Gebruikersvoorschrift
voor de aannemer
ZWEVENDE DEKVLOEREN VOLGENS DE FONOFLOOR FORMULE

Aannem ershandleiding conform de Fonofloor form ule
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I nle idin g

U heeft gekozen v oor een zw ev ende dek vloer volgens de Fonofloor form ule van
Fonofloor BV. De v er werking van het isolat iesy st eem zal worden uit gevoerd door
een fonofloor er kend voork eur sv er werk er . Hij st aat garant v oor de j uist e verw er king
van het isolat iesyst eem .

Om t e k om en t ot een gegarandeerde prest at ie van de dekvloeren, hant eert de
fonofloor erk end v oork eursv erw erk er een v ast e werk volgorde. Deze w er kvolgorde
is afgest em d op de Nederlandse bouwprak t ij k, efficiënt ie in wer ken en het
elim ineren van risico’s die de pr est at ie van de dekvloer nadelig kunnen beïnvloeden.

Om er v oor t e zorgen dat alle part ij en die wer kzaam heden uit voeren op het
vloerv eld op de hoogt e zij n van de geldende verwerkings- en uit voeringseisen, zal
Fonofloor B.V. zorgdragen voor het ov erdragen van deze inform at ie. Dit kan
geschieden t ij dens het eer st e bouwoverleg.

De

opbouw

van

het

akoest ische

vloersyst eem

best aat

uit

de

volgende

basiselem ent en:
•

•

Draagvloer m et leidingwer k

•

I solat iesyst eem ( event ueel m et vloer verwarm ing)

•

Uit vlak- c.q. egalisat ielaag

De dekvloer

Het sam enspel van de ver schillende elem ent en vor m t de basis voor de akoest ische
prest at ie van de vloerconst ruct ie m et zw ev ende dekvloer, ook wel m assa–v eer–
m assa const ruct ie genoem d.
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D e dr a a gv loe r

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 soort elij ke m assa van draagv loer en gehecht e uit vlaklaag.
De v er onderst elde cont act geluidbasiswaarde bedraagt hierm ee LnT,A 59 dB ( I co =
0 dB) .
Het door Fonofloor BV uit gebracht e const ruct ie advies is echt er leidend in deze,
waarbij de draagvloerm assa w el degelij k ook m inder dan 600 kg/ m 2 k an bedragen.
Het

is nam elij k zeer

goed m ogelij k door

m iddel van fonofloor product en

gegarandeerde waarden t e realiseren m et afwij kende draagvloerm assa’s.
Laat u hiervoor adviseren door ons.
I ndien t wij fel best aat of de in het advies v er onderst elde m assa aanw ezig is, kan
Fonofloor BV besluit en de ak oest ische pr est at ies vast t e st ellen door m iddel van
geluidsm et ingen.

Voor het uit voer en van een hoogwaardige en op prest at ie gegarandeerde zw ev ende
dekvloer w ordt een glad oppervlak v er eist . Om t oog, zeeg en oneffenheden t e
elim ineren en leidingwerk t e egaliser en dient op de draagvloer een uit vlaklaag t e
worden

aangebracht .

Al

het

leidingwer k

( m et

uit zondering

van

de

vloerv erwarm ingleidingen) dient in deze uit vlaklaag t e worden opgenom en.

Om er zeker van t e zij n dat de benodigde hoogt e voor de uit vlaklaag ook
daadwer kelij k

beschikbaar

is,

dient

deze voor

aanvang

van

de m ont age-

wer kzaam heden van het leidingwerk t e worden gecont roleerd. Bij onvoldoende
beschikbar e hoogt e kan im m ers het leidingwer k niet v olledig in de uit vlaklaag
worden opgenom en. Het geen het v er eist e gladde oppervlak in de weg st aat .
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I ndien vast st aat dat benodigde hoogt e onvoldoende is om het leidingwer k op t e
nem en, is het noodzak elij k het leidingwerk v erzonken in de draagvloer aan t e
brengen of het verloop ( de posit ie) van de leiding op de draagvloer t e wij zigen.

