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1  I nle iding  

 

U heeft  gekozen voor een zwevende dekvloer volgens de Fonofloor form ule van 

Fonofloor BV. De verwerking van het  isolat iesysteem  zal worden uitgevoerd door 

een fonofloor erkend voorkeursverwerker. Hij  staat  garant  voor de juiste verwerking 

van het  isolat iesysteem .  

 

Om  te kom en tot  een gegarandeerde prestat ie van de dekvloeren, hanteert  de 

fonofloor erkend voorkeursverwerker een vaste werkvolgorde. Deze werkvolgorde 

is afgestem d op de Nederlandse bouwprakt ij k, efficiënt ie in werken en het  

elim ineren van r isico’s die de prestat ie van de dekvloer nadelig kunnen beïnvloeden.  

 

Om  er voor te zorgen dat  alle part ij en die werkzaam heden uitvoeren op het  

vloerveld op de hoogte zij n van de geldende verwerkings-  en uitvoeringseisen, zal 

Fonofloor B.V. zorgdragen voor het  overdragen van deze inform at ie. Dit  kan 

geschieden t ij dens het  eerste bouwoverleg.  

 

De opbouw van het  akoest ische vloersysteem  bestaat  uit  de volgende 

basiselem enten:  

• Draagvloer m et  leidingwerk 

• Uitvlak-  c.q. egalisat ielaag 

• I solat iesysteem  (eventueel m et  vloerverwarm ing)  

• De dekvloer   

 

Het  sam enspel van de verschillende elem enten vorm t  de basis voor de akoest ische 

prestat ie van de vloerconst ruct ie m et  zwevende dekvloer, ook wel m assa–veer–

m assa const ruct ie genoem d. 
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2  De draagvloer   

 

De basis voor een geïsoleerd vloersysteem wordt gevormd door de draagvloerconstructie, het eerste 

element van het massa-veer-massa systeem. Deze massa kan uit verschillende materialen bestaan. 

De gehanteerde norm als uitgangspunt voor het prestatiecertificaat bedraagt een draagvloermassa 

van  

±  600 kg/ m ² . Dit  is de soortelij ke m assa van draagv loer en gehechte uitvlaklaag.  

De veronderstelde contactgeluidbasiswaarde bedraagt  hierm ee LnT,A 59 dB ( I co =  

0 dB) .  

Het  door Fonofloor BV uitgebrachte const ruct ie advies is echter leidend in deze, 

waarbij  de draagvloerm assa wel degelij k ook m inder dan 600 kg/ m 2 kan bedragen. 

Het  is nam elij k zeer goed m ogelij k door m iddel van fonofloor producten 

gegarandeerde waarden te realiseren m et  afwijkende draagvloerm assa’s.  

Laat  u hiervoor adviseren door ons. 

I ndien twij fel bestaat  of de in het  advies veronderstelde m assa aanwezig is, kan 

Fonofloor BV besluiten de akoest ische prestat ies vast  t e stellen door m iddel van 

geluidsm et ingen. 

 

Voor het  uitvoeren van een hoogwaardige en op prestat ie gegarandeerde zwevende 

dekvloer wordt  een glad oppervlak vereist . Om  toog, zeeg en oneffenheden te 

elim ineren en leidingwerk te egaliseren dient  op de draagvloer een uitvlaklaag te 

worden aangebracht .  Al het  leidingwerk (m et  uitzondering van de 

vloerverwarm ingleidingen)  dient  in deze uitvlaklaag te worden opgenom en.  

 

Om  er zeker van te zij n dat  de benodigde hoogte voor de uitvlaklaag ook 

daadwerkelij k beschikbaar is, dient  deze voor aanvang van de m ontage-

werkzaam heden van het  leidingwerk te worden gecont roleerd. Bij  onvoldoende 

beschikbare hoogte kan im m ers het  leidingwerk niet  volledig in de uitvlaklaag 

worden opgenom en. Hetgeen het  vereiste gladde oppervlak in de weg staat .  
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I ndien vaststaat  dat  benodigde hoogte onvoldoende is om  het  leidingwerk op te 

nem en, is het  noodzakelij k het  leidingwerk verzonken in de draagvloer aan te 

brengen of het  verloop (de posit ie)  van de leiding op de draagvloer t e wij zigen.  

