BBvan het Bouwbesluit) is de
Aansluitdocument
temperatuur van de
opgenomen
binnenoppervlakte niet kleiner
aansluitdetails is de
dan waarde in tabel 3.20 van het temperatuurfactor
Bouwbesluit, bepaald volgens
vermeld.
NEN 2778.
Wateropname op plaatsen
volgens artikel 3.23 van het
Bouwbesluit gemiddeld niet
groter dan 0,01 kg/(m².s1/2) en
op geen enkele plaats groter dan
0,2 kg/(m².s1/2)
Een scheidingsconstructie zoals
3.10 Bescherming tegen ratten
gespecificeerd in artikel 3.69 van
en muizen
het Bouwbesluit mag geen
openingen hebben die breder
zijn dan 0,01 m

Opmerkingen i.v.m. toepassing

Per project te bepalen.
Hogere waarden per project te
bepalen.
Het Bouwbesluit stelt geen eis aan
deze eigenschap voor de naar een
kruipruimte of een ruimte van
geringere hoogte toegekeerde zijde
van een vloer.
Het Bouwbesluit stelt geen eis aan
deze eigenschap voor de naar een
kruipruimte of een ruimte van
geringere hoogte toegekeerde zijde
van een vloer.
Voor begane grondvloeren boven
kruipruimten of ruimten van geringere
hoogte is deze eis niet relevant.

De geluidwering van de gehele
constructie dient te worden bepaald.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de massa van de
vloerconstructie.

De geluidwering van de gehele
constructie dient te worden bepaald.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de massa van de
vloerconstructie.

Ter voorkoming van indringing van
vocht dient de vloerconstructie in een
toilet- of badruimte te worden
voorzien van een afwerking.
Vloerconstructies waarop deze eis
van toepassing is mogen geen
openingen hebben die breder zijn
dan 0,01 m.

Hoofdstuk 5 – Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu
Warmteweerstand
Warmteweerstand
5.1 Energiezuinigheid,
scheidingsconstructie (artikel 5.3 vloerconstructie in tabel
nieuwbouw
van het Bouwbesluit)
2 van dit
3,5 m²K/W, bepaald volgens
BB-Aansluitdocument.
NEN 1068.
Luchtvolumestroom van het
Luchtvolumestroom van
Voeg- en aansluitdetails uitvoeren
totaal aan verblijfsgebieden,
de vloerconstructie
volgens de tekeningbladen bij dit BBtoilet- en badruimten 0,2 m³/s,
zonder doorvoeren en
Aansluitdocument
bepaald volgens NEN 2686.
openingen is
verwaarloosbaar.
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2.1

TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT OOGPUNT VAN VEILIGHEID

2.1.1

Algemene sterkte van de bouwconstructie, BB afdeling 2.1
Of de vloerconstructie voldoet aan bovenvermelde afdeling van het Bouwbesluit kan bepaald worden volgens NEN-EN 1992.

2.1.2

Sterkte bij brand, BB afdeling 2.2
De tijdsduur van de brandwerendheid van de vloerconstructie met betrekking tot bezwijken bedraagt ten minste 30 min.
Indien een grotere brandwerendheid is vereist, dient deze bepaald te worden volgens NEN-EN 1992-1-2.

2.1.3

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, BB afdeling 2.8
De vloerconstructie voldoet zonder verdere afwerking op de betonnen druklaag aan de bovenzijde aan klasse A1 respectievelijk A1fl
volgens NEN-EN 13501-1.
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3.

2.1.4

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, BB afdeling 2.9
De vloerconstructie voldoet zonder verdere afwerking op de betonnen druklaag aan de bovenzijde minimaal aan brandklasse Cfl.
De rookklasse van de vloerconstructie zonder verdere afwerking op de betonnen druklaag is s1(fl).
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3.

2.1.5

Beperking van de uitbreiding van brand/Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook,
BB afdeling 2.10/2.11
Toelichting
Voor begane grondvloeren boven kruipruimten of ruimten van geringere hoogte is de eis met betrekking tot de brandwerendheid van
de vloerconstructie met betrekking tot de scheidende functie niet relevant.

2.2

TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

2.2.1

Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw. BB afdeling 3.1
Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. BB afdeling 3.2
De geluidsbelasting (van buiten) en de binnen toegestane geluidsbelasting resulteren in een grenswaarde. Voor de totale omhullende
constructie dient beoordeeld te worden of deze aan de gestelde eis voldoet.
Hierbij dient o.a. gebruik te worden gemaakt van de massa per oppervlakte van de vloerconstructie zoals vermeld in tabel 1.

