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 THEMA 
Wanneer een zolderverdieping niet in gebruik is en bvb wordt 
gebruikt als stockeerruimte, kan het interessant zijn de 
zoldervloer te isoleren ipv het (hellend) dakvlak zelf. Op die 
manier vermijd je dat ook die stockeerruimte mee verwarmd 
wordt met de rest van het huis. Op die manier bespaar je 
behoorlijk wat energie, doordat je de isolatiemantel onmiddellijk 
laat aansluiten aan de grens van het bewoonde gedeelte van het 
huis. 
  

 CONSTRUCTIEWIJZEN 
• vullen van de open vloerbalken met isolatie (houten verdieping) 
• aanbrengen isolatie bovenop de zoldervloer (massieve verdieping 

of houten verdieping op de draagvloer) 
 

OPEN VLOERBALKEN
Wanneer de roostering langs boven niet afgesloten is door een draagvloer, kan je isolatie aanbrengen tussen deze 
vloerbalken. Begin in elke geval met het aanbrengen van een lichte damprem : het isolatiepakket vormt immers een scheiding 
tussen verwarmd en niet-verwarmde volumes. Typische dampremmen voor deze toepassing zijn de proClima DB+ of de 
pavatex DB3,5. Vouw de damprem over de balken telkens tot op het onderliggende plafond aan de onderzijde van de balken. 
Naden van deze damprem worden luchtdicht afgetapet met bijbehorende tapes en ook de aansluiting van de damprem met 
aangrenzende bouwdelen zoals de tipgevels van de zolderverdieping of opstaande muren wordt luchtdicht aangesloten met 
kit of tapes. 
 
Als isolatie zelf biedt Ecomat verschillende materialen aan :  

• cellulosevlokken (i3) 
• kurkkorrels (Monnikenheide/Recycork) 
• hennepwolrollen (Biofib) 

Plaatsingsgemak en bijbehorende kostprijs bepalen de keuze veelal. 
 
Cellulosevlokken zitten steeds dens verpakt in balen van 60*40*35cm. Deze vlokken dienen nog opgemixt te worden met 
lucht. Dit doe je best door een halve zak vlokken in een kuip te storten en deze met een mengstaaf op je boormachine ‘op te 
kloppen’ met lucht. Vervolgens stort je de losgewoelde vlokken gewoon tussen de balken in zonder aan te dammen. 
Reken erop dat de totale isolatiedikte hierna nog 20% kan doorzakken (de open blaasmethode met een professionele 
inblaasmachine kent dit doorzakken niet). Draag hiervoor steeds een stofmasker! In de vlokken zitten zouten verwerkt die in 
hoge concentratie irritaties kunnen veroorzaken op de luchtwegen) 
 
Kurkkorrels worden door sociale zorginstellingen gemalen van uitgeselecteerde kurkstoppen-inzamelingen. Typisch komt er 
een lichte wijngeur naar boven eens de zakken voor de eerste maal geopend worden. Deze geur zal snel verdwijnen. Hou er 
rekening mee dat ook hier best een stofmasker gedragen wordt tijdens het verwerken, aangezien het fijnste maalstof er niet 
uitgefilterd wordt. De korrels hebben een groote van tussen 0,5 en 6mm. 
 
Hennepwolrollen hebben een iets lagere densiteit dan de ander hennepwolmatten (nl. 30kg/m3) omdat ze nu eenmaal 
liggend geplaatst worden en er daarvoor een lagere densiteit vereist wordt dan wanneer je de matten in een dak of wand zou 
gebruiken. We bieden matten aan in een dikte van 100mm. De rollen zijn 3400mm lang en 600mm breed. Meestal worden ze 
in 2 lagen over elkaar heen geschrankt geplaatst. 

    

wist je dat… 
een isolerend onderdak (Pavatex Isolair of Celit4D) vanaf 
20mm zonder verdere aangesloten isolatie je zolderruimte 
vorstvrij maakt? 
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 GESLOTEN OF MASSIEVE VLOERCONSTRUCTIE  
Als de houten roostering al beplaat werd of er ligt een oude plankenvloer op die je niet wil uitbreken, kan je ook opteren om 
deze zoldervloer te gaan isoleren zoals je dat met een betonplaat zou doen. 
Hier onderscheiden we 2 manieren om te werk te gaan :
 

• gebruik van drukvaste isolatieplaten 
• het maken van een nieuwe roostering bovenop de draagvloer met als vulling de isolatie die we zouden voorzien in een open 

balkenconstructie (zie hierboven) 
 

Pavatherm OG  is een nieuwe plaat speciaal ontwikkeld voor deze toepassing. 
Zoals alle isolatieplaten van Pavatex bestaat ze puur uit houtvezels met 
voldoende densiteit om 500kg/m2 te dragen, zelfs in een meerlaagse opbouw. 
De plaat is niet te groot om door het zolderluik te krijgen en is voorzien van 
een robuuste ronde tand-en groefverbinding. Wat de plaat nog specialer 
maakt is dat ze bovenaan voorzien is van een toplaag die veel slijtvaster is dan 
de gewone geperste houtvezels. Hierdoor behoeft ze dan ook geen verdere 
afwerkvloer of beplating voor deze toepassing. 
 