 

Om  er voor te zorgen dat  een glad oppervlak kan ontstaan, zijn voor de m ontage 

van leidingen de volgende regels van toepassing:  

• Leidingwerk dient  voldoende gebeugeld te zij n zodat  opdrij ven van de leidingen 

t ij dens het  gieten wordt  voorkom en. 

• Kruisleidingen zijn niet  hoger dan dikte voorvloeilaag ter plaatse en zonodig 

verzonken aangebracht .  

• Leidingwerk is gecont roleerd op volledigheid ( let  op kopersopt ies)  

• Leidingwerk is gecont roleerd op verstoppingen 

• Leidingwerk is gecont roleerd op lekkage 

 

Leidingwerk dat  na het  aanbrengen van de uitvlaklaag nog in het  vloerveld m oet  

worden aangebracht , m oet  verzonken in de uitvlaklaag worden aangebracht . Daar 

dit  grote herstelkosten m et  zich m ee brengt , dient  dit  dan ook te worden 

voorkom en.  
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3  Het  aanbrengen van de u it v lak laag  

 

Als de installat iewerkzaam heden op het  vloerveld zij n afgerond, zal de fonofloor  

erkend voorkeursverwerker het  aanbrengen van de uitvlaklaag opstarten. Om  er  

voor te zorgen dat  een gladde uitvlaklaag kan ontstaan, worden de volgende zaken 

voor aanvang voorvloeien gecont roleerd en indien nodig door de aannem er 

hersteld:    

 

• Vloervelden zij n gereinigd en ontdaan van m aterialen welke kunnen gaan 

drij ven in de uitvlaklaag;  

• Leidingwerk is volledig, gecont roleerd op hoogte, fixat ie en verstoppingen;  

• Openingen waar gegoten m ortel kan weglekken zijn vloeistofdicht  afgewerkt .  

 

Let  op:  

I ndien de binnenwanden op de ruwe vloer zij n geplaatst  en badkam ers niet  zwevend 

en in een afwij kende m ortel (bij v. zandcem ent )  worden uitgevoerd, dienen de 

overgangen van geïsoleerd naar on-geïsoleerde vloervelden ter hoogte van de 

dorpel of deur te worden afgezet . Dit  kan eenvoudig geschieden m et  houten lat ten 

welke m et  Purschuim  vloeistofdicht  worden afgewerkt .  

 

Als de vloervelden op correcte uitgangspunten zij n gecont roleerd, brengt  de erkend 

voorkeursverwerkers om  alle dekvloer-doorkruisende leidingen kantst rook of 

isolat iem antels aan. Vervolgens start  de erkend voorkeursverweker m et  het  

aanbrengen van de voorvloeilaag.  
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4  Na het  aanbrengen van de uit v lak laag  

 

De uitvlaklaag is gegoten en beloopbaar. Als de binnenwanden nog niet  waren 

geplaatst  voor het  aanbrengen van de uitvlaklaag, zal worden gestart  m et  het  

plaatsen hiervan. 

 

fonost r ip ® :  

I ndien er voor is gekozen om  ook het  binnenwerk akoest isch te ontkoppelen van de 

draagvloerconst ruct ie, start  m en m et  het  plaatsten van de stelprofielen en de 

applicat ie van fonost r ip ®  op de uitvlaklaag. Boven op de fonost r ip ®  wordt  het  

opgaand binnenwerk geplaatst . fonost r ip ®  l igt  los op de vloer en behoeft  niet  te 

worden verlijm d. Overtollig m ateriaal m ag niet  worden afgesneden.  

 

Zodra het  binnenwerk is geplaatst  start  m en m et  het  voltooien van de 

installat iewerkzaam heden. Nu wordt  ook het  overige leidingwerk aangebracht  in het  

opgaand werk.  

 

Als het  leidingwerk in het  opgaand werk is aangebracht  en werkzaam heden gereed 

zij n, kan worden gestart  m et  het  stukadoren van het  opgaand werk.  

Door nu al te stukadoren ontstaan net jes afgewerkte st rakke wanden, waar het  

isolat iesysteem  goed op kan aansluiten. Ook krijgt  de uitvlaklaag in deze periode te 

t ij d om  zij n vocht  kwij t  te raken. Het  opsluiten van vocht  onder een zwevende 

dekvloer dient  te allen t ij den te worden voorkom en. Dit  betekent  voor de stukadoor 

dat  hij  m oet  voorkom en dat  water op de uitvlaklaag terecht  kom t .  