2.2.2

Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw. BB afdeling 3.4
Op de tekeningbladen bij dit BB-aansluitdocument zijn toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails opgenomen. De prestaties
van deze details staan vermeld in tabel 5.
Voor toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit is een beoordeling van de totale omhullende constructie vereist. Naast de vloerconstructie
en de aansluitdetails zijn ook andere constructiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. Voor deze aansluitdetails wordt verwezen
naar de kwaliteitsverklaringen van de verschillende bouwdelen
NPR 5070 bevat toepassingsvoorbeelden die voldoen aan afdeling 3.4 van het Bouwbesluit.
Voor de bepaling van de massa per oppervlakte van de vloerconstructie met betrekking tot geluid kan gebruik worden gemaakt van:
- tabel 2 van dit BB-aansluitdocument; voor de massa van de vloer voor verschillende elementtypen inclusief voegvulling;
- tabel 1 van NPR 5070; voor de massa van een druklaag en/of afwerklaag.
Voor niet in NPR 5070 genoemde materialen dient de volumieke massa bij het evenwichtsvochtgehalte van het materiaal bepaald te
worden met behulp van NEN 5967.
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2.2.3

Wering van vocht, BB afdeling 3.5
Voor de plaatsing en uitvoering van eventueel aan te brengen waterkerende lagen wordt verwezen naar NPR 2652.
Voor de uitvoering van kruipluiken, leidingdoorvoeren en afdichting van naden en kieren en eventuele andere openingen in de begane
grondvloer kan worden gesteld dat deze nagenoeg luchtdicht moeten zijn om een voldoende laag niveau van de specifieke
luchtvolumestroom te waarborgen. Nadere aanwijzingen zijn te vinden in NPR 2652.
Voor de toepassingsvoorbeelden van voeg- en aansluitdetails van de begane grondvloer op de tekeningbladen van dit BBaansluitdocument geldt dat de specifieke luchtvolumestroom van de vloerconstructie bepaald overeenkomstig NEN 2690 zonder
doorvoeren en openingen verwaarloosbaar is.
In de tabel met betrekking tot de temperatuurfactor is van relevante details of detailcombinaties de temperatuurfactor gegeven. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen de temperatuurfactor van het getekende detail (f 2d) en de temperatuurfactor van een combinatie van twee
details in een uitwendige hoek (f3d, ontmoeting tussen kopgevel, langsgevel en begane grondvloer).
De vermelde waarden betreffen de temperatuurfactor van de binnenoppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald
overeenkomstig NEN 2778.
Het detail ter plaatse van de ontmoeting tussen woningscheidende wand, langsgevel en begane grondvloer bezit altijd een grotere
temperatuurfactor dan het detail ter plaatse van de uitwendige hoek (f 3d), mits de kop van de woningscheidende wand is voorzien van een
gelijkwaardige thermische isolatie. Alle in de tekeningbladen van dit BB-aansluitdocument vermelde details betreffende de ontmoeting
van de uitwendige scheidingsconstructie (kop- of langsgevel) met een woningscheidende vloerconstructie voldoen aan f3d 0,65, mits de
gevel is geïsoleerd tot een niveau van Rc ≥ 2,5 m²K/W bepaald volgens NEN 1068.
Voor niet in de tabel opgenomen details of detailcombinaties of indien de tabel geen uitsluitsel geeft, zal voor zover dit voor het
betreffende detail relevant is middels berekening conform NEN 2778 moeten worden aangetoond dat aan de van toepassing zijnde eis
wordt voldaan.
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3.

2.2.4

Bescherming tegen ratten en muizen, BB afdeling 3.10
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3.

2.3

TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU, NIEUWBOUW

2.3.1

Energiezuinigheid, nieuwbouw. BB afdeling 5.1
De warmteweerstand van de vloerconstructie bepaald overeenkomstig NEN 1068 is vermeld in tabel 2.
Tabel 2 – Thermische isolatie
Type
vloerconstructie

Rc-waarde
[m²K/W]

Warmtegeleidingscoëfficiënt
D [W/mK]

Afmetingen isolatiemateriaal in

173G/174G

2,5

0,039

zie tekeningbladen

173S/174S

3,0

0,039

zie tekeningbladen

173H/174H

3,5

0,039

zie tekeningbladen

173K/174K

4,0

0,039

zie tekeningbladen

173Q/174Q

5,0

0,030

zie tekeningbladen

173T/174T

6,5

0,033

zie tekeningbladen

De luchtvolumestroom van de vloerconstructie, bepaald overeenkomstig NEN 2686 volgt uit de sommatie van de luchtvolumestroom van
de vloerdoorbrekingen. De luchtvolumestroom door de vloerconstructie zelf is verwaarloosbaar, mits voeg- en aansluitdetails zijn
uitgevoerd conform de tekeningbladen van dit BB-aansluitdocument.
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3.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
De uitspraken in dit BB-Aansluitdocument voor vloerconstructies samengesteld met de combinatievloer met EPS vulelementen zijn geldig
indien voldaan is aan de onderstaande toepassingsvoorwaarden:

