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1

INLEIDING

Houten vloerbedekkingen (afbeelding 1) zijn harde vloerbedekkingen met een houten slijtlaag. Ze kunnen bestaan uit
naast elkaar geplaatste massief houten elementen, uit in de
breedte samengestelde massieve elementen of uit elementen die in de dikte meerlaags opgebouwd zijn uit plaatmaterialen op basis van hout en een massief houten slijtlaag.
Houten vloerbedekkingen voor buitentoepassingen (houten
terrasvloeren) komen in dit document niet aan bod.
Bij houten vloerbedekkingen maakt men een onderscheid
tussen plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren. Tot
de parketten rekent men het massieve parket – waaronder het
massieve mozaïekparket, het lamparket, het parket met tand

en groef en de massieve kopshouten vloer – en het meerlaagse parket. De elementen van een plankenvloer onderscheiden zich voornamelijk van deze van een parket door het
feit dat er hierop ruimere dimensionale toleranties van toepassing zijn. Houtfineervloeren hebben een slijtlaag waarvan
de dikte kleiner is dan 2,5 mm (zie § 2.2.3, p. 8). Bij plankenvloeren en parketten is de massief houten slijtlaag op het
ogenblik van de plaatsing daarentegen minstens 2,5 mm dik.
Laminaatvloeren worden hier niet behandeld, hoewel
bepaalde van hun eigenschappen en hun plaatsingswijze
gelijkenissen vertonen met deze van houten vloerbedekkingen. Voor laminaatvloeren verwijzen we de lezer naar de
norm NBN EN 13329 [B60].

© Les Parquets de JoliBois

© Gustaaf Seghers

© Simon Parquet Passion

© Parqueterie du Hainaut

Afb. 1 Voorbeelden van houten vloerbedekkingen.
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Inleiding

Gelet op de omvang van de thematiek, werd deze Technische
Voorlichting in twee delen gesplitst:
• dit eerste deel geeft een beschrijving van de diverse
types houten vloerbedekkingen en van de hiermee
geassocieerde materialen. Het geeft eveneens een overzicht van de normen en eisen die erop van toepassing
zijn. Dit deel is niet alleen bestemd voor de parketlegger, maar is ook van belang voor tal van andere betrokken partijen, waaronder de ontwerper en de hoofdaannemer
• in het tweede deel zal dieper ingegaan worden op de uit-

Overzicht van de in dit document gebruikte symbolen.

6

L

Lengte van het zichtvlak van het element

b

Breedte van het zichtvlak van het element

bp

Profielbreedte

b1

Diepte van de groef

b2

Breedte van de tand

b3

Mindering

t

Dikte tussen het zichtvlak en het legvlak van het
element

t1

Dikte van het deel boven de groef

t2

Dikte van de groef

t3

Dikte van de tand

t4

Dikte van het deel onder de tand

t5

Diepte van de optionele lijmgroef

a

Helling van de bovenwang

α

Zwaluwstaart

β

Helling van de onderwang

w

Slijtlaag

q

Haaksheid van het zichtvlak

s

Rechtheid van het zichtvlak

fw

Schoteling over de breedte

p

Hoogteverschil (lipping)
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voering, de afwerking en het onderhoud. Zo zal de aandacht onder meer toegespitst worden op de plaatsing van
een aantal bijzondere houten vloerbedekkingen en op de
meest voorkomende pathologieën. Dit deel is dus voornamelijk gericht tot de parketlegger.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende
symbolen die gebruikt worden in dit document. We willen de
aandacht vestigen op het feit dat er lichte verschillen kunnen
bestaan tussen deze symbolen en de symbolen die gehanteerd worden in de Europese productnormen.

2
2.1

TERMINOLOGIE EN
CLASSIFICATIE

VLOEROPBOUW

A. PLAATSING OP EEN GEWONE DEKVLOER
1

2.1.1 ALGEMENE PRINCIPES
De vloeropbouw bestaat uit de volgende delen (afbeelding 2):
• een draagvloer die onder andere opgebouwd kan zijn uit:
–– een gewapende betonplaat
–– een al dan niet geprefabriceerde draagvloer van
beton (met of zonder druklaag), van hout (houten
balklaag), van metaal …
• één of meerdere tussenlagen, gelegen tussen de draagvloer en de vloerbedekking, die de volgende functies
kunnen hebben:
–– bescherming tegen vocht
–– thermische en/of akoestische isolatie
–– het realiseren van het gewenste peil, horizontaliteit
en vlakheid.
Men kan de volgende tussenlagen onderscheiden:
–– een vochtscherm
–– een thermische- en/of akoestische-isolatielaag
–– een dekvloer op basis van cement, anhydriet, hars …
–– een droge tussenvloer op basis van gipsvezelplaten,
houtvezelplaten, platen met honingraatvormige
structuur …, al dan niet in combinatie met isolatiematerialen
• een houten vloerbedekking en de voor de plaatsing vereiste materialen, waaronder:
–– een onderparket (houten ondervloer) uit massief hout
(mozaïekparket) of uit plaatmateriaal (multiplex,
spaanplaat …)
–– de lambourdes (houten vloerribben)
–– een scheidingslaag (bij een zwevende plaatsing)
–– één of meerdere behandelingen met een voorstrijkmiddel of primer (bij een gelijmde plaatsing)
–– één of meerdere egalisatielagen
–– de lijm
–– de afwerkingsproducten.

3

6

5

Aangezien houten vloerbedekkingen vaak op een dekvloer
geplaatst worden, dient men bijzondere aandacht te besteden aan de samenstelling en de eigenschappen van dit type
ondergrond. Voor meer informatie over dekvloeren verwijzen
we naar de volgende documenten:
• de TV 189 [W1], waarin de karakteristieken en de toelaatbare afwijkingen aan bod komen
• de TV 193 [W2], waarin de uitvoering beschreven wordt.

4

1. Wapeningsnet
2. Dekvloer (met eventuele vloerverwarming)
3. Vochtscherm
4. Thermische en/of akoestische isolatie
5. Vochtscherm (eventueel)
6. Draagvloer

B. PLAATSING OP EEN DROGE TUSSENVLOER

1

4

2.1.2 TER PLAATSE GESTORTE DEKVLOEREN

2

3

2

5

1. Droge tussenvloer
2. Vochtscherm
3. Thermische en/of akoestische isolatie
4. Vochtscherm (eventueel)
5. Draagvloer
Afb. 2 Voorbeeld van een vloeropbouw.
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2

Terminologie en classificatie

Een ter plaatse gestorte dekvloer wordt uitgevoerd op
een draagvloer, hetzij rechtstreeks, hetzij op één of meerdere tussenlagen. Na verharding beschikt ze over een minimale druksterkte en een minimale cohesieve sterkte (zie
[W1]).
De volgende types dekvloeren worden onderscheiden (zie
[W1]):
• hechtende dekvloeren
• niet-hechtende dekvloeren
• zwevende dekvloeren.

2.1.3 DROGE TUSSENVLOEREN
Droge tussenvloeren zijn vloersystemen die doorgaans
opgebouwd zijn uit plaatmateriaal, al dan niet in combinatie
met isolerende materialen (isolatieplaten, korrels …). Ze
worden gebruikt om de toelaatbare afwijkingen van de
draagvloer op te nemen en om de akoestische en/of thermische isolatie van de vloer te verbeteren.
De plaatmaterialen kunnen bestaan uit:
• gipsvezelplaten
• houtspaan- of houtvezelplaten
• platen met een honingraatstructuur …

2.1.4 ONDERPARKET (HOUTEN ONDERVLOER)
Het onderparket, dat zelf op een draagvloer (betonvloer of
houten balklaag) of op een dekvloer aangebracht wordt,
dient als drager voor de houten vloerbedekking.
Het kan bestaan uit massief hout (mozaïekparket) of uit
plaatmaterialen op basis van hout (multiplexplaten, spaanplaten …). Bij een gelijmde plaatsing moet het onderparket
over een toereikende interne cohesieve sterkte beschikken
om de trek- en afschuifkrachten aan het contactoppervlak
met de lijmlaag op te nemen (zie deel 2 van deze TV).

2.2 HOUTEN VLOERBEDEKKINGEN
2.2.1 IDENTIFICATIE
De precieze identificatie van een houten vloerbedekking is
van belang voor de opstelling van de contractuele documenten (bestek, plannen, verkoopsovereenkomst …). Ze omvat
de elementen, opgenomen in tabel 1 (p. 9), en kan verwijzen
naar de vigerende Belgische en/of Europese normen.
De fabrikanten moeten kunnen aantonen dat hun producten
beantwoorden aan de eisen uit de Europese technische specificaties. Hiertoe dienen de op de markt gebrachte plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren in overeenstemming te zijn met de voorschriften uit de referentienorm NBN
EN 14342 [B76]. De CE-markering van deze producten is verplicht sinds 2007 (zie hoofdstuk 4, p. 85).
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De precieze identificatie van het type vloerbedekking (massief, meerlaags …) is ook van belang voor de dimensionale
toleranties van de elementen, het uitzicht van de afgewerkte
vloer, de benodigde materialen voor de plaatsing … Voor
meer informatie hieromtrent dient men er de betreffende
productnormen op na te slaan (§ 2.2.3).

Voorbeeld van identificatie
Parket met tand en groef, 22 x 110 x 800 (variabel), stroken met
onregelmatige kopse voegen, Europees eiken, keus ∆ (volgens
NBN EN 13226 [B56]), spinthout verduurzaamd met procedé B
(zie § 3.1.4, p. 52), gelijmd op de dekvloer.

Volgens de Europese normen is alle informatie met betrekking tot de afmetingen van de elementen en de overeenkomstige toelaatbare afwijkingen geldig van bij de eerste levering van het product.
Deze gegevens kunnen echter wel onderhevig zijn aan wijzigingen. Volgens de voorschriften uit de Europese normen
worden de afmetingen – tenzij anders vermeld – gegeven
voor een vochtgehalte van 9 % (§ 2.2.5.1, p. 22).
Voor de houtsoort omvat de identificatie de aanduiding van
de handelsnaam, eventueel aangevuld met de botanische
(wetenschappelijke) naam en de herkomst. Indien er een
houtsoort voorgeschreven wordt die niet vermeld staat in de
norm NBN EN 13556 [B66], dan dient men deze zowel aan te
duiden met de handelsnaam als de botanische naam. In
tabel 24 (pp. 36 tot en met 40) is er een niet-beperkende lijst
met houtsoorten, geschikt voor houten vloerbedekkingen,
opgenomen.
Het specificeren van extra informatie die niet of moeilijk
gecontroleerd kan worden – zoals bijvoorbeeld het land of
het gebied van herkomst – geeft geen bijkomende waarborg
voor de kwaliteit (bv. voor Franse eik of eik uit Limoges is de
handelsnaam normaalgesproken Europees eiken).

2.2.2 PLAATSINGSWIJZE
De frequentst gebruikte plaatsingswijzen voor houten vloerbedekkingen (genagelde, gelijmde en zwevende plaatsing)
zijn schematisch voorgesteld in afbeelding 3 (p. 10).