Om er v oor t e zorgen dat een glad oppervlak k an ont st aan, zij n voor de m ont age
van leidingen de v olgende r egels van t oepassing:
•
•

Leidingwerk dient voldoende gebeugeld t e zij n zodat opdrij ven van de leidingen
t ij dens het giet en w ordt voor kom en.
Kruisleidingen zij n niet hoger dan dikt e v oorv loeilaag t er plaat se en zonodig

•

verzonk en aangebracht .

•

Leidingwerk is gecont roleerd op v er st oppingen

•

Leidingwerk is gecont roleerd op v olledigheid ( let op k oper sopt ies)

Leidingwerk is gecont roleerd op lekkage

Leidingwerk dat na het aanbrengen van de uit vlaklaag nog in het vloer veld m oet
worden aangebr acht , m oet v erzonk en in de uit vlaklaag worden aangebracht . Daar
dit grot e herst elkost en m et zich m ee br engt , dient dit dan ook t e worden
voork om en.
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H e t a a n br e nge n v a n de u it v la k la a g

Als de inst allat iewerkzaam heden op het vloerv eld zij n afgerond, zal de fonofloor
er kend voor keursv erwerk er het aanbrengen van de uit vlaklaag opst ar t en. Om er
voor t e zorgen dat een gladde uit vlaklaag kan ont st aan, worden de v olgende zaken
voor aanvang v oor vloeien gecont roleerd en indien nodig door de aannem er
herst eld:

•
•

•

Vloerv elden zij n gereinigd en ont daan v an m at erialen welke kunnen gaan
drij ven in de uit vlaklaag;
Leidingwerk is v olledig, gecont roleerd op hoogt e, fixat ie en verst oppingen;
Openingen waar gegot en m ort el kan weglekk en zij n vloeist ofdicht afgewer kt .

Le t op:
I ndien de binnenwanden op de ruwe vloer zij n geplaat st en badkam er s niet zw ev end
en in een afwij kende m ort el ( bij v. zandcem ent ) worden uit gevoerd, dienen de
ov ergangen van geïsoleerd naar on- geïsoleer de vloerv elden t er hoogt e van de
dorpel of deur t e w orden afgezet . Dit kan eenv oudig geschieden m et hout en lat t en
welke m et Pur schuim vloeist ofdicht worden afgewerkt .

Als de vloer velden op corr ect e uit gangspunt en zij n gecont r oleerd, brengt de er kend
voork eur sv erw erk er s om alle dek vloer- doork ruisende leidingen kant st rook of
isolat iem ant els aan. Ver volgens st art de er kend voor keursv erwek er m et het
aanbrengen van de v oorvloeilaag.
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N a he t a a nbr e nge n v a n de uit vla k la a g

De uit vlaklaag is gegot en en beloopbaar. Als de binnenwanden nog niet waren
geplaat st voor het aanbrengen van de uit vlaklaag, zal worden gest art m et het
plaat sen hiervan.

fonost r ip ® :
I ndien er v oor is gek ozen om ook het binnenwer k ak oest isch t e ont k oppelen van de
draagvloerconst ruct ie, st art m en m et het plaat st en van de st elprofielen en de
applicat ie van fonost r ip ® op de uit vlaklaag. Bov en op de fonost r ip ® wordt het
opgaand binnenwerk geplaat st . fonost r ip ® ligt los op de vloer en behoeft niet t e
worden v erlij m d. Overt ollig m at eriaal m ag niet worden afgesneden.

Zodra het

binnenwer k

is geplaat st

st art

m en

m et

het

v olt ooien

van

de

inst allat iewerkzaam heden. Nu wordt ook het ov erige leidingwerk aangebracht in het
opgaand werk .

Als het leidingwerk in het opgaand w er k is aangebracht en w er kzaam heden gereed
zij n, kan worden gest art m et het st ukador en van het opgaand w er k.
Door nu al t e st ukador en ont st aan net j es afgewerkt e st rakk e wanden, waar het
isolat iesyst eem goed op kan aansluit en. Ook k rij gt de uit vlaklaag in deze periode t e
t ij d om zij n vocht kwij t t e rak en. Het opsluit en van v ocht onder een zwev ende
dekvloer dient t e allen t ij den t e w orden v oork om en. Dit bet ek ent v oor de st ukadoor
dat hij m oet v oor kom en dat wat er op de uit vlaklaag t erecht kom t .