3.1

Aangrenzende constructies
De vloeren kunnen worden toegepast in geschoorde constructies zoals gedefinieerd in artikel 5.8.1 van NEN-EN 1992-1-1.

3.2

Constructieve druklaag
De vloeren moeten worden uitgevoerd met een constructieve druklaag van ten minste 40 mm dikte en gewapend met een kruisnet bestaande
uit staven met een kenmiddellijn van tenminste 5 mm en een hart-op-hart afstand van 250 mm (staalkwaliteit B500).
In vloerbelastingsklasse II volgens NVN 6725 moeten de vloeren worden uitgevoerd met een constructieve druklaag met een dikte van
minimaal 0,1 Lx met een ondergrens van 50 mm. Hierin is Lx de afstand hart-op-hart tussen de balkelementen verminderd met 150 mm. De
druklaag moet worden gewapend met een kruisnet bestaande uit staven met een kenmiddellijn van ten minste 5 mm en een hart-op-hart
afstand van 250 mm (Staalkwaliteit B500).
Het beton van de constructieve druklaag:
- is conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005 met een sterkteklasse van ten minste C12/15.
- voldoet aan de voor de betreffende toepassing overeengekomen milieuklasse volgens 4.1 van NEN-EN 206-1 en NEN 8005.
- heeft een grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal 16 mm.
Als de constructieve druklaag een dikte heeft van minder dan 50 mm, mag geen hogere sterkteklasse dan C20/25 in de berekeningen worden
aangehouden.

3.3

Taken en verantwoordelijkheden m.b.t. tekeningen en berekeningen
Bij de aanvaarding van een opdracht komt de leverancier met zijn opdrachtgever overeen de taken en verantwoordelijkheden met
betrekking tot de berekeningen en tekeningen van de vloerconstructie uit te voeren volgens categorie 1 of 4a in bijlage 8 van de
Criteria 73. Voor nadere informatie zie www.kiwabeton.nl.
Toelichting
Bijvoorbeeld bij de verkoop van de balkelementen via een externe verkooporganisatie die verantwoordelijk is voor het opstellen van
de berekeningen en tekeningen van de vloer, is voor de leverancier categorie 1 van toepassing.
Toelichting
De certificatie-instelling controleert de berekeningen niet inhoudelijk, maar voert (voor projecten in categorie 4a) steekproefsgewijs
controle uit op de volgende aspecten:
het daadwerkelijk uitvoeren van de overeengekomen taken door de leverancier;
het op correcte wijze verwerken van de overeengekomen uitgangspunten in de berekeningen;
het op correcte wijze op tekening verwerken van de uitkomsten van de berekeningen.
Wanneer in vloerbelastingsklasse I (met uitzondering van gebouwen met meer dan vier verdiepingen) dragende wanden op de
vloerelementen voorzien van akoestisch oplegmateriaal zijn gepositioneerd, dient de hoofdconstructeur dit constructief te beoordelen.

3.4

Onderstempeling
Indien de berekening van de vloer uitgaat van “storten met juk”, moet de wijze van onderstempelen op het legplan zijn vermeld.

3.5

Doorbuiging
Tenzij anders is overeengekomen geldt voor de doorbuiging van de vloerconstructie in de eindtoestand maximaal 1/250 deel van lrep (= de
overspanning of tweemaal de lengte van de uitkraging).
Voor de som van de vervorming w2 en w3 geldt artikel A1.4.3 van de Nationale bijlage bij NEN-EN 1990.
Of de vloerconstructie voldoet aan bovenvermelde eisen kan bepaald worden volgens NEN-EN 1992-1-1.

3.6

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
De combinatievloer met EPS vulelementen mag uitsluitend toegepast worden als begane grondvloer boven kruipruimten of ruimten van
geringere hoogte.

3.7

Wering van vocht
Aan de eis voor wat betreft het indringen van vocht vanuit de toilet- of badruimte in de constructie dient te worden voldaan d.m.v. het
aanbrengen van een vloer- respectievelijk wandafwerking.

