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JK fermafloor
Het hoogwaardige 
droogbouw  
vloersysteem 
voor renovatie en  
transformatie



Wat kan JK fermafloor voor uw project  
betekenen?

fermacell, JK vloerverwarming en Uzin Utz slaan de 
handen ineen

JK fermafloor is een compleet, lichtgewicht, maatwerk 
droogbouw vloersysteem met een unieke duurzame 
samenwerking tussen drie solide bedrijven:  
fermacell BV, JK vloerverwarming en Uzin Utz 
Nederland. De drie bedrijven zijn uitstekend op elkaar 
ingesteld, met de koppeling van kennis en eigentijds 
procesmanagement waardoor de klant van begin tot 
eind vrij van zorgen is. Dat maakt deze samenwerking 
zo uniek én zorgt voor een uitstekende prijs- 
prestatieverhouding, kwaliteitsborging en uitgebreide 
garantie. 



De voordelen van JK fermafloor

De bundeling van kennis en ervaring in een duurzame samenwerking

Fermacell is verantwoordelijk voor het vloersysteem bestaande uit duurzame gipsvezel- 

vloerelementen (met specifieke brandwerende en akoestische eigenschappen). Deze  

vloerelementen worden door JK voorzien van een ingeslepen vloerverwarming, compleet  

met de speciaal ontwikkelde JK flextube Inverse Soft PE-RT vloerverwarmingsbuizen en  

hoogwaardige RVS verdeler met de benodige appendages en ruimteregelingen. Uzin Utz 

Nederland levert de specifiek voor het systeem ontwikkelde additieven, in de vorm van de JK 

dichtzetmassa, de benodigde JK fermafloor primer en JK fermafloor mortel die volgens het 

Uzin Utz Garantsysteem gebruikt kunnen worden. Daarnaast zorgen zij voor advies en de 

producten t.b.v. de verdere vloerafwerking die ook weer binnen de systeemgarantie vallen. 

Dankzij deze samenwerking kunt u rekenen op: 

• Onderbouwde systemen die uitvoering getest zijn 

• Continuïteit en kwaliteit

• Ondersteuning (advies/kennis) op de projecten door adviseurs op hun  

 eigen vakgebied

• Engineering van het afgiftesyteem voor de vloerelementen (BIM)

• Één aanspreekpunt vanwege de combinatie met de speciaal geselecteerde fermacell  

 experts die de montage van de fermacell vloerelementen kunnen verzorgen 

• Geschiktheid voor de toepassing bij duurzame energievoorzieningen



Duurzaam en ecologisch afbouwen

Totaaloplossing voor renovatie, transformatie en verwarming

Duurzaam succes ontstaat alleen door een samenspel van partijen. De combinatie van de producten van 

deze drie bedrijven heeft, behalve de voordelen op akoestisch en energetisch vlak, nog een ander pluspunt. 

Op deze manier wordt de opdrachtgever ontzorgd; deze kan namelijk bij één contactpersoon terecht voor 

deze duurzame totaaloplossing, namelijk één van de getrainde fermacell Experts. Daarbij kan hij putten uit 

drie specialistische bronnen van kennis. fermacell, JK Vloerverwarming  en Uzin Utz Nederland bieden een 

totaaloplossing met een hoogwaardige gipsvezel droogbouwvloer met een geïntegreerd lage temperatuur 

verwarmingssysteem en de juiste afwerking. 

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar duurzame bouwmaterialen, levert fermacell  

ook vloerelementen met een vilten isolatielaag 2E26. De ecologische gipsvezelplaten van fermacell zijn 

samengesteld uit rookgasontzwavelingsgips, gerecycled gips en papiervezels van oud papier. Een uiterst 

duurzaam afbouwproduct, 100 [%] en oneindig recyclebaar. Het vilt is een niet-geweven textielsoort die 

ontstaat door vezels samen te persen. Modern vilt bestaat voor een groot deel uit vezels van (oude) kleding, 

aangevuld met andere gerecyclede textielvezelsoorten (bijv. tapijt). Daarnaast wordt het opgevangen 

slijpstof uit de vloerelementen in de fabriek weer tot nieuwe gipsvezelplaten verwerkt, waardoor  

fermacell volop gebruik maakt van recyclemogelijkheden.  