 

Let  op: 

Fonofloor BV adviseert  u de kantst rook (hierover later  m eer)  t e laten staan en niet  

voor oplevering te verwijderen. Zo kan ook de bewoner bij  het  aanbrengen van zijn 

vloerafwerking van de kantst rook gebruik m aken. Op deze m anier blij ft  ook deze 
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vloerafwerking vrij  van het  opgaande werk. Nadien kan de bewoner de kantst rook 

afsnij den op 2 m m  boven zij n vloerafwerking. Om dat  reeds gestukadoord is voor 

het  aanbrengen van de kantst roken zij n vlakke schone kim m en gegarandeerd.  

Worden de woningen opgeleverd m et  plinten dan dienen deze plinten 2 m m  vrij  van 

de vloerafwerking te worden aangebracht . Zij  kunnen, indien direct  op de dekvloer 

aangebracht ,  de prestat ie van de dekvloer nadelig beïnvloeden. 

 

Nu de wanden gereed zijn, kan worden gestart  m et  de voorbereidende 

werkzaam heden voor het  isoleren. Om  er voor te zorgen dat  de vereiste gladde 

uitvlaklaag aanwezig is, dienen de volgende zaken voor aanvang van het  isoleren 

te worden gecont roleerd en indien nodig hersteld:   

 

Oneffenheden:  

Het  kan gebeuren dat  t ijdens het  aanbrengen van de uitvlaklaag enige beugels van 

leidingen zij n los gekom en, of andere zaken nog boven de uitvlaklaag uitsteken. 

Vaak worden stenen gebruikt  om  de losgeschoten leidingen te belasten. Deze 

dienen te worden verwijderd en vlak te worden afgewerkt  m et  m ortel. Om  er zeker 

van te zij n dat  niets wordt  vergeten is het  raadzaam  een cont role op de uitvlaklaag 

door te voeren en problem en te m erken m et  een spuitbus.  

 

Ankers/ bouten:  

Het  kan voorkom en dat  ankers van bij voorbeeld stalen kolom m en of m uurplaten 

nog boven de uitvlaklaag uitsteken. Deze dienen te worden verwijderd. I ndien dit  

niet  m ogelij k is kunnen deze “heuvelend”  worden afgesm eerd m et  m ortel, zodat  

het  isolat iesysteem  ook daar voldoende ondersteunend en glad oppervlakte 

verkrij gt . De dekvloer m oet  t er plaatse dan nog een m inim ale dikte hebben van 30 

m m . Als dit  niet  m ogelij k is, dienen deze locat ies door m iddel van dilatat ies te 

worden uitgesloten van het  geïsoleerde vloerveld. Dit  kan worden gerealiseerd door 

deze locat ies te dilateren m et  bij v. een houten bekist ing. 
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Concent rat ies le idingen:  

Daar waar dekvloer-doorkruisend leidingwerk zich concent reert , worden deze door 

dilatat ies vrij gehouden van het  geïsoleerde vloerveld. Veel voorkom ende posit ies 

zij n;  overgangen tussen hal en m eterkast , leidingconcent rat ie bij  groepverdelers en 

onder leidingwerk onder/ achter het  keukenblok. 

 

Overgangen:  

Bij  overgangen tussen verschillende ruim te is het  raadzaam  dilatat ies te plaatsen 

onder de posit ie van de deur.  Zo kunnen bij  het  aanbrengen van de vloer-afwerking 

dilatat ies welke ook in de afwerking dienen te worden aangebracht  buiten het  zicht  

blij ven. 

 

Overgang tussen geïsoleerde en ongeïsoleerde v loerv elden:  

Overgangen van geïsoleerde vloervelden naar niet  geïsoleerde vloervelden dienen 

te worden afgezet  (afzet ten op juiste posit ie zodat  plint  op niet -geïsoleerd vloerveld 

valt ) . 

 

Let  op: 

I ndien het  noodzakelij k is dat  nat te ruim tes geïsoleerd worden uitgevoerd, dienen 

overgangen van geïsoleerde vloervelden van nat te ruim tes naar andere geïsoleerde 

vloervelden te worden gedilateerd.  