3.8

Bescherming tegen ratten en muizen
Een vloerconstructie toegepast als uitwendige scheidingsconstructie, zoals gespecificeerd in artikel 3.69 van het Bouwbesluit, mag geen
openingen hebben die breder zijn dan 0,01 m.
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4.

VERWERKING

4.1

ALGEMEEN
Bij de verwerking moet voldaan zijn aan de toepassingsvoorwaarden volgens hoofdstuk 3.
Bij de eerste levering dienen de verwerkingsvoorschriften van de leverancier op de bouwplaats aanwezig te zijn. De volgende informatie
dient minimaal in de verwerkingsvoorschriften opgenomen te zijn.

4.2

HIJSEN, OPSLAG EN TRANSPORT
Handelingen met betrekking tot hijsen, opslag en transport mogen geen aanleiding geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de
balkelementen. De elementen moeten vrij van de grond worden gestapeld en worden onderstopt.
Handeling en het gebruik van hulpmiddelen bij het hijsen moeten plaatsvinden overeenkomstig de betreffende voorschriften van de
leverancier.

4.3

OPLEGGING
De steunpunten ter plaatse van de opleggingen van de balkelementen moeten vlak en strak zijn uitgevoerd of worden afgewerkt. Het
bovenvlak van een tussensteunpunt mag na afwerking niet meer dan 5 mm onder een rechte door de eindopleggingen liggen.
De voorgespannen balkelementen worden aangebracht overeenkomstig het legplan. De ontwerp-opleglengte is in het legplan
aangegeven.
De werkelijke opleglengte moet tenminste 2/3 van de ontwerp-opleglengte bedragen, maar met een minimum van:
- 65 mm bij een oplegging op metselwerk;
- 50 mm bij een oplegging op al of niet gewapend beton;
- 45 mm bij een oplegging op profielstaal of voldoende vormvast plaatstaal.
In vloerbelastingsklasse II volgens NVN 6725 kan na afwerking van de opleggingen een drukverdelend oplegmateriaal noodzakelijk zijn
(bijv.: zand-cementmortel, bouwvilt, elastomeer). Dit is in het legplan aangegeven.
Er mag niet worden afgestempeld op isolatiemateriaal.

4.4

MONTAGE
Ter voorkoming van breuk moeten de vulelementen van geëxpandeerd polystyreen onmiddellijk na het leggen worden beschermd. Deze
bescherming wordt voldoende geacht indien over de vulelementen een kruisnet aanwezig is bestaande uit staven met een kenmiddellijn
van ten minste 5 mm en een hart-op-hart afstand van 250 mm.

4.5

SPARINGEN
In het werk mogen sparingen worden aangebracht door het (gedeeltelijk) weglaten van vulelementen en/of doorboren van vulelementen
en druklaag, zonder daarbij de balkelementen te bewerken en/of te beschadigen.
Sparingen met een grootste afmeting van meer dan 200 mm moeten op het legplan zijn aangegeven.
Als gevolg van in het werk aan te brengen en in te storten kokers, leidingen, ventilatiekanalen e.d. mag zowel in de bouwfase als in de
gebruiksfase geen van de uiterste grenstoestanden worden overschreden en moet onverminderd worden voldaan aan de eisen met
betrekking tot vervorming en scheurvorming.

4.6

IN HET WERK TE STORTEN BETON
Het in het werk te storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat opeenhoping van betonmortel wordt voorkomen.

5.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de producten voldoen aan de onder “Technische specificatie” vermelde eisen, volgens de genoemde bepalingsmethoden;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- VBI Verenigde Bouwprodukten Industrie B.V.
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen.
Neem de toepassingsvoorwaarden uit hoofdstuk 3 in acht.
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6.

DOCUMENTENLIJST
BRL 0203
NEN 1068
NEN-EN 15037-1
NEN-EN 15037-4
NPR 2652
NEN 2686
NEN 2778
NEN-EN 1990
NEN-EN 1992-1-1
NEN-EN 13501-1
Bouwbesluit
*

7.

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton.
Thermisch isolatie van gebouwen.
Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren: deel 1 – Balken
Vooraf vervaardigde betonproducten – Combinatievloeren: deel 4 – Geëxpandeerde polystyreenblokken
Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen - Wering van vocht van buiten - Voorbeelden van
bouwkundige constructies.
Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden.
Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden.
Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp.
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor
gebouwen.
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag
Het Bouwbesluit 2012.

Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar (het laatste wijzigingsblad bij) de Richtlijn aansluiting
Bouwbesluit 7502.