De plaat is voorlopig enkel te krijgen in 80mm dikte wat een R waarde oplevert 
van 1,86m2K/W. Je kan ze verder combineren in een meerlaagse opbouw om 
tot een nog sterkere isolatiewaarde te komen. Ecomat raadt minstens 2*80mm 
aan. Hierdoor kom je in 2015 ook nog altijd in aanmerking voor isolatiesubsidie via 
je energieleverancier. 
Combineren doe je met andere producten uit de Pavatherm reeks, zoals  
Pavatherm zelf, Pavatherm Combi,  Pavatherm Forte of  Pavatherm Profile. 
De meerlagige opbouw maakt het ook perfect mogelijk om leidingen en buizen 
makkelijk weg te werken zonder veel snij –of zaagwerk. Een perfecte aan- 
sluiting tussen leidingen en plaat kan je nog altijd realisen met kurkkorrels bvb.
Wens je later toch nog je zolder in te richten als bewoonde ruimte, dan vormt de 
pavatherm OG ook meteen de beste akoestische vloerisolatie. 

Tip 
Gebruik een terracotta bloempot om de isolatie af 
te scheiden van warmtebronnen zoals ingebouwde 
spots of maak hiervoor een kastje van Fermacell 
gipsvezelplaten    

Tip 
Leg toch hier en daar of desgewenst overal een 
beplating over de balken als looppad als je toch 
occasioneel op de zolder moet zijn of als plaats waar 
je zaken kan stockeren 
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Dämmraum kepersysteem bestaat uit 2 componenten volgens 3 mogelijkheden:  

 
• Dämmraum sparrenexpanders (DRSE) : multiplex lijfplaat van 6-8mm afgetopt met een 55mm 

dwarsstukje OSB18mm. Deze worden in een zachtboard houtvezel isolatiehouder (270 kg/m!) 
geplaatst van 60mm dik en 86mm breed (DRDP60) ; mogelijke opbouwhoogte :200-400mm
Dit is de standaard opbouw op een massieve ondergrond 

• multiplex lijfplaat van 6-8mm afgetopt met een 55mm dwarsstukje OSB18mm. Deze worden in 
een Dämmraum vloergeleider (DRBT 85/6) geschoven ; deze is een 100mm brede OSB18mm 
waarin 2 OSB15mm stroken van 85mm vertikaal in een groef werden gelijmd. 
Een ideaal systeem waarbij je de vloerhouder mechanisch kan bevestigen op een houten beplating 
of beplanking 

• Dämmraum universele expanders (DRUE)  : multiplex lijfplaat van 6-8mm, verstevigd met een 
extra strook multiplex en afgetopt met een houten keper van 60*60mm. Deze worden in een 
Dämmraum vloergeleider (DRBT 85/10) geschoven : deze is een 100mm brede OSB18mm waarin 2 
OSB15mm stroken van 85mm vertikaal in een groef werden gelijmd. De stevigste opbouw op een 
massieve of houten ondergrond. 

 
Voor de stabiliteit komt er op vloerexpanders steeds een beplating zoals OSB. Wens je dit niet, dan 
timmer je beter een geschrankt rasterwerk in gewone volhouten kepers waartussen je de isolatie plaatst. We raden aan om je 
zolderruimte altijd toegankelijk te houden voor eventuele reparaties/inspecties aan het dak. Bestaande leidingen kunnen ook 
heel makkelijk dwars op de constructie-elementen worden ingebouwd of onder het dubbel rasterwerk doorlopen. 
Ook een gedeeltelijke opbouw van een looppad is mogelijk (zie foto hieronder) : de rest van de voer wordt dan gewoon 
geïsoleerd met de hennepwolmatten of de cellulosevlokken of de kurkkorrels. 
 

      
 
De vulling tussen de expanders of kepers gebeurt zoals hierboven beschreven bij de vulling van de vloerbalken zelf. 
En de opbouw met de expanders met een beplating op, is misschien wel de meest ideale constructie om cellulosevlokken te 
laten inblazen. Hierbij laat men een plaat OSB nog even achterwege en wordt er met een inblaasslang cellulose ingeblazen. Je 
vermijdt hierbij het sleuren van de isolatie naar de zolder toe en de beplating zorgt ervoor dat niet de hele zolder volstoft in 
tegenstelling tot het ‘open-blazen’ van cellulose. Bovendien krijg je dubbel zoveel terugbetaald dan wanneer je het zelf plaatst. 
 

 TECHNISCH KENMERKEN ISOLATIESTOFFEN  
 i3 cellulose Recycork kurkkorrels Biofib henneprol Pavatherm OG 
! warmtegeleidingscoëff. 0,038-0,041W/m.K 1 0,043W/m.K 0,040W/m.K 0,040W/m.K 2 
densiteit ca 50-60 kg/m! ca 115 kg/m! 30 kg/m! 155 kg/m!
spec.warmtebuffercapaciteit 2000J/kgK 1670J/kgK 1800J/kgK 2100J/kgK 
µ diffusieweerstandsgetal 1-2 5-30 1 5 
Brandklasse (EN) c-s2,d0/Bfl-s11 B2 (duitse norm 4102) F E 
prijs/m3 60-85" 1 120" 95" 250" 3 

 
1/ afhankelijk van zelfplaatsing of laten blazen met eigen hulp  2/ de enige prijs zonder bijkomende kost cnstructie of beplating  3/ optelsom waarde van Pavatherm + Pavatherm OG 

 

 

     

 