 

Nat te ruim tes zij n, tenzij  nadrukkelij k vooraf overeengekom en, uitgesloten van 

prestat iegarant ie. Voor nat te ruim tes (niet  verblij fsruim tes)  zij n verlaagde 

prestat ies van toepassing in overeenstem m ing m et  het  Bouwbesluit  2012.  

Met  dilatat ies wordt  voorkom en dat  de aan verschillende prestat ies onderhevige 

vloerenvelden elkaar kunnen beïnvloeden (afzet ten op juiste posit ie zodat  plint  op 

geïsoleerd vloerveld valt  van de nat te ruim te) . Deze dilatat ies kunnen na het  

aanbrengen van de isolat ie worden geplaatst .  
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5  Het  isoleren van de v loerve lden  

 

Als alle voorbereidende werkzaam heden zijn uitgevoerd, uitvlaklagen zij n 

geschoond en dilatat ies geplaatst  kan worden gestart  m et  het  aanbrengen van de 

Fonofloor producten. Het  aanbrengen kan slechts worden uitgevoerd door een 

Fonofloor erkend voorkeurverwerker. Deze zal na inspect ie van de te isoleren 

vloervelden starten m et  het  aanbrengen volgens de fonofloor form ule. 

 

De zwevende (verend opgelegde)  dekvloer ont leent  zij n akoest ische prestat ie aan 

het  feit  dat  hij  nergens vast  zit  aan overige const ruct ie. Hij  drij ft  als het  ware in een 

bad van isolat ie. Een kantst rook is geen akoest ische isolat ie en zorgt  slechts voor 

het  vrij houden van de dekvloer m et  het  opgaand werk, gebruik echter ALTIJD de 

voorgeschreven fonoce ll ®  kantst rook.  

 

Let  op: 

Zodra het  isolat iesysteem  is aangebracht  is het  niet  m eer toegestaan in dit  

aangebrachte geïsoleerde vloerveld of in de voorvloeilaag wij zigingen, 

aanpassingen, insnijdingen of doorboringen door t e voeren. Bij  aantast ingen van 

het  isolat iebed door andere dan de erkende voorkeursverwerker vervalt  de 

prestat iegarant ie. Herstelwerkzaam heden aan de isolat ie dienen dan ook alt ij d in 

overleg m et  en door de erkende voorkeursverwerker t e geschieden.  
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6  Cont role  na het  isole ren  

 

Zodra de vloervelden zij n geïsoleerd, worden deze door de fonofloor erkende 

voorkeursverwerker op correcte uitvoering nagelopen. 

 

Vloerverw arm ing:  

Bij  appartem enten welke zij n voorzien van vloerverwarm ing krij gt  nu de installateur 

de gelegenheid het  vloerverwarm ingsysteem  aan te brengen.  

Voor de verwerking van de vloerverwarm ing op het  fonofloor ®  akoest ische 

vloerisolat iesysteem  zij n aparte verwerkingsvoorschriften opgesteld. U vindt  deze 

op onze website.  

 

Er zij n verschillende m ogelij kheden om  vloerverwarm ingsleidingen te bevest igen op 

fonof loor ® .  Om  zeker te zij n dat  het  profiel van keuze toepasbaar is, kan het  

systeem  ter beoordeling worden voorgelegd aan Fonofloor BV. Deze zullen na het  

uitvoeren van de hechtproef bij  gebleken geschiktheid goedkeuring geven voor de 

applicat ie. Op vloervelden waarop niet  goedgekeurde system en worden toegepast  

wordt  door Fonofloor BV geen prestat iecert ificaat  afgegeven.  

 

Let  op: 

Bij  de applicat ie van vloerverwarm ing is het  niet  toegestaan dat  leidingen het  

geïsoleerde vloerveld verlaten en door het  opgaand binnenwerk worden 

doorgevoerd, zonder dat  deze over een afstand van 50 cm  aan weerzij den van de 

doorvoer zij n voorzien van een vloeistofdichte, aaneengesloten akoest ische m antel. 

Posit ies van doorvoeren in de kantst rook dienen m et  PUR-schuim  aan beide zijden 

van de doorvoer t e worden afgedicht .  