2.2.3 CLASSIFICATIE VAN HOUTEN VLOERBEDEKKINGEN VOLGENS HET EUROPEES COMITÉ VOOR
NORMALISATIE
Volgens de Europese norm NBN EN 13756 [B70] mag men het
enkel hebben over een parket of plankenvloer wanneer de
dikte van de slijtlaag (w) minstens 2,5 mm bedraagt vóór de
plaatsing van de vloerelementen (conventionele definitie).
Indien dit niet het geval is, m.a.w. wanneer w < 2,5 mm op het

Terminologie en classificatie

2

Tabel 1 Identificatie van houten vloerbedekkingen.
Identificatie

Mogelijkheden
•
•
•
•
•

Type

•
•
•
•
•

Verwijzing

Plankenvloer uit naaldhout
Plankenvloer uit loofhout
Mozaïekparket
Lamparket
Parket met tand en groef:
–– met tand en groef (type 1)
–– met losse veer (type 2)
Overlay parket van massief houten elementen, inclusief blokken,
met een verbindingssysteem
Kopshouten vloer
Lamel op kant (smalle stroken, brede stroken en stroken in
steensverband)
Meerlaags parket
Houtfineervloer

§ 2.2.4.1 (p. 14)
§ 2.2.4.1 (p. 14)
§ 2.2.4.2 (p. 15)
§ 2.2.4.3 (p. 16)
§ 2.2.4.4 (p. 18)

§ 2.2.4.5 (p. 18)
§ 2.2.4.6 (p. 19)
§ 2.2.4.7 (p. 20)
§ 2.2.4.8 (p. 21)
§ 2.2.4.9 (p. 21)

• Dikte x breedte x lengte (t x b x L), in mm
• Dikte van de slijtlaag (w), in mm
• Eventueel: afschuining (chanfrein), krimpgroeven …

§ 2.2.5 (p. 22)

Eventueel motief

–

§ 2.2.4 (p. 14)
§ 2.2.5 (p. 22)

Houtsoort (*)

–

Tabel 24 (pp. 36-40)

Houtvochtgehalte bij de levering

–

§ 3.1.2 (p. 35)

• Keus:
–– volgens de EN-normen (uitzichtsklassen)
–– volgens het Belgische systeem (commerciële klasse)
• Gedetailleerde beschrijving van het uitzicht

§ 3.1.3 (p. 42)

Volgens de STS 04.3 [F3]

§ 3.1.4 (p. 52)

• Niet- of semi-filmvormend: olie, boenwas
• Filmvormend: vernis

§ 3.7 (p. 78)
Deel 2 van deze TV

•
•
•
•

§ 3.2 (p. 61)
§ 3.3 (p. 63)
Deel 2 van deze TV

Afmetingen van de elementen

Houtkwaliteit
Eventuele houtbescherming
Eventuele afwerking

Plaatsingswijze

Genagelde plaatsing (bv. op lambourdes)
Gelijmd-genagelde plaatsing op een onderparket
Gelijmde plaatsing
Zwevende plaatsing

(*) Voor meerlaags parket en houtfineervloeren wordt er een onderscheid gemaakt tussen de houtsoort van het zichtvlak en het materiaal van de
onderla(a)g(en). De onderlaag (drager) kan bestaan uit een blokjesplaat, een multiplexplaat, een spaanplaat, MDF (medium density fibreboard), HDF
(high density fibreboard) …

ogenblik van de plaatsing, dan dient men de term houtfineervloer te gebruiken.

De dikte van de slijtlaag moet gemeten worden overeenkomstig de norm NBN EN 13647 [B68].

De minimale slijtlaagdikte wordt bepaald rekening houdend
met het feit dat de vloerbedekking tijdens haar levensduur
minstens twee tot drie renovaties zal ondergaan.

Op basis van de Europese normalisatie kunnen er negen
types houten vloerbedekkingen onderscheiden worden
(tabellen 2, p. 11, en 3, pp. 12 en 13).

De dikte van de slijtlaag (afbeelding 4, p. 11) is:
• ofwel gelijk aan de totale dikte van het vloerelement (bv.
bij mozaïekparket, lamparket en kopshouten vloeren) of
van het massieve hout boven de tand of groef (bij plankenvloeren en parket met tand en groef)
• ofwel gelijk aan de dikte van de massief houten
toplaag (onder meer bij meerlaags parket en houtfineervloeren)
• ofwel bepaald door de interne verbindingswijze van de
afzonderlijke elementen (bv. bij in de breedte samengestelde planken).

De elementen (lamellen, stroken of blokjes) van een massief
parket bestaan uit één enkele laag massief hout. Ze worden
nooit in de breedte samengesteld. Tot de massieve parketten behoren het (massieve) mozaïekparket, het lamparket,
het parket met tand en groef en de (massieve) kopshouten
vloer. Plankenvloeren onderscheiden zich van parketvloeren
door het feit dat de minimale afmetingen van de elementen
kleiner zijn, door het gebruik van een minder goede houtkwaliteit, door het feit dat de fabricagetoleranties op de
afmetingen van de elementen ruimer zijn en de toelaatbare
vervormingen groter.
(vervolg van de tekst op p. 14)
WTCB | TV 269 | Juni 2019

9

2

Terminologie en classificatie

A. GENAGELDE PLAATSING (OP LAMBOURDES)
1

2

1. Houten vloerbedekking
2. Vochtscherm
3. Lambourdes
4. Draagvloer

4
3

B. GELIJMDE PLAATSING
1

2

3
4

1. Lijmlaag
2. Houten vloerbedekking
3. Plint
4. Eventuele akoestische voeg
5. Gewapende dekvloer
6. Thermische en/of akoestische isolatie
7. Vochtscherm
8. Draagvloer

8

7

6

5

C. ZWEVENDE PLAATSING
1

2

1. Scheidingslaag
2. Houten vloerbedekking
3. Gewapende dekvloer
4. Thermische en/of akoestische isolatie
5. Vochtscherm
6. Draagvloer

6

5

4

3

Afb. 3 Plaatsingswijzen voor houten vloerbedekkingen.

10
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w

2

w
t

t

Afb. 4 Dikte van het vloerelement (t) en dikte van de slijtlaag (w).
Tabel 2 Classificatie van houten vloerbedekkingen volgens het CEN.
Courante benamingen in België
In het Nederlands

In het Frans

Plankenvloer uit naaldhout

Plancher en bois
résineux

Plankenvloer uit
loofhout

Besproken in de norm

Officiële benamingen volgens het CEN
In het Nederlands

In het Frans

In het Engels

NBN EN 13990 [B73]
(2004)

Vloerdelen van
massief naaldhout

Lames massives pour
planchers résineux

Solid softwood floor
boards

Plancher en bois
feuillu

NBN EN 13629 [B67]
(2012)

Enkelvoudige en
samengestelde
vloerplanken van
massief loofhout

Lames à plancher
massives individuelles
ou préassemblées en
bois feuillu

Solid individual and
pre-assembled
hardwood boards

Mozaïekparket

Parquet mosaïque

NBN EN 13488 [B63]
(2003)

Elementen voor
mozaïekparket

Eléments de parquet
mosaïque

Mosaic parquet
elements

Lamparket

Lamparquet

NBN EN 13227 [B57]
(2017)

Massief lamelparket

Planchettes massives

Solid lamparquet
products

Parket met tand en
groef

Parquet rainurélangueté

NBN EN 13226 [B56]
(2009)

Massieve parketelementen met messing
en/of groef

Eléments de parquet
massif avec rainures
et/ou languettes

Solid parquet
elements with grooves
and/or tongues

Eléments de parquet
en bois massif de
recouvrement, blocs
anglais compris, avec
système de guidage

Solid wood overlay
flooring elements
including blocks with
an interlocking system

Overlay parket,
inclusief blokken

Parquet de recouvrement et blocs anglais

NBN EN 13228 [B58]
(2011)

Parket van massief
houten elementen,
inclusief blokken, met
een verbindingssysteem (1)

Kopshouten vloer (2)

Parquet en bois de
bout

DIN 68702 [D2] (2017)
NF DTU 51.2 [A2]
(2009)

–

–

–

Meerlaags parket

Parquet contrecollé

NBN EN 13489 [B64]
(2017)

Elementen voor
meerlaags parket

Eléments de parquet
contrecollé

Multi-layer parquet
elements

Lamel op kant

Lamelle sur chant

NBN EN 14761 [B78]
(2008)

Smalle stroken, brede
stroken en panelen (3)

Lamelles verticales,
sur chant et à coupe
de pierre

Vertical finger, wide
finger and module
brick

Houtfineervloer

Revêtement de sol à
placage

NBN EN 14354 [B77]
(2017)

Vloerbedekking van
houtfineer

Revêtement de sol à
placage bois

Wood veneer floor
coverings

(1) Dit is wat er in de titel van de norm staat. Wij zullen het in het vervolg van deze TV echter hebben over ‘overlay’ parket van massief houten elementen, inclusief blokken,
met een verbindingssysteem.
(2) Voor kopshouten vloeren is er vooralsnog geen enkele Europese norm van toepassing.
(3) Dit is wat er in de titel van de norm staat. Deze verwoording is volgens ons echter enigszins verwarrend. In de norm wordt er immers een onderscheid gemaakt tussen
smalle stroken, brede stroken en stroken in steensverband en wordt er tevens ingegaan op panelen die aan de hand van dergelijke stroken samengesteld worden.
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Plank

Basiselement

±1

≥ 400

≥ 1500
(per 0,1,
0,3 of
0,5 m)

±1

± 1 tot 2
(12)

–

Lengte L

Dikte

Breedte

Lengte

±2

±1

≥ 90

70 - 192

≥ 10

Indivi
duele
plank

Breedte b

Dikte t

Opbouw

18 - 34

NBN EN 13629 [B67]

NBN
EN 13990
[B73]

Besproken in de
norm

≥ 900

≥ 110

≥ 10

Samengestelde
plank

Individuele of
samengestelde plank

Plankenvloer uit
loofhout

Type

Planken
vloer uit
naald
hout

Plankenvloer

± 0,2

± 0,1

± 0,3

115 ≤ L ≤
165 (8)

≤ 35

8 (7)

Tot
panelen
samenge
voegde
lamellen
(4)

NBN
EN 13488
[B63]

Mozaïek
parket

Large

Maxi

Type 1,
type 2 (5)

Strook

NBN
EN 13226
[B56]

Element,
blok (6)

NBN
EN 13228
[B58]

120 - 400

30 - 75

9 - 12

± 0,5 (14)

± 0,2 (14)

± 0,2 (9)

≥ 250

≥ 40

≥ 14

± 0,5

350 - 600

60 - 80

12 - 14

± 0,2

± 0,2 (9)

≥ 400

60 - 180

6 - 10

± 0,2 (14)

± 0,2

± 0,5 (9)

200
- 2000

40 - 100

8 ≤ t ≤ 14

Massief (mozaïekparket en kopshouten vloer, soms meerlaags)

Normal

Lamel

NBN EN 13227 [B57]

Lamparket
(massief lamelparket) (1)

Parket
met tand
en groef

Overlay
parket
van
massief
houten
ele
menten

Massief parket

Parket

Tabel 3 Materiaalvoorschriften voor houten vloerbedekkingen (bij levering) (afmetingen en toelaatbare afwijkingen in mm).