Le t op:
Fonofloor BV adviseert u de kant st r ook ( hierov er lat er m eer) t e lat en st aan en niet
voor oplevering t e verwij deren. Zo k an ook de bewoner bij het aanbrengen van zij n
vloerafwerking van de kant st rook gebruik m ak en. Op deze m anier blij ft ook deze
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vloerafwerking vrij van het opgaande w erk. Nadien kan de bewoner de kant st rook
afsnij den op 2 m m bov en zij n vloerafw er king. Om dat reeds gest ukadoord is voor
het aanbr engen van de kant st roken zij n vlakke schone kim m en gegarandeerd.
Worden de w oningen opgeleverd m et plint en dan dienen deze plint en 2 m m vrij van
de vloerafwerking t e w orden aangebracht . Zij kunnen, indien direct op de dekvloer
aangebracht , de pr est at ie van de dekvloer nadelig beïnvloeden.

Nu

de

wanden

ger eed

zij n,

kan

worden

gest art

m et

de

v oor ber eidende

wer kzaam heden voor het isoleren. Om er v oor t e zorgen dat de v er eist e gladde
uit vlaklaag aanwezig is, dienen de volgende zaken voor aanvang van het isoleren
t e w orden gecont r oleer d en indien nodig herst eld:

One ffe n h e de n :
Het k an gebeuren dat t ij dens het aanbr engen van de uit vlaklaag enige beugels van
leidingen zij n los gekom en, of ander e zak en nog bov en de uit vlaklaag uit st eken.
Vaak w orden st enen gebruikt om de losgeschot en leidingen t e belast en. Deze
dienen t e worden v er wij derd en vlak t e worden afgew er kt m et m ort el. Om er zeker
van t e zij n dat niet s wor dt verget en is het raadzaam een cont role op de uit vlaklaag
door t e v oeren en problem en t e m er ken m et een spuit bus.

Ank e r s/ bout e n :
Het kan voor kom en dat ankers van bij voorbeeld st alen kolom m en of m uurplat en
nog boven de uit vlaklaag uit st eken. Deze dienen t e worden verwij derd. I ndien dit
niet m ogelij k is kunnen deze “ heuv elend” wor den afgesm eerd m et m ort el, zodat
het isolat iesyst eem ook daar v oldoende onder st eunend en glad oppervlakt e
verkrij gt . De dekvloer m oet t er plaat se dan nog een m inim ale dikt e hebben van 30
m m . Als dit niet m ogelij k is, dienen deze locat ies door m iddel van dilat at ies t e
worden uit geslot en van het geïsoleerde vloer veld. Dit kan w orden gerealiseerd door
deze locat ies t e dilat eren m et bij v. een hout en bekist ing.
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Conce nt r a t ie s le idinge n:
Daar waar dekvloer- doorkruisend leidingwerk zich concent r eert , w orden deze door
dilat at ies v rij gehouden van het geïsoleerde vloer veld. Veel voork om ende posit ies
zij n; overgangen t ussen hal en m et erkast , leidingconcent rat ie bij groepv erdelers en
onder leidingwerk onder / acht er het k euk enblok.

Ove r ga n ge n :
Bij overgangen t ussen verschillende ruim t e is het raadzaam dilat at ies t e plaat sen
onder de posit ie van de deur. Zo kunnen bij het aanbrengen van de vloer- afw erking
dilat at ies w elke ook in de afw erking dienen t e w orden aangebracht buit en het zicht
blij ven.

Ove r ga ng t u sse n ge ïsole e r de e n onge ïsole e r de v loe r ve lde n :
Ov ergangen van geïsoleerde vloer velden naar niet geïsoleerde vloerv elden dienen
t e w orden afgezet ( afzet t en op j uist e posit ie zodat plint op niet - geïsoleer d vloerv eld
valt ) .

Le t op:
I ndien het noodzakelij k is dat nat t e ruim t es geïsoleerd w orden uit gevoerd, dienen
ov ergangen v an geïsoleerde vloerv elden van nat t e ruim t es naar ander e geïsoleerde
vloerv elden t e w orden gedilat eerd.

Nat t e ruim t es zij n, t enzij nadrukkelij k vooraf ov er eengek om en, uit geslot en van
prest at iegarant ie.