Ook het lage temperatuur verwarmingssysteem van JK vloerverwarming draagt bij aan de duurzaamheid. 

Vloerverwarming is comfortabel en efficiënt in gebruik. Omdat de verwarmingsbuizen direct onder de 

vloerafwerking liggen, is de temperatuur sneller en nauwkeuriger te regelen dan bij traditionele systemen. 

Dit scheelt aanzienlijk in energiegebruik. Bovendien is het mogelijk om met zeer lage (40-30 [°C]) water 

aanvoertemperatuur te werken, wat duurzaamheid in de hand werkt. 

Uzin Utz Nederland staat ook voor een duurzaam en gezond werkklimaat. Dit uit zich al sinds de jaren ‘80 in 

gezondere kunstharsdispersielijmen en het als eerste leveren van uitsluitend oplosmiddelvrije UZIN lijmen. 



JK fermafloor advies op maat met garantie

Samen met u en onze expertise kunnen we met de  
JK fermafloor als droogbouw vloersysteem een stuk 
verduurzaming en verhoging van het comfort realiseren.

Graag zijn wij vanaf een vroeg stadium betrokken om 
onze kennis in te zetten, om misverstanden en faalkosten 
te voorkomen. Vanuit onze organisaties kunnen we 
op maat gemaakt advies uitbrengen. Onze kennis 
en ervaring brengen we graag in uw projecten in als 
meerwaarde.

Ook organiseren wij op regelmatige basis trainings- en 
kennisdelingsbijeenkomsten vanuit onze organisaties op 
alle betrokken niveaus, in het Experience Center te Ede. 



JK fermafloor optie A 
toegepast in Het Schip te  
Amsterdam



Vloeropbouw optie B (voor optie A zie www.jkfermafl oor.nl)

1 fermacell vloerelement topplaat 10 [mm]
2 JK fermafl oor mortel
3 JK fermafl oor primer
4 JK fl extube Inverse Soft Ø 14x2 [mm] / Va = 100 [mm]
5  fermacell 2E26 vloerelement; opbouwhoogte 36 [mm] ~ 

2x12.5 [mm] met 9 [mm] viltlaag

Constructief bouwkundige constructie(vloer): 
6 25 [mm] vloerdelen (plankenvloer)
7  Balklaag houten constructievloer

Bij het inslijpen van de JK fermafl oor 
(gipsvezel vloerelementen) zijn er twee 
mogelijkheden voor het afwerken van de 
ingeslepen vloerverwarming. 

De JK fermafl oor bestaat uit twee geteste vloersystemen: optie A en optie B

Na het inslijpen van de fermacell vloerelementen zijn er twee mogelijkheden voor het afwerken van de 

ingeslepen vloerverwarming. Optie A: De vloer wordt met de JK dichtzetmassa afgewerkt. Hierbij kan het 

slijpsel van de gipsplaten hergebruikt worden (het slijpsel dat overblijft gaat terug naar fermacell en wordt weer 

hergebruikt) zodat hier hoegenaamd geen restafval ontstaat. Op de afwerklaag moet een egalisatielaag worden 

aangebracht van minimaal 5 [mm] op advies van Uzin Utz Nederland, vallend onder het garantiesysteem.  

De tweede mogelijkheid (optie B) is de ingeslepen vloerverwarming te voorzien van een druklaag van 10 [mm] 

gipsvezelplaten, die verlijmd wordt met de JK fermafl oor mortel in combinatie met de JK fermafl oor primer. 

Ook bij dit systeem geeft Uzin Utz Nederland weer advies voor de verdere afwerking binnen het 

garantiesysteem (voor meer informatie ga naar www.jkfermafl oor.nl)
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Het lichtgewicht droogbouw systeem bij uitstek
 
Het systeem met een gewicht van 44 [kg/m2] (met drukverdeelplaat) en een geluidreductie van 12 [dBa] kan 

worden toegepast op zowel houten vloerconstructies als iedere andere draagkrachtige vloer. De vloer van 

fermacell draagt bij aan geluidsdemping conform de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen voor 

luchtgeluidsisolatie (DnT;A ≥ 52 dB) en contactgeluidsisolatie (LnT;A ≤ 54 dB).