Afmetingen (mm)
(Vhout = 7 - 11 %)

12

Toelaatbare afwijkingen
(mm)

115 - 320

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 1 (DIN)
± 0,3
(NF DTU)
± 1 (DIN)
± 0,3
(NF DTU)
± 1 (DIN)
± 0,3
(NF DTU)

6 - 10

8 - 35

Smalle
stroken

40 - 120
(DIN)
48 - 80
(NF DTU)

40 - 80
(DIN)
24 - 80
(NF DTU)

22 - 25
- 30 - 40 50 - 60
- 80 (DIN)
13 - 30
(NF DTU)

Blokje

± 0,5

± 0,5

± 0,5

115 - 320

11 - 23

8 - 35

Brede
stroken

± 0,2

± 0,2

± 0,2

115 - 165

60 - 80

23

Stroken in
steensverband

NBN EN 14761 [B78] (3)

DIN 68702
(2) [D2]
NF DTU
51.2 [A2]
Lamel

Lamel op kant

Kops
houten
vloer

± 0,1 %
(14)

± 0,2

≤ 0,2 (10)

–

–

–

Lgem - Lnom
≤ 1 (15)

bgem - bnom
≤ 0,1 (13)

tgem - tnom
≤ ± 0,5 (11)

–

–

–

Strook
(w < 2,5)

NBN
EN 14354
[B77]

Hout
fineer
vloer

Meerlaags

Strook
(w ≥ 2,5)

NBN
EN 13489
[B64]

Meer
laags
parket

2
Terminologie en classificatie

Plankenvloer uit
loofhout

Met tand en groef,
eventueel met
afschuining
Geen profiel gedefi
nieerd

Planken
vloer uit
naald
hout

Met tand
en groef
Vorm: zie
NBN
EN 13990
[B73]
Met platte
kanten
Panelen
met tand
en groef

Mozaïek
parket

Met platte kanten
Eventueel met afschuining

Lamparket
(massief lamelparket) (1)

Parket
Overlay
parket
van
massief
houten
ele
menten
Met
verbindingssysteem
Vorm: zie
NBN
EN 13228
[B58]

Parket
met tand
en groef

Met tand
en/of
groef,
eventueel
met
afschuining
Vorm: zie
NBN
EN 13226
[B56]

Massief parket

Met platte
kanten

Kops
houten
vloer

Met platte kanten

Lamel op kant

Met tand
en groef,
eventueel
met
afschuining
Vorm: zie
NBN
EN 13489
[B64]

Meer
laags
parket

Met tand
en groef
Vorm: zie
NBN
EN 14354
[B77]

Hout
fineer
vloer

(1) Tapijtparket en parket, opgebouwd uit lamelelementen, komen slechts weinig voor in België en werden in deze tabel bijgevolg niet hernomen.
(2) In de norm DIN 68702 [D2] worden drie types kopshouten vloeren onderscheiden op basis van hun gebruik: residentieel, commercieel of industrieel. De afmetingen en toelaatbare afwijkingen die vermeld staan in deze
tabel hebben enkel betrekking op de types RE en WE. Voor het derde type (GE), d.w.z. kopshouten vloeren, bestemd voor een commercieel en/of industrieel gebruik, zijn de afmetingen en toelaatbare afwijkingen
lichtjes verschillend.
(3) In deze norm wordt niet alleen dieper ingegaan op de toelaatbare afwijkingen voor de smalle stroken, de brede stroken en de stroken in steensverband, maar worden er tevens toleranties gegeven voor panelen op
basis van dergelijke stroken. Deze laatste toleranties werden evenwel niet overgenomen in deze tabel.
(4) Voor mozaïekparketpanelen bestaan er ook toelaatbare afwijkingen op de breedte en de lengte van de panelen (NBN EN 13488 [B63]).
(5) Elementen die andere afmetingen hebben dan deze, aangegeven voor de lengte en de breedte, moeten voldoen aan alle andere eisen uit de norm NBN EN 13226 [B56] en moeten vooraf gekarakteriseerd zijn door
proeven voor een specifieke houtsoort.
(6) Overlay parket van massief houten blokken, zoals gedefinieerd in de norm NBN EN 13228 [B58] komt slechts weinig voor in België en werd in deze tabel bijgevolg niet hernomen.
(7) Voor afgewerkte lamellen is de dikte t gelijk aan 7,5 ± 0,3 mm.
(8) Voor specifieke motieven kan de lengte van de lamellen kleiner zijn dan 115 mm.
(9) Fabrieksmatig afgewerkte elementen of elementen die een oppervlaktebehandeling gekregen hebben, zijn toegelaten met t - 0,5 mm. De handelsafmeting van dergelijke elementen stemt overeen met de nominale
dikte t.
(10) Hoogteverschil tussen twee elementen na ineenpassen (lipping).
(11) Maximaal dikteverschil binnen een element: tmax - tmin ≤ 0,5 mm.
(12) Toelaatbare afwijking afhankelijk van de breedte (zie tabel 7, p. 24).
(13) Maximaal breedteverschil binnen eenzelfde verpakkingseenheid: bmax - bmin ≤ 0,2 mm.
(14) Niet van toepassing op veranderlijke lengtes.
(15) L ≤ 1500 mm: Lmax - Lmin ≤ 0,5 mm; L > 1500 mm: Lmax - Lmin ≤ 0,3 mm/m.

Profielvorm

Type

Plankenvloer

Tabel 3 Materiaalvoorschriften voor houten vloerbedekkingen (bij levering) (afmetingen en toelaatbare afwijkingen in mm) (vervolg).

Terminologie en classificatie

2
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(vervolg van de tekst van p. 9)
Meerlaagse parketvloeren en houtfineervloeren zijn houten
vloerbedekkingen waarvan de stroken in de dikte uit meerdere (twee of meer) lagen opgebouwd zijn en waarbij de
massief houten slijtlaag aangebracht werd op een drager
(bv. uit plaatmateriaal). Bij een meerlaags parket is de dikte
van de slijtlaag w ≥ 2,5 mm; bij een houtfineervloer is de
dikte w < 2,5 mm. Ook sommige soorten mozaïekparket en
kopshouten vloeren kunnen uit meerdere lagen opgebouwd
zijn. In vookomend geval dienen ze beschouwd te worden
als meerlaagse parketvloeren.

A. INDIVIDUELE PLANK

B. SAMENGESTELDE PLANK

Vloerbedekkingen met een niet-houten slijtlaag, maar waarbij de onderlagen wel uit hout of houtachtige materialen
bestaan, vallen buiten het bestek van deze tekst.
Een laminaatvloer (soms verkeerdelijk gestratifieerd of gelamineerd parket genoemd) is een vloerbedekking waarvan de
slijtlaag opgebouwd is uit een in melamineharsen gedrenkte
papierlaag en een overlay uit melamine.

2.2.4 CLASSIFICATIE VAN HOUTEN VLOERBEDEKKINGEN VOLGENS DE BELGISCHE PRAKTIJK
De in ons land gebruikelijke terminologie in verband met
houten vloerbedekkingen werd in de mate van het mogelijke
in overeenstemming gebracht met de Europese normalisatie.
Hierna komen we hier in detail op terug. De courante afmetingen van de elementen en de uitvoeringswijze kunnen enigszins verschillen van deze, beschreven in de EN-normen.

2.2.4.1 Plankenvloeren
Een plankenvloer is een massief houten vloerbedekking die
bestaat uit planken met een tand- en groefverbinding. De
planken kunnen aan hun kanten voorzien zijn van een
afschuining (chanfrein, mussenbek).
Ze kunnen geleverd worden in de volgende afmetingen:
• dikte: ≥ 10 mm (voor plankenvloeren uit loofhout) en
≥ 18 mm tot 34 mm (voor plankenvloeren uit naaldhout) (1)
• breedte: ≥ 90 mm (individuele plank uit loofhout),
≥ 110 mm (samengestelde plank uit loofhout) en vanaf
70 tot 192 mm voor plankenvloeren uit naaldhout. De
breedte kan van plank tot plank verschillen (bv. bij oude
Vlaamse stijl)
• lengte: ≥ 400 mm (individuele plank uit loofhout),
≥ 900 mm (samengestelde plank uit loofhout) en
≥ 1500 mm voor plankenvloeren uit naaldhout (met stappen van 100 mm, 300 mm of 500 mm).
De courante afmetingen en toelaatbare afwijkingen zijn verschillend voor naaldhout (NBN EN 13990 [B73]) en voor loofhout (NBN EN 13629 [B67]).

Afb. 5 Plank en samengestelde plank voor een plankenvloer.

Een plankenvloer is nooit meerlaags opgebouwd, maar kan
wel bestaan uit in de breedte of in de lengte samengestelde
planken, die vóór de plaatsing samengevoegd worden tot
massieve verlijmde elementen (afbeelding 5). Vermits de in
het zichtvlak aanwezige lijmvoegen de technische karakteristieken van de vloerbedekking kunnen beïnvloeden, moeten ze in de contractuele documenten vermeld worden.
Plankenvloeren onderscheiden zich van parketvloeren doordat de minimale afmetingen van de elementen kleiner zijn,
door het gebruik van een minder goede houtkwaliteit, door
het feit dat de fabricagetoleranties op de afmetingen van de
elementen ruimer zijn en de toelaatbare vervormingen groter: bij plankenvloeren is dit ± 1,0 mm op de dikte en de
breedte van de planken en ± 2,0 mm op de lengte (voor loofhout); bij massief parket is dit ± 0,2 mm op de dikte en
± 0,5 mm op de breedte en de lengte van de elementen (zie
tabel 3, pp. 12 en 13). Ter informatie is er in bijlage C van de
norm NBN EN 13629 [B67] een tabel opgenomen die de verschillen tussen parketten en plankenvloeren aangeeft.
Vroeger gebruikte men vaak plankenvloeren als ondervloer
voor een (later te plaatsen) parket. De planken werden op
kamerlengte en zonder motief geplaatst. Het uitzicht van het
hout (kwasten, barsten …) was niet zo belangrijk en het werd
ook minder zorgvuldig afgewerkt. Tegenwoordig bestaat echter de tendens om het uitzicht (houtkwaliteit) van plankenvloeren te onderwerpen aan even strenge eisen als parketten, waardoor het soms moeilijk wordt om een plankenvloer
van een parket te onderscheiden.
Een plankenvloer wordt doorgaans op een houten balklaag
of op lambourdes geplaatst (indien t ≥ 20 mm voor loofhout

(1) Het is toegelaten om naaldhoutplanken met een geringere dikte te gebruiken, op voorwaarde dat de afmetingen van de tand en groef en de dikte van het
deel boven de groef niet kleiner worden dan de waarden, aangegeven in de norm NBN EN 13990 [B73].
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1

2

3

B

A

1. Vierkant
2. Lamel
3. Paneel
A en B: paneelafmetingen
Afb. 6 Mozaïekparket: lamel, vierkant en paneel.

met een hartafstand van 40 cm – zie bijlage 4, p. 115). Hij kan
echter ook op een continue ondergrond aangebracht worden. Bij een identieke plankbreedte en planklengte, zijn de
toelaatbare afwijkingen op de open voegen tussen de elementen bij een plankenvloer ruimer dan bij een parket.

2.2.4.2 Mozaïekparket
Massief mozaïekparket is opgebouwd uit lamellen, d.w.z.
kleine rechthoekige strookjes massief hout, met platte kanten en een dikte van 8 mm. De lamellen kunnen tot vierkanten samengevoegd worden (bv. vijf lamellen per vierkant),
die men op hun beurt tegendraads en volgens een bepaald
motief samenvoegt tot panelen (afbeelding 6).