Voor

nat t e

ruim t es ( niet

verblij fsruim t es)

zij n

verlaagde

prest at ies van t oepassing in over eenst em m ing m et het Bouwbesluit 2012.
Met dilat at ies wordt voork om en dat de aan v er schillende prest at ies onderhevige
vloer envelden elkaar kunnen beïnvloeden ( afzet t en op j uist e posit ie zodat plint op
geïsoleerd vloerv eld valt van de nat t e ruim t e) . Deze dilat at ies kunnen na het
aanbrengen van de isolat ie worden geplaat st .
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H e t isole r e n v a n de v loe r ve lde n

Als

alle

voorbereidende

werkzaam heden

zij n

uit gevoerd,

uit vlaklagen

zij n

geschoond en dilat at ies geplaat st kan worden gest art m et het aanbr engen van de
Fonofloor product en. Het aanbrengen kan slecht s w orden uit gevoer d door een
Fonofloor erk end v oork eurv er werk er. Deze zal na inspect ie van de t e isoleren
vloerv elden st art en m et het aanbr engen v olgens de fonofloor form ule.

De zw ev ende ( v er end opgelegde) dekvloer ont leent zij n akoest ische pr est at 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 kant st rook is geen ak oest ische isolat ie en zorgt slecht s v oor
het vrij houden van de dekvloer m et het opgaand werk , gebruik echt er ALTI JD de
voorgeschreven fonoce ll ® kant st r ook.

Le t op:
Zodra het isolat iesyst eem is aangebracht is het niet m eer t oegest aan in dit
aangebracht e

geïsoleerde

vloer veld

of

in

de

voor vloeilaag

wij zigingen,

aanpassingen, insnij dingen of doorboringen door t e v oeren. Bij aant ast ingen van
het isolat iebed door ander e dan de erk ende voor keursv erwerk er vervalt de
prest at iegarant ie. Herst elwerkzaam heden aan de isolat ie dienen dan ook alt ij d in
ov erleg m et en door de er kende v oork eur sverw er ker t e geschieden.
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Cont r ole n a he t isole r e n

Zodra de vloerv elden zij n geïsoleerd, worden deze door de fonofloor er kende
voork eur sv erw erk er op corr ect e uit voering nagelopen.

Vloe r v e r w a r m ing:
Bij appart em ent en welk e zij n voorzien van vloer verwarm ing krij gt nu de inst allat eur
de gelegenheid het vloerv erwarm ingsyst eem aan t e br engen.
Voor de v erwerking v an de vloerv erwar m ing op het fonofloor ® akoest ische
vloerisolat iesyst eem zij n apart e v erw erkingsvoor schrift en opgest eld. U vindt deze
op onze w ebsit e.

Er zij n ver schillende m ogelij kheden om vloerv er warm ingsleidingen t e bevest igen op
fonof loor ® . Om zek er t e zij n dat het profiel van keuze t oepasbaar is, k an het
syst eem t er beoordeling worden voorgelegd aan Fonofloor BV. Deze zullen na het
uit voeren van de hecht proef bij gebleken geschikt heid goedkeuring geven v oor de
applicat ie. Op vloerv elden waar op niet goedgekeurde syst em en worden t oegepast
wordt door Fonofloor BV geen pr est at iecert ificaat afgegev en.

Le t op:
Bij de applicat ie van vloerv erwarm ing is het niet t oegest aan dat leidingen het
geïsoleerde

vloerv eld

verlat en

en

door

het

opgaand

binnenwer k

worden

doorgevoerd, zonder dat deze ov er een afst and van 50 cm aan w eerzij den van de
doorv oer zij n voorzien v an een vloeist ofdicht e, aaneengeslot en ak oest ische m ant el.
Posit ies van doorv oer en in de kant st rook dienen m et PUR- schuim aan beide zij den
van de doorv oer t e w or den afgedicht .
Vloerv erwarm ingleidingen in ongeïsoleerde ruim t en dienen hun aanv oer en ret our
t e v er krij gen vanuit de in de v oorvloeilaag opgenom en leidingen in de bet r effende
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ruim t e. Het is niet t oegest aan leidingen in de dekvloer op t e nem en welke dilat at ies
kruisen t ussen geïsoleer de en ongeïsoleerde vloer velden.
Leidingen welke dilat at ies kruisen t ussen t w ee geïsoleerde ruim t es dienen ook ov er
een afst and van 50 cm aan beide zij den van de dilat at ies t e zij n voorzien van een
vloeist ofdicht e aaneengeslot en ak oest ische m ant el.
Gr oepverdelers dienen akoest isch ont koppeld t e worden bev est igd aan het opgaand
wer k.