Het systeem wordt op maat voorzien van een ingeslepen vloerverwarming met een specifieke warmteafgifte  

van ca. 70 [w/m2] bij een medium aanvoertemperatuur van 40 [°C], retourtemperatuur van 30 [°C] en een 

ruimtetemperatuur van 20 [°C]. De vloerverwarming wordt ingeslepen met een verlegafstand Va= 100 [mm]. 



Modis asperum lab il 
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JK ingeslepen vloerverwarming

JK vloerverwarming, jarenlange ervaring in renovatie....

Sinds 1994 is JK vloerverwarming actief in het inslijpen van vloerverwarming in bestaande dekvloeren. JK is 

met zijn revolutionaire methode van vloerverwarming inslijpen marktleider in Europa, met vestigingen en 

partners in verschillende landen. Bij JK wordt met een speciaal ontworpen en gepatenteerde slijpmachine 

‘FLOORGRINDER’, stofvrij, een strak sleuvenpatroon in de dekvloer geslepen, waarin de Ø14 x 2 [mm] JK 

flextube Inverse Soft vloerverwarmingsbuis wordt aangebracht. De vloerverwarmingsbuizen worden  

vervolgens aangesloten op de hoogwaardige RVS verdeelsystemen die worden geproduceerd in de  

productielocatie te Ede. 

Omdat het inslijpen met behulp van multiresistent industriediamant gebeurt, kan het op vrijwel iedere 

dekvloer toegepast worden. Een extra opbouwlaag (van 3 tot 6 [cm]), of het verwijderen van de bestaande 

dekvloer, wordt hiermee overbodig. Naast de gebruikelijke voordelen van vloerverwarming, heeft  

ingeslepen vloerverwarming als voordeel dat deze vorm van vloerverwarming sneller en nauwkeuriger  

te regelen is, waardoor deze comfortabeler en efficiënter in gebruik is. 

Klaar voor toepassingen  
met duurzame energie  
in de renovatie en  
transformatie.
Bovendien is het mogelijk om met zeer lage aanvoertem-
peraturen (40 - 30 [°C] water) te werken, waardoor het  
JK fermafloor systeem uitstekend in combinatie met  
duurzame energiesystemen toegepast kan worden.





fermacell
 
Innovatieve en duurzame systeemoplossingen voor nieuwbouw, renovatie en transformatie

fermacell houdt zich bezig met de productie en levering van gipsvezelplaten, vloerelementen (gipsvezel en cement-

gebonden) en cementgebonden platen onder de merknaam fermacell. Productie en verkoop door de Benelux vindt 

plaats vanuit Niftrik (Wijchen).

fermacell zet zich in voor het succes van hun klanten en hun onderneming. De ervaring en de prestatiegerichtheid 

van hun medewerkers, de kwaliteit van hun producten en innovatiekracht waarborgen vandaag en morgen de  

beslissende voorsprong in de markt. 

fermacell Vloerelementen zijn er in verschillende uitvoeringen die, al naar gelang het toepassingsgebied, met of  

zonder onderlaag kunnen worden toegepast. Hierdoor zijn de fermacell Vloerelementen voor vele toepassings- 

gebieden zeer geschikt. Daarnaast beschikt fermacell over ondervloeren die geschikt zijn voor houten en betonnen 

vloeren, bij zowel nieuwbouw als renovatie. Naast een perfecte geluidsisolatie, zorgen ze ook voor een aangename 

warmte-isolatie. De ondervloeren van fermacell zijn leverbaar in meerdere varianten, geschikt voor de verschillende 

situaties, en ze zijn eenvoudig en snel te verwerken.

 

Voor een schoner milieu
De verantwoordelijkheid die fermacell kent voor een 
schoner milieu en een betere leefomgeving, komt tot 
uiting in het schone productieproces en in de CO2-re-
ductie in de woning- en utiliteitsbouw. Gips leent zich 
daarnaast uitstekend voor een ‘cradle to cradle’ toepas-
sing: afval als basis voor nieuwe producten. fermacell 
maakt volop gebruik van de recyclemogelijkheden door 
ook recyclinggips in nieuwe gipsplaten te verwerken. 