2

De gebruikelijke afmetingen van de lamellen zijn:
• dikte: 8 mm (de lamellen van een afgewerkt mozaïekparket vormen hierop een uitzondering vermits de dikte in
dit geval gelijk moet zijn aan 7,5 ± 0,3 mm)
• breedte: ≤ 35 mm
• lengte: 115 à 165 mm. Voor specifieke motieven kan de
lengte kleiner zijn dan 115 mm.
De afmetingen en toelaatbare afwijkingen die van toepassing zijn op Europees niveau, zijn opgenomen in de norm
NBN EN 13488 [B63].
Mozaïekparketpanelen zijn een variante op massief
mozaïekparket: de lamellen worden hierbij op een plaat
(multiplex, spaanplaat) gekleefd en volgens een bepaald
motief samengevoegd tot panelen. De panelen zijn voorzien
van een tand- en groefverbinding.
Mozaïekparket kan niet alleen als definitieve vloerbedekking gebruikt worden, maar ook als onderparket. In het eerste geval kunnen de elementen met of zonder afwerking
geleverd worden.
De plaatsing van mozaïekparket gebeurt doorgaans door het
lijmen op een dekvloer. Mozaïekparketpanelen kunnen
eventueel ook niet-hechtend geplaatst worden (afhankelijk
van het type, de belastingen …).
Het meest courante motief bij mozaïekparket is het dambordmotief (afbeelding 7). Daarnaast zijn ook de volgende
motieven mogelijk:
• engelsvorm (strokenverband met regelmatige voegen)
• visgraat
• dubbele visgraat
• vlechtmotief
• parallel
• lamel op kant
• Castel (kleine Loire).

A. DAMBORD

B. DAMBORD MET BLOKJE

Afb. 7 Meest courante motieven voor mozaïekparket.

Afb. 8 Mozaïekparket uit eiken met een dambordmotief.
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2.2.4.3 Lamparket (massief lamelparket)
Lamparket – vroeger ook tapijtparket genoemd – is een massief parket bestaande uit lamellen met een dikte van 6 tot
14 mm, met platte kanten, zonder tand of groef.
In de norm NBN EN 13227 [B57] worden er vier types lamparket onderscheiden, voornamelijk in functie van de breedte
van de elementen, evenals een variante (opgebouwd uit
lamelelementen) voor samengestelde en volgens een geometrisch motief geschikte elementen (tabel 11, p. 25). Voor
deze variante schommelt de dikte tussen 15 en 26 mm. De in
België gebruikelijke handelsbreedtes en -lengtes van de
lamellen variëren naargelang van het motief (tabel 4).
Lamparketten zijn niet zelfdragend. Men bevestigt ze hetzij
doorlopend op een draagvloer of een dekvloer, hetzij op een
houten onderparket dat op een draagvloer of een dekvloer
gelijmd en/of genageld wordt.

1

2

6

5

4

De lamellen worden naast elkaar gelegd volgens een bepaald
motief (afbeelding 9).
In België treft men courant de volgende motieven aan
(afbeelding 11, p. 17):
• visgraat (11A)
• dubbele visgraat (11B)
• Hongaarse punt (11C)
• omgekeerde Hongaarse punt
• met regelmatig verspringende kopse voegen (11D)
• met onregelmatig verspringende kopse voegen
• oude Vlaamse stijl (met veranderlijke breedte en lengte)
(11E)
• laddermotief (11F)
• varenmotief (11G)
• vlechtmotief
• dambord (11H)
• groot dambord
• decoratieve panelen (stijltegels), opgebouwd uit al dan
niet op voorhand samengevoegde lamellen met de
bedoeling een bepaald motief te vormen (bv. Versailles,
Loire, Chantilly, Castel, D’Aremberg) (11I, 11J, 11K).

3

Afb. 9 Lamparket met visgraatmotief.

© Gustaaf Seghers

1. (Eventueel) onderparket + lijm
2. Lamparket (visgraat)
3. Zwevende (gewapende) dekvloer
4. Isolatie
5. (Eventueel) vochtscherm
6. Draagvloer

Afb. 10 Plaatsing van een lamparket uit eiken met visgraatmotief.

Tabel 4 Courante afmetingen van de lamellen bij lamparket.
•
•
•
•
•
•

Motief

Breedte van de lamellen (mm)

Lengte van de lamellen (mm)

Met onregelmatig verspringende kopse voegen
Oude Vlaamse stijl (met veranderlijke breedte en lengte)
Met regelmatig verspringende kopse voegen
Visgraat (*)
Hongaarse punt
Decoratieve panelen

50 - 150
± 80 - ± 180
50 - 150
40 - 75
60 - 100
Veranderlijk

250 - 1400
± 400 - ± 2000
250 - 1400
200 - 400
400 - 900
Veranderlijk

(*) Voor lamparket met visgraatmotief dat op een niet-nagelbare ondervloer verlijmd wordt, gebruikt men doorgaans kleinere lamellen (bv. 75 x 350 mm)
waarmee het eveneens mogelijk is om andere motieven uit te voeren.
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A. Visgraat

B. Dubbele visgraat

C. Hongaarse punt

D. Met regelmatig verspringende kopse
voegen

E. Oude Vlaamse stijl

F. Laddermotief

G. Varenmotief

H. Dambord

I. Versailles

J. Chantilly

2

K. D’Aremberg

Afb. 11 Courante motieven voor lamparket.
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2.2.4.4 Massief parket met tand en groef
Massief parket met tand en groef is een parket dat voorzien
is van een tand- en groefverbinding en waarvan de stroken
een dikte hebben van 14 mm of meer, een breedte van
40 mm of meer en een lengte van 250 mm of meer (afbeelding 12). De kanten van de stroken kunnen afgeschuind zijn.
Dit parkettype kan zowel genageld, gelijmd als zwevend
geplaatst worden.
Parketten met tand en groef kunnen zelfdragend zijn indien
t ≥ 20 mm voor loofhout en t ≥ 22 mm voor naaldhout en dit,
voor een hartafstand tussen de dragende elementen (vloerbalken, lambourdes) van 400 mm (zie bijlage 4, p. 115).
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen massief parket
met tand en/of groef volgens de norm NBN EN 13226 [B56]
en overlay parket van massief houten elementen, inclusief
blokken, met een verbindingssysteem volgens de norm NBN
EN 13228 [B58] (zie § 2.2.4.5). Het onderscheid tussen beide
ligt vooral in de dikte en de profielvorm.
Courante motieven zijn:
• met onregelmatig verspingende kopse voegen
• oude Vlaamse stijl (stroken met veranderlijke breedte en
lengte)
• met regelmatig verspringende kopse voegen
• laddermotief.
Er bestaan ook een aantal minder courante motieven, zoals:
• visgraat
• dubbele visgraat
• dambord (recht en diagonaal)
• Hongaarse punt
• omgekeerde Hongaarse punt
• Versailles.

© Les Parquets de JoliBois

Afb. 13 Parket met tand en groef uit merbau, met een boord uit
eiken.

2.2.4.5 Overlay parket van massief houten elementen,
inclusief blokken, met een verbindingssysteem
Overlay parket van massief houten elementen, inclusief
blokken, met een verbindingssysteem vertoont tal van gelijkenissen met parket met tand en groef. Het verschil tussen
beide ligt voornamelijk in de dikte en de geometrie van hun
assemblage. Omwille van zijn karakteristieken, kan een
overlay parket van massief houten elementen, inclusief
blokken, geen dragende functie hebben. Het zal bijgevolg
enkel uitgevoerd kunnen worden door verlijming op een
doorlopende draagvloer.
In de norm NBN EN 13228 [B58] wordt er een onderscheid
gemaakt tussen twee types, op basis van hun dikte en hun
profiel: overlay parket van massief houten elementen

1

2

3

4
11

4

10

5
6
9

8
13

12

14

15
Afb. 12 Parket met tand en groef.
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7

1. Breedte van het zichtvlak b
2. Breedte van de tand b2
3. Helling van de bovenwang a
4. Dikte van het deel boven de groef t1
5. Dikte van de tand t3
6. Dikte van het deel onder de tand t4
7. Mindering b3
8. Lijmgroeven
9. Diepte van de groef b1
10. Dikte van de groef t2
11. Dikte tussen het zichtvlak en het
legvlak van het element t
12. Kopse tand
13. Langse groef
14. Kopse groef
15. Langse tand
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1
2

3

4
11

4

helling

10

5
6

9

8

7

13

12

14

1.
2.
3.
4.

Breedte van het zichtvlak b
Zichtvlak
Helling van de bovenwang a
Dikte van het deel boven de
groef t1
5. Dikte van de tand t3
6. Dikte van het deel onder de
tand t4
7. Mindering b3
8. Lijmgroeven
9. Diepte van de groef b1
10. Dikte van de groef t2
11. Dikte tussen het zichtvlak en het
legvlak van het element t
12. Kopse tand
13. Langse groef
14. Kopse groef
15. Langse tand

15
Afb. 14 Overlay parket van massief houten elementen.

(afbeelding 14) en overlay parket van massief houten blokken.

1

2

Het ondervlak mag één (of meerdere) lijmzak(ken) bevatten,
voor zover de diepte ervan niet groter wordt dan 1/5 van de
dikte van het element.
Er moet steeds een vrije ruimte van minimum 0,25 mm gelaten worden tussen de tand en de groef van het verbindingssysteem.

2.2.4.6 Kopshouten vloeren
Een (massieve) kopshouten vloer is samengesteld uit balkvormige massieve houten blokjes, waarvan de vezelrichting loodrecht staat op het zichtvlak, zodanig dat het loopvlak volledig gevormd wordt door kopshout (afbeelding 15).
Eén van de voordelen van dit type parket is zijn hoge slijtweerstand en ponsweerstand. De hardheid van het kopshout is zo’n 4 tot 5 keer groter dan de hardheid van het
langshout.

6

5

4

3

1. Lijmlaag
2. Kopshouten blokjes
3. Dekvloer
4. Isolatie
5. (Eventueel) vochtscherm
6. Draagvloer
Afb. 15 Kopshouten vloer.

WTCB | TV 269 | Juni 2019 19

2

Terminologie en classificatie

Tabel 5 Duitse en Franse eisen in verband met de afmetingen van kopshouten vloeren.
Afmetingen (mm)

DIN 68702 (*) [D2]

NF DTU 51.2 - bijlage C [A2]

Dikte

22 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80

13 - 30

Breedte

40 - 80

24 - 80

Lengte

40 - 120

48 - 80

(*) In de norm DIN 68702 worden drie types kopshouten vloeren onderscheiden op basis van hun gebruik: residentieel, commercieel of industrieel. De
afmetingen en toelaatbare afwijkingen die vermeld staan in deze tabel hebben enkel betrekking op de types RE en WE. Voor het derde type (GE), d.w.z.
kopshouten vloeren, bestemd voor een commercieel en/of industrieel gebruik, zijn de afmetingen en toelaatbare afwijkingen lichtjes verschillend.

Kopshouten vloeren vallen vooralsnog niet onder een Europese productnorm. Dit neemt niet weg dat er in verschillende Europese landen nationale documenten bestaan,
waarin hun afmetingen en de erop van toepassing zijnde
toelaatbare afwijkingen gedefinieerd zijn. In Duitsland
wordt de norm DIN 68702 [D2] gehanteerd en in Frankrijk
kan er teruggegrepen worden naar bijlage C bij de NF
DTU 51.2 [A2].
Bij gebrek aan een geharmoniseerde norm kunnen de afmetingen van de blokjes van land tot land verschillen. In tabel 5
zijn de afmetingen opgenomen die van toepassing zijn in
Duitsland en Frankrijk.
Er kunnen grotere lengtes beschikbaar zijn, maar in voorkomend geval wordt de kopshouten vloer doorgaans meerlaags (t = 15 mm, w = 5 mm) en legklaar (met afwerkingslagen) geleverd.
Men kan de blokjes massief hout tot geprefabriceerde panelen samenvoegen (afmetingen 210 x 490 mm) en bij elkaar
houden door middel van een aan de bovenzijde voorlopig
aangebracht materiaal (bv. een gelijmde papierlaag). De
panelen worden naast elkaar gelegd en op een dekvloer
gelijmd.