TEKENINGBLADEN
De onbenoemde materialen (gearceerde wand en spouwbladen) betreffen een steenachtig materiaal met een massa per oppervlakte van
minimaal 170 kg/m² en een rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt van minimaal 0,8 en maximaal 2,0 W/mK, zoals
bijvoorbeeld kalkzandsteen, traditioneel metselwerk en beton.
Tabel 3 – Overzicht details en temperatuurfactoren voor vloerconstructies met een warmteweerstand Rc 2,5 m²K/W
detail
f2d 0,5
f3d 0,5
f2d 0,65
f3d 0,65
voldoet in combinatie met
Ia
voldoet
voldoet
voldoet
IV of V
Ia-1
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-1
Ia-2
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-2
Ia-3A
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-3A
Ia-3B
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-3B
Ia-4A
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-4A
Ia-4B
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-4B
voldoet i.c.m.
Ia-5
voldoet
voldoet
niet
voldoet niet
IV-5
Ia-6
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-6
I-b
voldoet
voldoet
voldoet
per bouwaanvraag bepalen
Ib-1
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met III-1 of III-2
Ib-2
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met IV-3 of IV-4
Ib-3
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met III-1 of III-2
III
voldoet
voldoet
voldoet
per bouwaanvraag bepalen
III-1
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ib-1 of Ib-3
III-2
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ib-1 of Ib-3
IV
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ia
IV-1
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ia-1
IV-2
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ia-2
IV-3
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ia-3 of Ib-2
IV-4
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ia-4 of Ib-2
voldoet
i.c.m.
IV-5
voldoet
voldoet niet
voldoet niet
Ia-5
IV-6
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ia-6
V
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet in combinatie met Ia
*)

In deze details mogen in de gevel ook andere materialen zijn toegepast, mits de totale gevelopbouw een R c-waarde
heeft 2,5 m²K/W.

Toelichting bij tabel
Voor de eis f3d = 0,65 geldt:

- bij detail I, IV en V dikte funderingsopstand 100 mm en dikte binnenspouwblad
- bij detail III dikte binnenspouwblad 100 mm.

100 mm;
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Tabel 4 – Overzicht geluidswering aansluitdetails wanden en vloeren
Detail
Vloer
Wand
Dn,T,A,k
Ln,T,A
[dB]
[dB]
[kg/m²]
[kg/m²]
IIa
IIa-1

52
52

54
54

≥ 350
≥ 350

≥ 575
≥ 575

IIb

52

54

≥ 250

≥ 575

IIb

57

49

≥ 250

≥ 650

IIc
IIc
IIc
IIc-2
IIc-2
IIc-2
IIc-2
IIc-2

52
57
57
52
52
57
57
57

54
49
49
54
54
49
49
49

≥ 250
≥ 350
≥ 300
≥ 250
≥ 300
≥ 250
≥ 250
≥ 350

≥ 2 x 200
≥ 2 x 200
≥ 2 x 300
≥ 2 x 200
≥ 2 x 200
≥ 2 x 300
≥ 2 x 200
≥ 2 x 200

Opmerkingen

Vloer opgelegd
op akoestisch oplegmateriaal en akoestische
ontkoppeling2) tussen wand en vloer.
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal en akoestische
ontkoppeling2) tussen wand en vloer.
Verdiepte spouw min. 500 mm
Verdiepte spouw min. 500 mm
Verdiepte spouw min. 500 mm
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal
Met verend opgelegde dekvloer Llin ≥ +10 dB

Vloer opgelegd
op akoestisch oplegmateriaal en akoestische
ontkoppeling2) tussen wand en vloer.
Vloer opgelegd op akoestisch oplegmateriaal en akoestische
IIc-3
57
49
≥ 300
≥ 2 x 300
ontkoppeling2) tussen wand en vloer.
1) Vloermassa inclusief afwerking maar exclusief eventuele verende dekvloer
2) Ook de dekvloer/ afwerklaag mag het opgaande werk niet raken. Gebruik hiertoe foamstroken van ≥ 5 mm dikte of minerale wol met
een dikte van 10 mm met een hoogte gelijk aan de dekvloer + 30 mm.
IIc-3

52

54

≥ 300

≥ 2 x 200

TOEPASSINGSVOORWAARDEN:
Akoestisch oplegmateriaal: Oplegmateriaal dat onder belasting van de woning óf alleen de begane grondvloer een invering geeft die
kleiner is dan 50% van de nominale dikte van dat materiaal.
Scheidingsstroken tussen vloer en woningscheidende wand: Deze dienen een dynamische stijfheid te bezitten van maximaal
100 MN/mm³. Voorbeelden: EPS20, noppenfolie.
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