 

Uzin Utz Nederland

JK fermafloor additieven worden in de “groenste” fabriek volledig CO2-neutraal geproduceerd

Uzin Utz Nederland (voorheen Unipro) levert met de merken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo en Codex alles voor het 

leggen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloeren. Bijna 60 jaar geleden begon Uzin Utz Nederland met 

de productie van lijmen en groeide snel uit tot een internationale organisatie. Innovatieve productiemethoden, een 

vakkundig technisch advies en meer dan 100 enthousiaste medewerkers leggen dé basis voor perfecte vloeren.

Uzin Utz Nederland gaat zelf vaak verder met, dat wat de meeste mensen onder ‘duurzaamheid’ verstaan. Deze 

duurzame visie maakt vooruitgang van bedrijven en mensen mogelijk en houdt daarbij rekening met het  

kwetsbare ecosysteem en de eindige bronnen van deze planeet. De drie wereldwijde problemen waar we met 

elkaar voor staan, worden aangepakt: toxiciteit van materialen, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen. 

Ook wordt ervoor gezorgd dat alles wat er gedaan wordt, een positief effect heeft op de gezondheid.

Bij Uzin Utz Nederland staan duurzaamheid en een duurzaam en gezond werkklimaat hoog in het vaandel.  

Dat is terug te vinden in het assortiment en verpakkingen, maar ook in het bedrijfspand.

Garantie 
Met het Uzin Utz Nederland Garantie-Systeem kan een 
klant van Uzin Utz Nederland opdrachtgevers op basis 
van het technisch advies van Uzin Utz Nederland  
minimaal 5 jaar zekerheid bieden. Als er voor een  
emissie-arme oplossing van UZIN wordt gekozen, dan 
komt daar nog 5 jaar garantie bovenop. Aan deze 
10-jarige garantie zijn geen bijkomende kosten of  
eigen risico verbonden. 



Solide samenwerking 
met betrokken 
eigentijdse bedrijven.

fermacell BV, onderdeel van Xella International 
GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt 
met systeemoplossingen voor de droge afbouw. 
Het bedrijf produceert en levert gipsvezelplaten en 
vloerelementen. De producten van fermacell zijn 
sterk geluidsisolerend, stootvast, vochtbestendig 
en brandvertragend. Bovendien bevatten ze geen 
schadelijke stoffen en zijn de producten 100 [%] 
recyclebaar. 
Voor meer informatie: www.fermacell.nl.

JK vloerverwarming is een internationaal operende 
organisatie, de specialist op het gebied van LTV 
systemen door ingeslepen vloerverwarming 
geschikt in iedere ondergrond voor iedere vorm van 
vloerafwerking.
Voor meer informatie: www.JK-nl.com

Uzin Utz Nederland maakt deel uit van de 
internationaal opererende, beursgenoteerde 
organisatie Uzin Utz Gruppe uit Duitsland. Net als 
Uzin Utz Nederland een familiebedrijf, gekenmerkt 
door “Grundlichkeit” en een warme, persoonlijke 
bedrijfscultuur. Uzin Utz Nederland levert met de 
merken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo en Codex alles 
voor het leggen, onderhouden en renoveren van alle 
soorten vloeren.  
Voor meer informatie: nl.uzin-utz.com





JK vloerverwarming

Fahrenheitstraat 39
6716 BR Ede

Telefoon: 0318 - 636 329
E-mailadres: info@jk-nl.com

Website: www.jk-nl.com

fermacell

Loonse Waard 20
6606 KG Niftrik

Telefoon: 024 - 649 5111
E-mailadres: fermacell-nl@xella.com

Website: www.fermacell.nl

JK fermafl oor
CONTACT zie ook www.jkfermafl oor.nl

Uzin Utz Nederland

Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen

Telefoon: 053 - 573 7373
E-mailadres: info@unipro.nl

Website: nl.uzin-utz.com