2.2.4.7 Lamel op kant
Dit parkettype is opgebouwd uit elementen uit massief hout
die in een balkvorm gezaagd zijn zonder enige verdere
bewerking. De bijzonderheid ervan ligt in het feit dat de
lamellen op kant geplaatst worden.
In de norm NBN EN 14761 [B78] worden er drie types onderscheiden: smalle stroken, brede stroken en stroken in steensverband. Het onderscheid heeft voornamelijk betrekking op
de afmetingen van de elementen, en met name op hun
breedte. Voor de smalle stroken is de breedte begrepen tussen 6 en 10 mm, voor de brede stroken tussen 11 en 23 mm en
voor de stroken in steensverband tussen 60 en 80 mm.
Lamel op kant kan dus beschouwd worden als een bijzondere vorm van mozaïekparket waarbij de smalste kant van
de lamellen op de ondergrond geplaatst wordt (afbeelding 18, p. 21).

© Gustaaf Seghers

© Simon Parquet Passion

Afb. 16 Kopshouten vloer uit iroko.
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Afb. 17 Lamel op kant uit wengé.

Terminologie en classificatie

1

2

2

6

4

5

3
© Les Parquets de JoliBois

Afb. 20 Meerlaags parket met een zichtvlak uit eiken, afgewerkt
met een vernis met een ‘onbewerkt hout’-effect.

1. Lijmlaag
2. Lamel op kant
3. Zwevende gewapende dekvloer
4. Isolatie
5. (Eventueel) vochtmembraan
6. Draagvloer

De parketstroken zijn voorzien van een tand- en groefverbinding en kunnen zelfdragend zijn, voor zover de dimensionering volgens Eurocode 5 [B48] (zie bijlage 4, p. 115) voldoet.
Ze worden vaak met afwerking, dus legklaar, geleverd.

Afb. 18 Lamel op kant.

Net zoals bij mozaïekparket kunnen de lamellen rand tegen
rand samengevoegd worden om een vooraf bepaald motief
te creëren en de plaatsing te vergemakkelijken.
Het grootste voordeel van dit type parket ligt in de hoge
pons- en slijtweerstand ervan. Dit heeft tot gevolg dat het
geschikt is voor ruimten met veel verkeer.

2.2.4.8 Meerlaags parket
Bij meerlaags parket zijn de stroken opgebouwd uit twee of
meer verlijmde lagen hout of plaatmateriaal op basis van
hout. De massief houten slijtlaag heeft een minimale dikte w
van 2,5 mm (afbeelding 19).

De dikte van de stroken schommelt doorgaans tussen 8 à
30 mm. Op dit ogenblik zijn er in de normalisatie evenwel
geen minimale of maximale waarden voor de dikte, breedte
of lengte van dit parkettype voorhanden.
Een strook bestaat uit:
• (eventueel) een afwerkingslaag
• een slijtlaag uit massief hout (het zichtvlak)
• onderlagen (één, twee of meerdere) uit spaanplaat, MDF
(medium density fibreboard of houtvezelplaat met middelhoge densiteit), HDF (high density fibreboard of houtvezelplaat met hoge densiteit), multiplex, OSB, houten
blokplaat (meestal bestaande uit strookjes naaldhout of
populieren)
• (eventueel) een tegenlaag (conterfineer).
Voor de gebruikelijke motieven verwijzen we naar de norm
NBN EN 13489 (Bijlage C) [B64] (zie § 2.2.5.10, p. 32).

1

2.2.4.9 Houtfineervloer

2
3
1. Slijtlaag (w)
2. Tand
3. Onderlaag (kern van het meerlaagse parket)
Afb. 19 Meerlaags parket (slijtlaag uit massief hout, onderlaag uit
plaatmateriaal).

Het gaat hier om een houten vloerbedekking waarvan de
massief houten slijtlaag een dikte van minder dan 2,5 mm
vertoont. De stroken kunnen dezelfde opbouw hebben als
bij een meerlaags parket (zie § 2.2.4.8).
De dikte van de vloerbedekking varieert gewoonlijk tussen
8 en 30 mm. De stroken zijn voorzien van een tand- en groefverbinding en worden met afwerking, dus legklaar, geleverd.
Het strekt echter tot aanbeveling om bij de fabrikant na te
vragen welk afwerkingsproduct er precies aangebracht werd
om in een geschikt onderhoud te kunnen voorzien. Gelet op
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de geringe dikte van de slijtlaag zal de duurzaamheid van
een houtfineervloer in het algemeen lager zijn dan deze van
een meerlaags parket (bij een identieke houtsoort en afwerking en bij identieke gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden).
Voor de courante motieven verwijzen we naar meerlaags parket (zie § 2.2.5.10, p. 32).

2.2.5.1 Algemeen

De houten vloerelementen hebben een constante dikte en
evenwijdige kanten. Ze kunnen voorzien zijn van een tanden groefverbinding, waarbij de afzonderlijke delen goed in
elkaar dienen te passen bij de levering. Bepaalde afwijkingen op de nominale afmetingen en lichte schaaffouten worden toegelaten (zie § 2.2.5.2 en verder).

De dimensionale (geometrische) karakteristieken van de
houten vloerelementen, d.w.z. de profielvorm, de afmetingen en de toelaatbare afwijkingen, werden in overeenstemming gebracht met de Europese normen. Al deze karakteristieken moeten gecontroleerd worden op het ogenblik van de
levering, dus voorafgaand aan de plaatsing.

Tenzij anders vermeld, is het zichtvlak fijn geschaafd en
geschuurd met schuurpapier nr. 120 of fijner. De elementen
kunnen met een afwerkingslaag geleverd worden (legklare
vloerbedekking). In voorkomend geval wordt er fabrieksmatig een minimale hoeveelheid afwerkingsproduct aangebracht (zie deel 2 van deze TV).

Hierbij dient men wel op te merken dat de in de Europese
normen opgegeven toelaatbare afwijkingen (fabricagetoleranties) op de afmetingen en de vervormingen van de vloer
elementen redelijk ruim kunnen zijn en in een aantal gevallen strikt genomen geen correcte plaatsing (conform de
toelaatbare afwijkingen uit deel 2 van deze TV) zullen toelaten. Veel fabrikanten stellen echter producten voor waarvan
de productiekwaliteit beter is en waarvan de toelaatbare
afwijkingen geringer zijn dan deze uit de Europese normen.

De elementen kunnen onder meer voorzien zijn van een mindering en een afschuining (chanfrein) (afbeelding 22).

2.2.5 VORM EN AFMETINGEN

Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen gegeven bij
een referentiehoutvochtgehalte van 9 %, met uitzondering
van de meerlaagse parketten en houtfineervloeren (referentiehoutvochtgehalte van 7 %). Ter informatie willen we meegeven dat de dikte en de breedte van de elementen voor alle
types houten vloerbedekkingen veelal met circa 0,25 %
schommelen per 1 % vochtgehalte. De afmetingen, toelaatbare afwijkingen en toelaatbare vervormingen voor houtfineervloeren wijken enigszins af van deze voor de andere
vloertypes (zie § 2.2.5.11, p. 32).

1

a

1. Afschuining
2. Mindering
a = helling van de bovenwang

2
Afb. 22 Mindering en afschuining.

Gebogen plank (bow, vervorming in de lengte van het langsvlak)

Geschotelde plank (cup)

Kromme plank (spring, vervorming in het zijvlak)

Scheluwe plank (twist, scheluwte)

Afb. 21 Basisvervormingen van een houten plank (STS 04 [F2]).

22

De voormelde karakteristieken worden bepaald overeenkomstig de norm NBN EN 13647 [B68]. De vervormingen van
de houten vloerelementen worden gemeten volgens de norm
NBN EN 1910 [B46]. De vier basisvervormingen van een houten element zijn voorgesteld in afbeelding 21.
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A. MET AFSCHUINING

2

B. ZONDER AFSCHUINING

Afb. 23 Illustratie van een verbinding met en zonder afschuining.
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16
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17
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Profielbreedte bp
Breedte van het zichtvlak b
Zichtvlak
Breedte van de tand b2
Helling van de bovenwang a
Dikte van het deel boven de groef t1
Dikte van de tand t3
Dikte van het deel onder de tand t4
Mindering b3
Plaatsingsvlak
Lijmgroeven
Diepte van de groef b1
Dikte van de groef t2
Dikte tussen het zichtvlak en het
legvlak van het element t
Kopse tand
Langse groef
Kopse groef
Langse tand

Afb. 24 Geometrische karakteristieken van het profiel van een plankenvloerelement uit naaldhout.

2.2.5.2 Plankenvloeren uit naaldhout – vorm en afmetingen
De verschillende geometrische karakteristieken van het
profiel zijn weergegeven in afbeelding 24, evenals in de
tabellen 6 en 7 (p. 24) en dit, voor een vochtgehalte van
9 %.
De lengte van de planken (met uitzondering van planken met
een tand- en groefverbinding aan de kopse uiteinden)
bedraagt minimum 1,5 m met stappen van 0,1, 0,3 of 0,5 m.
Maximaal 20 % van het legvlak van elke plank mag schaaffouten vertonen. De regelmatige messlagen op het zichtvlak
moeten een tussenafstand van maximum 2 mm vertonen.

Onregelmatige messlagen en verschroeid hout zijn niet toegelaten. Inspringsel ten gevolge van de bewerking of door
mesinzet beschadigde kwasten (in het bijzonder op de randen) zijn – naargelang van de uitzichtsklasse – binnen
bepaalde grenzen toegelaten.

2.2.5.3 Plankenvloeren uit loofhout – vorm en afmetingen
Plankenvloeren uit loofhout kunnen met of zonder afwerkingslagen geleverd worden. De courante afmetingen en de
toelaatbare afwijkingen op de afmetingen van de planken bij
de levering zijn opgenomen in de tabellen 8 en 9 (p. 24) en
dit, voor een referentievochtgehalte van 9 %.

WTCB | TV 269 | Juni 2019 23

2

Terminologie en classificatie

Tabel 6 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor plankenvloeren uit naaldhout (plankdikte) (in mm).
Plankdikte t

Toelaatbare afwijking

Dikte van de tand t3 (*)

Dikte van de groef t2 (*)

Dikte van het deel boven
de groef t1 (*)

±1

6
6
6
6
10

6,5
6,5
6,5
6,5
10,5

6
7
10
12
14

18
21
24
27
34

(*) Toelaatbare afwijkingen ± 0,25 mm. De toelaatbare afwijking voor twee naast elkaar liggende planken (na plaatsing) bedraagt maximum 0,25 mm voor
afgewerkte planken en maximum 0,5 mm voor niet-afgewerkte planken.