De door veel m ort elfabrikant en en de nieuwe NEN2742- norm v oor geschreven
m inim ale dekking op leidingen bedraagt 30 m m . Kruisleidingen dienen daarom t e
worden v oork om en.
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Aa nbr e n ge n va n de gie t vloe r

Als alle inst allat iewerkzaam heden van de vloer verwarm ing zij n afgerond, zal door
de erk ende v oork eursverwerk er de dekvloer w orden aangebracht .

De ak oest ische prest at ie w elke gelev erd w ordt volgens de fonofloor for m ule is van
t oepassing

op

de

com binat ie

van

de

eerder

genoem de

basiselem ent en.

Vloerafw er kingen door derden aangebracht vallen niet onder het door Fonofloor BV
verst r ekt e

pr est at iecer t ificaat .

Vloerafw erking

op

de

opgelev erde

zwevende

dekvloer dient dusdanig t e w orden aangebracht dat st ar re k oppelingen t ussen
dekvloer

en

opgaand

werk

worden

voork om en.

Deze

vloerafw er king

valt

vanzelfsprekend niet onder het door Fonofloor BV verst rekt e pr est at iecert ificaat .
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Afgift e va n he t Pr e st a t ie ce r t if ica a t

Zodra alle dekvloer en zij n aangebracht , zal Fonofloor BV ( indien van t oepassing)
ov ergaan t ot het verst rek ken van het pr est at iecert ificaat voor gegarandeerde
akoest ische vloerisolat ie. Zij zal, afhankelij k van de overeengekom en afsprak en m et
de

opdracht gev er ,

cont act geluidsm et ingen.

opdracht

verst rekken

Deze geluidsm et ingen

t ot
worden

het

uit voer en

uit gevoerd

door

van
een

onafhankelij k inst it uut , onze vast e part ner hierin is Woningborg Advies.

Ter bek racht iging van de geleverde prest at ie zal Fonofloor BV v oor de opgeleverde
vloerv elden een prest at iecert ificaat uit schrij ven. Het originele cert ificaat zal worden
ov erhandigd aan de opdracht gev er. Duplicaat cert ificat en zullen worden ver st r ekt
voor elke w oning waar f onofloor ® is t oegepast .

Om dat bewoner s in de aanloop van de oplev ering van hun woning keuzes m aken
voor de vloerafw er king is het noodzakelij k hen vr oegt ij dig t e inform er en over de
regels die gelden bij het aanbrengen van vloerafw er king op hoogwaardige
akoest ische dekvloeren. Deze r egels voor kom en, dat bew oner s k euzes m aken w elke
de ak oest ische pr est at ie van de zwevende dekvloer ernst ig nadelig kunnen
beïnvloeden. Om bewoners goed t e kunnen inform er en, heeft Fonofloor BV een
bewoner sinform at iebrief opgest eld ( zie bij lage) .
Om er v oor t e zorgen dat ook de t oekom st ige bewoner van de gecert ificeerde
woning op de j uist e wij ze om gaat m et de hoogw aardige akoest ische dek vloer, heeft
Fonofloor BV bew onerskaart en ont wikkeld. Deze kaart en worden gezam enlij k m et
het duplicaat cert ificaat verst r ekt .
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Alge m e e n

I nt ensiev e sam enw erking t ussen opdracht gev er , erk ende v oork eursv erw erk er en
Fonofloor leidt ert oe dat wij elkaar kunnen vrij waren van risico’s.

Mocht en er gedurende de uit voering van het pr oj ect v ragen ont st aan bij bet r okk en
part ij en dan kan t e allen t ij de cont act m et ons worden opgenom en via:
Mail

info@fonofloor

Telefoon

073 61 54 810.
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