Vloerverwarm ingleidingen in ongeïsoleerde ruim ten dienen hun aanvoer en retour 

te verkrij gen vanuit  de in de voorvloeilaag opgenom en leidingen in de bet reffende 
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ruim te. Het  is niet  toegestaan leidingen in de dekvloer op te nem en welke dilatat ies 

kruisen tussen geïsoleerde en ongeïsoleerde vloervelden. 

Leidingen welke dilatat ies kruisen tussen twee geïsoleerde ruim tes dienen ook over 

een afstand van 50 cm  aan beide zij den van de dilatat ies te zij n voorzien van een 

vloeistofdichte aaneengesloten akoest ische m antel. 

Groepverdelers dienen akoest isch ontkoppeld te worden bevest igd aan het  opgaand 

werk. 

 

De door veel m ortelfabrikanten en de nieuwe NEN2742-norm  voorgeschreven 

m inim ale dekking op leidingen bedraagt  30 m m . Kruisleidingen dienen daarom  te 

worden voorkom en. 
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7  Aanbrengen van de gietvloer  

 

Als alle installat iewerkzaam heden van de vloerverwarm ing zij n afgerond, zal door 

de erkende voorkeursverwerker de dekvloer worden aangebracht .  

 

De akoest ische prestat ie welke geleverd wordt  volgens de fonofloor form ule is van 

toepassing op de com binat ie van de eerder genoem de basiselem enten. 

Vloerafwerkingen door derden aangebracht  vallen niet  onder het  door Fonofloor BV 

verst rekte prestat iecert ificaat . Vloerafwerking op de opgeleverde zwevende 

dekvloer dient  dusdanig te worden aangebracht  dat  starre koppelingen tussen 

dekvloer en opgaand werk worden voorkom en. Deze vloerafwerking valt  

vanzelfsprekend niet  onder het  door Fonofloor BV verst rekte prestat iecert ificaat . 
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8  Afgifte  van het  Presta t iecer t if icaat  

 

Zodra alle dekvloeren zijn aangebracht , zal Fonofloor BV ( indien van toepassing)  

overgaan tot  het  verst rekken van het  prestat iecert ificaat  voor gegarandeerde 

akoest ische vloerisolat ie. Zij  zal, afhankelij k van de overeengekom en afspraken m et  

de opdrachtgever,  opdracht  verst rekken tot  het  uitvoeren van 

contactgeluidsm et ingen. Deze geluidsm et ingen worden uitgevoerd door een 

onafhankelij k inst ituut , onze vaste partner hierin is Woningborg Advies.  

 

Ter bekracht iging van de geleverde prestat ie zal Fonofloor BV voor de opgeleverde 

vloervelden een prestat iecert ificaat  uitschrij ven. Het  originele cert ificaat  zal worden 

overhandigd aan de opdrachtgever. Duplicaatcert ificaten zullen worden verst rekt  

voor elke woning waar fonofloor ®  is toegepast .  

 

Om dat  bewoners in de aanloop van de oplevering van hun woning keuzes m aken 

voor de vloerafwerking is het  noodzakelij k hen vroegt ij dig te inform eren over de 

regels die gelden bij  het  aanbrengen van vloerafwerking op hoogwaardige 

akoest ische dekvloeren. Deze regels voorkom en, dat  bewoners keuzes m aken welke 

de akoest ische prestat ie van de zwevende dekvloer ernst ig nadelig kunnen 

beïnvloeden. Om  bewoners goed te kunnen inform eren, heeft  Fonofloor BV een 

bewonersinform at iebrief opgesteld (zie bij lage) . 

Om  er voor t e zorgen dat  ook de toekom st ige bewoner van de gecert ificeerde 

woning op de juiste wij ze om gaat  m et  de hoogwaardige akoest ische dekvloer,  heeft  

Fonofloor BV bewonerskaarten ontwikkeld. Deze kaarten worden gezam enlij k m et  

het  duplicaatcert ificaat  verst rekt .   
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9  Algem een  
 

I ntensieve sam enwerking tussen opdrachtgever, erkende voorkeursverwerker en 

Fonofloor leidt  ertoe dat  wij  elkaar kunnen vrijwaren van r isico’s. 

 

Mochten er gedurende de uitvoering van het  project  vragen ontstaan bij  bet rokken 

part ij en dan kan te allen t ij de contact  m et  ons worden opgenom en via:  

Mail info@fonofloor 

Telefoon 073 61 54 810. 
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