Tabel 7 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor plankenvloeren uit naaldhout (plankbreedte) (in mm).
Profielbreedte bp

Breedte van het
zichtvlak b

Breedte van de
tand b2

Diepte van de
groef b1

Toelaatbare
afwijkingen voor
bp, b, b2 en b1

Mindering b3

70
94
109
114
119
134
144
154
168
172
192

63
87
102
107
112
127
137
145
159
163
181

7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
11

8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
12

±1
±1
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
±2
±2
±2
±2
±2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Tabel 8 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor plankenvloeren uit loofhout (in mm).
Type plank

Karakteristiek

Samengestelde plank

Individuele plank

≥ 10

≥ 10

Dikte t
Toelaatbare afwijkingen op de dikte

± 0,3

±1

Breedte b

≥ 110

≥ 90

Toelaatbare afwijkingen op de breedte

± 0,3 %

±1

Lengte L

≥ 900

≥ 400

Toelaatbare afwijkingen op de lengte

±2

±2

Tabel 9 Maximaal toelaatbare vervormingen en schaaffouten bij plankenvloeren uit loofhout.
Karakteristiek

Toelaatbare afwijkingen
≤ 0,3 mm

Schoteling (cup)

≤ b x 0,7 %

Haaksheid (gemeten op de breedte)

≤ b x 0,2 %

Vervorming in de lengte van het langsvlak (bow) (bij een
gelijmde plaatsing)

≤ L x 0,5 %

Vervorming in het zijvlak (spring):
• gelijmde plaatsing
• andere plaatsing, L ≤ 1 m
• andere plaatsing, L > 1 m

Schaaf
fouten

Vervormingen

Hoogteverschil (tussen de planken)

Verwerking

≤Lx1%
< L x 0,5 ‰
≤ L x 2,0 ‰
Een licht verwrongen draad of een gelijkaardige afwijking is
toelaatbaar voor zover deze gemakkelijk weggewerkt kan
worden door een normale schuurbehandeling van de
vloerbedekking (vóór de afwerking) (zie deel 2 van deze TV)

Opmerking: de onafgewerkte planken moeten zodanig voorbereid worden dat de afwijkingen op de breedte van twee aangrenzende planken niet hoger
worden dan 0,5 mm voor de individuele planken en 0,25 mm voor de samengestelde planken.

24
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2.2.5.4 Mozaïekparket – vorm en afmetingen

2.2.5.5 Lamparket – vorm en afmetingen

De mozaïekparketlamellen zijn evenwijdig en rechthoekig.
Het zichtvlak, het legvlak en de kanten zijn geschaafd en
gezaagd (fijn of normaal). De lamellen zijn nooit afgeschuind.

De courante afmetingen, de toelaatbare afwijkingen, de profielvorm en de toelaatbare vervormingen zijn opgenomen in
de tabellen 11, 12 en 13 (p. 26).

2

De toelaatbare afwijkingen ten opzichte van de nominale
afmetingen van de lamellen die opgenomen zijn in voormelde tabellen gelden bij de levering van het product.

De afgewerkte panelen zijn glad geschuurd, afgewerkt en
voorzien van een tand- en groefverbinding (tabel 10).

Lamellen die andere afmetingen hebben dan de in tabel 11
aangegeven lengtes en breedtes moeten voldoen aan alle
andere eisen uit de norm NBN EN 13227 [B57] en moeten
gekarakteriseerd zijn door specifieke proeven voor de houtsoort in kwestie.
Tabel 10 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor mozaïekparket.
Dikte t

Breedte b

Lengte L

Onafgewerkte lamellen:
• afmetingen (mm)
• toelaatbare afwijkingen (mm)

Karakteristiek

8
± 0,3

≤ 35
± 0,1

115 ≤ L ≤ 165 (1)
± 0,2

Afgewerkte lamellen:
• afmetingen (mm)
• toelaatbare afwijkingen (mm)

7,5
± 0,3

≤ 35
± 0,1

115 ≤ L ≤ 165 (1)
± 0,2

–
–

– (2)
(+ 0,30 / - 0,15) %

– (2)
(+ 0,30 / - 0,15) %

–
–
–

– (2)
± 0,1
± 0,2

– (2)
± 0,1
–

Onafgewerkte panelen:
• afmetingen (mm)
• toelaatbare afwijkingen (%)
Afgewerkte panelen (3):
• afmetingen (mm)
• toelaatbare afwijkingen (%)
• toelaatbare afwijkingen op de haaksheid (gemeten
op de breedte) (%)

(1) Voor specifieke motieven kan de lengte kleiner zijn dan 115 mm.
(2) De breedte en de lengte worden bepaald door de afmetingen van de vierkanten.
(3) De panelen kunnen voorzien zijn van een tand- en groefverbinding. De dikte van het deel boven de tand en de groef moet minstens 3,0 mm bedragen.

Tabel 11 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor lamparket bij de levering van het product (in mm).
Type lamparket
Afmetingen

‘Normal’
lamparket

‘Large’ lamparket

Tapijtparket

‘Maxi’ lamparket

Parket
opgebouwd uit
lamelelementen

Toelaatbare
afwijkingen

Dikte t (1)

9 - 12

6 - 10

6 - 10

12 - 14

15 - 26

± 0,2

Breedte b

30 - 75

60 - 180

≥ 400

60 - 80

≥ 250

± 0,2

Lengte L

120 - 400

≥ 400

≥ 400

350 - 600

≥ 250

± 0,2 (2)

(1) Fabrieksmatig afgewerkte lamellen of lamellen die een oppervlaktebehandeling gekregen hebben, zijn toegelaten met t - 0,5 mm. De handelsafmeting van
dergelijke lamellen stemt overeen met de nominale dikte t.
(2) De toelaatbare afwijking op de lengte is niet van toepassing voor variabele lengtes.

Tabel 12 Profielvorm van de lamellen bij lamparket (de kanten kunnen afgeschuind zijn).
Vorm

Afmetingen

Helling van de bovenwang

0 ≤ a ≤ 3°

Diepte van de lijmgroeven

Diepte ≤ t/5
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Tabel 13 Maximaal toelaatbare vervormingen en schaaffouten in de lamellen van een lamparket bij de levering van het product.
Toelaatbare afwijkingen
≤ b x 0,2 %

Schoteling (cup)

≤ b x 0,5 %

Vervorming in de lengte van het langsvlak (bow):
• gelijmde plaatsing
• genagelde plaatsing

≤ L x 0,5 %
(*)

Vervorming in het zijvlak (spring):
• L≤1m
• L>1m
• gelijmde plaatsing
• genagelde plaatsing

≤ L x 0,5 ‰
<Lx1‰
≤ L x 0,5 ‰
(*)

Schaaf
fouten

Vervormingen

Karakteristiek
Haaksheid en andere hoeken (gemeten op de breedte)

Een licht verwrongen draad of een gelijkaardige afwijking is
toegelaten voor zover deze gemakkelijk weggewerkt kan
worden door een normale schuurbehandeling van de
vloerbedekking (vóór de afwerking) (zie deel 2 van deze TV)

Verwerking

(*) De grenswaarde moet vastgelegd worden door het vermogen van de lamellen om geplaatst te worden met behulp van de in de handel beschikbare
uitrustingen.

2.2.5.6 Parket met tand en groef – vorm en afmetingen
De kanten van de parketstroken kunnen afgeschuind zijn.
Aan de onderzijde kunnen lijmgroeven (ook lijmzakken
genoemd) voorzien worden, waarvan de diepte niet groter
mag zijn dan 1/5 van de dikte van de parketstrook.
De vier kanten van de parketstroken moeten loodrecht staan
ten opzichte van het zichtvlak of mogen een helling van
maximum 3° vertonen.
Hierna geven we de dimensionale karakteristieken van het
profiel volgens de norm NBN EN 13226 [B56] weer:
• voor het type met tand en groef (type 1): zie tabellen 14
en 15 (p. 27) en afbeelding 25 (p. 27)
• voor het type met losse veer (type 2): zie tabellen 14
en 15 (p. 27) en afbeelding 26 (p. 27).

De maximaal toelaatbare vervormingen en schaaffouten van
de stroken zijn opgenomen in tabel 16 (p. 28).

Een linkshandige parketstrook is een strook waarvan de tand
van de langste zijde zich aan de linkerkant bevindt wanneer de
strook op het zichtvlak bekeken wordt met de tand van de
kopse zijde in de richting van de waarnemer (zie afbeelding 27A, p. 28).
Een rechtshandige parketstrook is een strook waarvan de tand
van de langste zijde zich aan de rechterkant bevindt wanneer
de strook op het zichtvlak bekeken wordt met de tand van de
kopse zijde in de richting van de waarnemer (zie afbeelding 27B, p. 28).

(vervolg van de tekst op p. 28)

Tabel 14 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor parket met tand en groef en met losse veer.
Karakteristiek

Parket met tand en groef (type 1)
en met losse veer (type 2)

Dikte t (mm) (1)
Toelaatbare afwijking (mm)

t ≥ 14
± 0,2

Breedte b (mm)
Toelaatbare afwijking (mm)

≥ 40
± 0,5

Lengte L (mm) (2)
Toelaatbare afwijking (mm)

≥ 250
± 0,5

Diepte van de groef b1

+ 0,3 / - 0

Breedte van de tand b2

+ 0 / - 0,3

Diepte van de groef b1 - breedte van de tand b2

b1 - b2 ≥ 1 mm

Dikte van de groef t2 - dikte van de tand t3

0,1 mm ≤ t2 - t3 ≤ 0,4 mm

(1) Fabrieksmatig afgewerkte stroken of stroken die een oppervlaktebehandeling gekregen hebben, zijn
toegelaten met t - 0,5 mm. De handelsafmeting van dergelijke stroken stemt overeen met de nominale dikte t.
(2) Niet van toepassing op variabele lengtes.
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Tabel 15 Dimensionale karakteristieken van parket met tand en groef en met losse veer.
Parket met tand en groef (type 1)
en met losse veer (type 2)

Karakteristiek
Dikte van de groef t2

t2 ≥ 35 % van de totale dikte t

Dikte van de tand t3

t3 ≥ 22 % van de totale dikte t

Dikte van het deel onder de tand t4

t4 ≥ 22 % van de totale dikte t

Breedte van de tand b2

voor b < 70 mm, b2 ≥ 3 mm (minimum 2,5 mm voor 10 % van de lengte);
voor b ≥ 70 mm, b2 ≥ 5 mm (minimum 3 mm voor 10 % van de lengte)

Diepte van de groef b1 - breedte van de tand b2

b1 - b2 ≥ 1 mm

Helling van de bovenwang a

0° ≤ a ≤ 3°

Mindering b3

0 mm ≤ b3 ≤ 1,5 mm

Zwaluwstaart α

α (indicatieve waarde) = 67°

Helling van de onderwang β

β (indicatieve waarde) = 30°
1
2

3

5
12

5

4

6

11

7
10

9

8

14

13

15

1. Breedte van het zichtvlak van het
element b
2. Zichtvlak
3. Helling van de bovenwang a
4. Helling
5. Dikte van het deel boven de groef t1
6. Dikte van de tand t3
7. Dikte van het deel onder de tand t4
8. Mindering b3
9. Lijmgroeven
10. Diepte van de groef b1
11. Dikte van de groef t2
12. Dikte tussen het zichtvlak en het
legvlak van het element t
13. Kopse tand
14. Langse groef
15. Kopse groef
16. Langse tand

16
Afb. 25 Profiel van een parket met tand en groef (type 1).
3
1
2
10

11

4
5
6

15

8

9

13

12

14

13
Afb. 26 Profiel van een parket met met losse veer (type 2).

12

7

1. Breedte van het zichtvlak van het
element b
2. Zichtvlak
3. Helling van de bovenwang a
4. Dikte van het deel boven de groef t1
5. Dikte van de groef t2
6. Dikte van het deel onder de tand t4
7. Dikte tussen het zichtvlak en het
legvlak van het element t
8. Lijmgroeven
9. Helling van de onderwang b
10. Diepte van de groef b1
11. Losse veer
12. Kopse groef
13. Langse groef
14. Zichtvlak
15. Zwaluwstaart a
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Tabel 16 Maximaal toelaatbare vervormingen en schaaffouten voor parket met tand en groef en met losse veer bij de levering.
Karakteristiek

Parket met tand en groef (type 1) en met losse veer (type 2)

Haaksheid (gemeten op de breedte)

≤ b x 0,2 %

Rechtheid van de kanten:
• L≤1m
• L>1m

≤ 0,2 mm
≤ 0,5 mm

Schaaffouten

Vervormingen

Schoteling (cup)
Vervorming in de lengte van het langsvlak (bow):
• gelijmde plaatsing
• genagelde plaatsing

Vervorming in het zijvlak (spring):
• gelijmde plaatsing
• andere plaatsing, L ≤ 1 m
• andere plaatsing, L > 1 m

< b x 0,5 %
≤ L x 0,5 %
De beperking op de vervorming in het zijvlak moet bepaald worden door
het vermogen van de stroken om geplaatst te worden met behulp van de
in de handel beschikbare uitrustingen
≤ L x 0,5 0/00
≤ L x 0,5 0/00
≤ L x 1,0 0/00
Voor de genagelde plaatsing moet de beperking op de vervorming in het
langsvlak bepaald worden door het vermogen van de stroken om geplaatst
te worden met behulp van de in de handel beschikbare uitrustingen

Lichte onvlakheid

Toegelaten tot maximum 1/3 van de lengte van de onderzijde, voor zover
ze zich niet uitstrekt tot de randen van de stroken

Lichte schaaffouten op de tand

Toegelaten voor zover er een minimale tandbreedte b2 van 3 mm
behouden blijft. Tandbreedtes tot 2,5 mm voor b < 70 mm en tot 3 mm voor
b ≥ 70 mm mogen voorkomen over maximaal 10 % van de lengte van de
strook

Inspringsel

Een licht verwrongen draad of een gelijkaardige afwijking is toelaatbaar
voor zover deze gemakkelijk weggewerkt kan worden door een normale
schuurbehandeling van de vloerbedekking (vóór de afwerking) (zie deel 2
van deze TV)

A. Linkshandige parketstrook

B. Rechtshandige parketstrook

Afb. 27 Linkshandige en rechtshandige parketstrook.

(vervolg van de tekst van p. 26)
2.2.5.7 Overlay parket van massief houten elementen –
vorm en afmetingen
De kanten van de parketelementen kunnen afgeschuind
worden. De onderzijde kan voorzien zijn van lijmgroeven,
waarvan de diepte niet groter mag zijn dan 1/5 van de dikte
van het parketelement.
De dimensionale karakteristieken van het profiel van een
overlay parket van massief houten elementen (NBN EN 13228
[B58]) zijn opgenomen in tabel 18 (p. 29) en voorgesteld in
afbeelding 28 (p. 29). Tabel 17 (p. 29) geeft op zijn beurt een
overzicht van de afmetingen en toelaatbare afwijkingen bij
de levering.
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Voor een overlay parket van massief houten blokken (zie
afbeelding 29, p. 30) moet er op elk punt een vrije ruimte van
minstens 0,25 mm voorzien worden tussen de tand en de
groef van het verbindingssysteem. De beide langsranden
van het houten blok moeten aan hun onderzijde voorzien
zijn van een afschuining of een groef om het teveel aan lijm
te kunnen opnemen en dit, met een minimum van 0,5 mm en
een maximum van 1,5 mm.
De maximaal toelaatbare vervormingen en schaaffouten
voor deze elementen zijn opgenomen in tabel 19 (p. 30).

(vervolg van de tekst op p. 30)
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Tabel 17 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor een overlay parket van massief houten elementen bij de levering.
Karakteristiek

Overlay parket van massief houten
elementen

Overlay parket van massief houten
blokken

Dikte t (mm) (1)
Toelaatbare afwijkingen (mm)

8 ≤ t ≤ 14
± 0,5

t ≥ 13
± 0,5

Breedte b (mm)
Toelaatbare afwijkingen (mm)

40 - 100
± 0,2

40 - 80
± 0,5

Lengte L (mm) (2)
Toelaatbare afwijkingen (mm)

200 - 2000
± 0,2

200 - 400
± 0,5

Diepte van de groef b1 (3)
Breedte van de tand b2

+ 0,3 / - 0

(3)

+ 0,3 / - 0

Dikte van de groef t2 - dikte van de tand t3

0,1 mm ≤ t2 - t3 ≤ 0,4 mm

0,1 mm ≤ t2 - t3 ≥ 0,4 mm

(1) Fabrieksmatig afgewerkte elementen of elementen die een oppervlaktebehandeling gekregen hebben, zijn toegelaten met t - 0,5 mm. De handelsafmeting
van dergelijke elementen stemt overeen met de nominale dikte t.
(2) Niet van toepassing op variabele lengtes.
(3) b1 - b2 ≥ 1 mm.

Tabel 18 Dimensionale karakteristieken van een overlay parket van massief houten elementen.
Overlay parket van massief houten
elementen

Karakteristiek
Dikte van de groef t2

Overlay parket van massief houten
blokken

t2 ≥ 35 % van de totale dikte t

Dikte van de tand t3

t3 ≥ 22 % van de totale dikte t

–

Dikte van het deel onder de tand t4

t4 ≥ 22 % van de totale dikte t

t4 ≥ 22 % van de totale dikte t
t4 ≤ 2,5 mm

Breedte van de tand b2

voor b < 70 mm, b2 ≥ 3 mm;
voor b ≥ 70 mm, b2 ≥ 5 mm

b2 ≥ 2,5 mm

Diepte van de groef b1 - breedte van de tand b2

b1 - b2 ≥ 1 mm

Helling van de bovenwang a

0° ≤ a ≤ 3°

–

Mindering b3

b3 ≥ 1,5 mm

–

1
2

3

5
12

4

11

5
6
7

10

9

8

14

13

15

1. Breedte van het zichtvlak van het
element b
2. Zichtvlak
3. Helling van de bovenwang a
4. Helling
5. Dikte van het deel boven de groef t1
6. Dikte van de tand t3
7. Dikte van het deel onder de tand t4
8. Mindering b3
9. Lijmgroeven
10. Diepte van de groef b1
11. Dikte van de groef t2
12. Dikte tussen het zichtvlak en het
legvlak van het element t
13. Kopse tand
14. Langse groef
15. Kopse groef
16. Langse tand

16
Afb. 28 Profiel van een overlay parket van massief houten elementen.
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1

3

2

8
9
7

4
5

1. Breedte van het zichtvlak van het
element b
2. Zichtvlak
3. Breedte van de tand b2
4. Dikte van de tand t3
5. Dikte van het deel onder de tand t4
6. Diepte van de groef b1
7. Dikte van de groef t2
8. Dikte van het deel boven de groef t1
9. Dikte tussen het zichtvlak en het
legvlak van het element

6
Afb. 29 Profiel van een overlay parket van massief houten blokken.

Tabel 19 Maximaal toelaatbare vervormingen en schaaffouten voor een overlay parket van massief houten elementen (inclusief blokken) bij
de levering.

Vervormingen

Karakteristiek

Overlay parket van massief houten
elementen

Overlay parket van massief houten
blokken

Haaksheid (gemeten op de breedte)

≤ b x 0,2 %

Schoteling (cup)

≤ b x 0,5 % (*)

Vervorming in de lengte van het langsvlak (bow):
• gelijmde plaatsing
• genagelde plaatsing

≤ L x 0,5 %
De beperking op de vervorming in het zijvlak moet bepaald worden door het
vermogen van de elementen om geplaatst te worden met behulp van de in
de handel beschikbare uitrustingen

Schaaffouten

Vervorming in het zijvlak (spring):
• L≤1m
• L>1m

≤ L x 0,5 0/00
≤ L x 1,0 0/00

Lichte onvlakheid

Inspringsel

–

Toegelaten voor de tand tot op
max. 1/3 van de lengte, maar niet
over 1/5 van de lengte die grenst aan
twee andere secties

Een licht verwrongen draad of een gelijkaardige afwijking is toelaatbaar voor
zover deze gemakkelijk weggewerkt kan worden door een normale schuurbehandeling van de vloerbedekking (vóór de afwerking)

(*) Voor fabrieksmatig afgewerkte producten mag de schoteling niet groter worden dan 0,3 % van de breedte bij de levering.

(vervolg van de tekst van p. 28)
2.2.5.8 Kopshouten vloeren – vorm en afmetingen

2.2.5.9 Lamel op kant – vorm en afmetingen

Tot op heden is er voor kopshouten vloeren geen Europese
productnorm voorhanden. In verschillende Europese landen
bestaan er echter wel nationale documenten waarin de
afmetingen en toelaatbare afwijkingen gedefinieerd worden
(zie tabel 20, p. 31).

De lamellen zijn evenwijdig en rechthoekig. Het zichtvlak,
het legvlak en de kanten zijn geschuurd en gezaagd (fijn of
normaal). De lamellen worden nooit afgeschuind.

In Duitsland is er bijvoorbeeld de norm DIN 68702 [D2] en in
Frankrijk bijlage C van de NF DTU 51.2 [A2] (zie § 2.2.4.6, p. 19).

In de norm NBN EN 14761 [B78] worden er drie types lamel op
kant onderscheiden: smalle stroken, brede stroken en stroken in steensverband. Ook panelen die samengesteld zijn uit
dergelijke stroken komen erin aan bod (zie tabel 21, p. 31).
(vervolg van de tekst op p. 32)
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Tabel 20 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor kopshouten vloeren (voor een houtvochtgehalte begrepen tussen 8 en 12 %).
Type kopshouten vloer
Afmetingen

Holzpflaster-RE/WE (*)
(DIN 68702 [D2])

NF DTU 51.2 – bijlage C [A2]

Dikte t (mm)
Toelaatbare afwijking (mm)

22 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80
±1

13 - 30
± 0,3

Breedte b (mm)
Toelaatbare afwijking (mm)

40 - 80
±1

24 - 80
± 0,3

Lengte L (mm)
Toelaatbare afwijking (mm)

40 - 120
±1

48 - 80
± 0,3

(*) Voor het type GE (kopshouten vloeren bestemd voor commercieel en/of industrieel gebruik) zijn het vochtgehalte, de nominale afmetingen en de
toelaatbare afwijkingen lichtjes verschillend.

Tabel 21 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor lamel op kant.
Karakteristiek

Dikte t

Breedte b

Lengte L

Smalle stroken:
• afmetingen (mm)
• toelaatbare afwijkingen (mm)

8 - 35
± 0,5

6 - 10
± 0,5

115 - 320
± 0,5

Brede stroken:
• afmetingen (mm)
• toelaatbare afwijkingen (mm)

8 - 35
± 0,5

11 - 23
± 0,5

115 - 320
± 0,5

Stroken in steensverband:
• afmetingen (mm)
• toelaatbare afwijkingen (%)

23
± 0,2

60 - 80
± 0,2

115 - 165
± 0,2

Panelen met smalle stroken – laddermotief (1):
toelaatbare afwijkingen (%)

–

–

–

Panelen met brede stroken – laddermotief (2):
toelaatbare afwijkingen (%)

–

(+ 0,30 / - 0,15) %

(+ 0,30 / - 0,15) %

Panelen met stroken in steensverband – opgebouwd
uit vierkante componenten (3):
toelaatbare afwijkingen (%)

–

(+ 0,30 / - 0,15) %

(+ 0,30 / - 0,15) %

(1) De breedte en de lengte worden bepaald door de afmetingen van de smalle stroken. Er kunnen stroken met verschillende breedtes voorkomen binnen
eenzelfde paneel.
(2) De breedte en de lengte worden bepaald door de afmetingen van de brede stroken. Alle brede stroken binnen het paneel moeten dezelfde breedte
vertonen.
(3) De breedte en de lengte worden bepaald door de afmetingen van de vierkanten. Alle stroken in steensverband binnen het paneel moeten dezelfde
breedte hebben.

A. Smalle strook

B. Brede strook

t
b

C. Strook in steensverband

t

t
b

b

Afb. 30 Profielen voor lamel op kant: smalle strook, brede strook en strook in steensverband.
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(vervolg van de tekst van p. 30)
2.2.5.10 Meerlaags parket – vorm en afmetingen

2.2.5.11 Houtfineervloeren – vorm en afmetingen

De norm NBN EN 13489 [B64] definieert vier courante
types/motieven voor meerlaags parket (afbeelding 31 en
tabel 22). De stroken kunnnen met of zonder afwerking geleverd worden en zijn steeds voorzien van een tand- en groefverbinding.

Wat de afmetingen van en de toelaatbare afwijkingen voor
de stroken betreft, kan men zich baseren op de Europese
norm NBN EN 14354 [B77] (tabel 23, p. 33). Houtfineervloeren worden meestal met afwerking geleverd.
De karakteristieken worden gemeten volgens de bijlagen bij
deze Europese norm.

Type 1 – Lange stroken

Type 2 – Stroken met motief

Type 3 – Stroken die de uitvoering van motieven mogelijk maken

Type 4 – Lange stroken (planken)

Afb. 31 Vorm van de stroken voor een meerlaags parket.

Tabel 22 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor meerlaags parket bij de levering van het product
en dit, op alle punten (voor een houtvochtgehalte van 7 %).
Karakteristiek

Meerlaags parket

Dikte van de slijtlaag w (mm) (*)

≥ 2,5 mm

Toelaatbare afwijkingen op de lengte

± 0,1 %

Toelaatbare afwijkingen op de breedte

± 0,2 mm

Toelaatbare afwijkingen op de haaksheid

≤ 0,2 % over de breedte

Hoogteverschil (tussen de stroken)

≤ 0,2 mm

Schoteling (cup) (gemeten over de breedte van de
strook)

≤ 0,2 % over de breedte

Vervorming in het zijvlak (spring) (gemeten over
de lengte van de strook)

≤ 0,1 % over de lengte

(*) Omwille van het productieproces kan de verklaarde afwijking op de dikte van de slijtlaag groter zijn dan ± 0,2 mm. De
dikte mag echter nooit kleiner zijn dan 2,5 mm.
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Tabel 23 Afmetingen van en toelaatbare afwijkingen voor houtfineervloeren (voor een houtvochtgehalte van 7 ± 2 %).
Karakteristiek

Eisen

Dikte (t) van de strook

tmax - tmin ≤ 0,5 mm
tgem - tnom ≤ ± 0,5 mm

Breedte (b) van het zichtvlak in eenzelfde verpakkingseenheid

bmax - bmin ≤ 0,2 mm
bgem - bnom ≤ 0,1 mm

Lengte (L) van het zichtvlak in eenzelfde verpakkingseenheid

L ≤ 1500: Lmax - Lmin ≤ 0,5 mm
L > 1500: Lmax - Lmin ≤ 0,3 mm/m
Lgem - Lnom ≤ 1 mm

Lengte (L) en breedte (b) van de vierkante elementen; L = b

Lgem - Lnom ≤ 0,1 mm
bgem - bnom ≤ 0,1 mm
Lmax - Lmin ≤ 0,2 mm
bmax - bmin ≤ 0,2 mm

Haaksheid van het zichtvlak

qmax ≤ 0,2 mm

Rechtheid van het zichtvlak

smax ≤ 0,3 mm/m

Schoteling (cup) over de breedte

[fw max] ≤ 0,20 %
[fw gem] ≤ 0,15 %

Opening tussen de elementen

≤ 0,2 mm

Hoogteverschil (lipping)

pmax ≤ 0,15 mm
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3.1

MATERIALEN

HOUT VOOR VLOERBEDEKKINGEN

3.1.1 HOUTSOORT (2)
Hout voor vloerbedekkingen heeft de volgende karakteristieken:
• het heeft een decoratief uitzicht. De kleur, de nerf (fijn,
matig fijn, grof), de draad (recht, kruisdraad, onregelmatig …), de tekening (strepen, gevlamd …), de natuurlijke
onvolkomenheden (kwasten, barsten …) enzovoorts,
bepalen het uitzicht van de houten vloerelementen
(§ 3.1.3, p. 42)
• het is van nature bestand tegen insecten met houtaantastende larven of, indien dit niet het geval is, kan de duurzaamheid ervan verbeterd worden door een impregnatie
met houtverduurzamingsmiddelen (§ 3.1.4, p. 52) of door
alternatieve technieken (thermische behandeling …)
• de vloerelementen moeten over een hoge dimensionale
stabiliteit beschikken. Hoewel deze eigenschap niet
alleen afhankelijk is van het ‘werken’ van het hout, geeft
men toch de voorkeur aan stabiele of zeer stabiele houtsoorten. Voor matig stabiele houtsoorten moet men rekening houden met grotere vervormingen van de parketelementen en dient men bijzondere maatregelen te treffen
om de krimp en de zwelling ervan op te vangen (§ 3.1.5,
p. 54). Om een volledig beeld te krijgen van de stabiliteit
van een houtsoort in gebruik, dient men echter ook nog
andere parameters zoals de regelmaat van het draadverloop en de nervositeit in aanmerking te nemen
• de slijtweerstand van het oppervlak van de houten vloerbedekking moet afgestemd zijn op het voorziene gebruik
(kamer, eetkamer, inkomhal …) en is afhankelijk van de
oppervlaktehardheid van het hout (die op haar beurt
afhankelijk is van de volumieke massa van het hout, zie
§ 4.1, p. 85), de homogeniteit van de houtstructuur en de
afwerking (zie deel 2 van deze TV)
• het parketoppervlak laat een gemakkelijke afwerking en
een eenvoudig onderhoud toe (zie deel 2 van deze TV)
• naargelang van de plaatsingswijze moet het hout bij voorkeur nagelbaar zijn (voor plankenvloeren, lamparket en
parket met tand en groef).

Tabel 24 (pp. 36 tot en met 40) bevat een lijst van de houtsoorten die geschikt zijn voor houten vloerbedekkingen. Sommige
van deze houtsoorten kunnen niet verkrijgbaar zijn in
bepaalde diktes, kwaliteiten of voor bepaalde parkettypes.
Deze lijst is niet-beperkend, aangezien ook andere dan de
hierin opgenomen houtsoorten geschikt bevonden kunnen
worden voor een gebruik als houten vloerbedekking. Desgevallend moeten hun eigenschappen wel in de mate van het
mogelijke overeenstemmen met voormelde karakteristieken.

3.1.2 HOUTVOCHTGEHALTE
3.1.2.1

Voorschriften en droogkwaliteit

De Europese productnormen voorzien een houtvochtgehalte
bij de levering van het product, zoals voorzien in tabel 25
(p. 41). Voor meer informatie met betrekking tot de hygrische
bewegingen van het hout verwijzen we naar deel 2 van deze
TV.
Overeenkomstig de norm NBN EN 14298 [B75] betekent een
standaard droogkwaliteit voor massief hout dat het gemiddelde houtvochtgehalte van een partij niet meer dan ± 1 %
afwijkt voor een gevraagd houtvochtgehalte begrepen tussen 7 en 9 %, en niet meer dan ± 1,5 % voor een gevraagd
houtvochtgehalte begrepen tussen 10 en 12 %. Bovendien
moeten 93,5 % van de elementen een individueel houtvochtgehalte vertonen dat begrepen is tussen 0,7 en 1,3
maal het gevraagde houtvochtgehalte.
In de contractuele documenten kunnen er eventueel strengere droogkwaliteiten voorzien worden.
Rekening houdend met de ongelijke vochtverdeling in de parketelementen enerzijds, en met de meetfouten op het toestel
anderzijds, zal men voor massief hout in de praktijk meestal
individuele meetwaarden tussen 8 en 12 % bekomen.
Na afloop van een thermische behandeling (thermisch
gemodificeerd hout) zal het evenwichtsvochtgehalte van het
(vervolg van de tekst op p. 41)

(2) Bamboe is een verhoute grassoort en geen houtsoort. Het is daarom niet opgenomen in de EN-normen voor parket. Wat de plaatsing, het vochtgehalte en
de afwerking betreft, dient men er de voorschriften van de fabrikant op na te slaan.
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Botanische naam

Larix decidua,
L. spp.

Pseudotsuga
menziesii

Pinus pinaster

Pinus sylvestris

Pinus caribaea

Pinus spp.

Picea abies

Khaya spp.

Swietenia spp.
(S. macrophylla)

Pericopsis elata

Afzelia pachyloba,
A. africana

Afzelia bipindensis

Peltogyne spp.

Alnus rubra

Lophira alata

Shorea spp.

Handelsnaam

Lorken, Europees
(3)

Oregon pine /
Douglas
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Pin des Landes

Grenen

Pitch-pine

Southern yellow
pine

Vuren

Mahonie,
Afrikaans

Mahonie,
Amerikaans

Afrormosia

Afzelia apa,
A. lingue

Afzelia doussié

Purperhart

Els, rood
Amerikaans

Azobé

Balau, rood

1060

870

Donkerbruinrood tot
purperachtig bruin

Lichtbruinrood tot
donkerbruinrood of
purperachtig
bruinrood tot
bruingrijs

870

Purper dat omslaat
tot donkerbruin onder
invloed van het licht
530

800

Bruingoud tot
lichtbruinrood, soms
donker geaderd

Oker tot roodachtig
bruin

800

740

Bruingeel donker
geaderd, wordt
donkerbruin onder
invloed van het licht

Lichtoker tot
roodbruin

550

570

Bruinroze tot
donkerrood met een
koperachtige schijn

Roodbruin tot
lichtbruin, glanzend

450

580

Licht bruingeel tot
bruingeel

Zeer lichtbruin,
witachtig tot
geelachtig

550

Lichtroze tot
roodachtig bruin

550

550

Min of meer
roodachtig geel,
bruinrood gestreept

Lichtbruin

540

600

Gemiddeld

Bruinroze sterk
geaderd

Bruinroze geaderd
tot bruinrood

Kleur

–

40

–

80

60

–

70

–

80

60

–

120

–

–

40

–

Type
afwijking

Volumieke massa
(kg/m³)

5380

19200

–

12450

–

–

9300

4720

–

–

4400

–

–

–

4020

2980

Kopshout

4470

17000

2940

11400

8200

8200

7600

3560

3690

1910

4200

5000

–

2670

2940

2620

In het
langse vlak

Jankahardheid (N)

Tabel 24 Houtsoorten die geschikt zijn voor vloerbedekkingen (niet-beperkende lijst).

17

21

9

21

14

14

13

10

9

Loofhout

10

12

12

13

12

13

12

Naaldhout

0,9

1,6

0,6

–

0,8

0,8

0,6

0,5

0,8

0,8

0,7

0,5

0,5

0,6

0,8

0,6

1,8

2,0

1,0

–

1,1

1,4

1,1

0,7

1,2

1,5

1,0

0,8

1,1

1,3

1,3

0,9

2,7

3,6

1,6

–

1,9

2,2

1,7

1,2

2,0

2,3

1,7

1,3

1,6

1,9

2,1

1,5

Werken 60 - 30 %
Elastici
teits
In het
In het
modulus
(x 10³ MPa) radiale vlak tangentiële R + T (%)
(%)
vlak (%)

matig

groot

matig

–

matig

matig

matig

gering

matig

matig

matig

gering

matig

matig

matig

matig

Klasse

0,21

0,31

–

–

0,19

0,18

0,22

0,16

–

0,13

–

0,26

0,16

–

0,18

–

Radiaal (1)

0,42

0,41

–

–

0,25

0,29

0,35

0,28

–

0,28

–

0,34

0,33

–

0,31

–

Tangen
tieel (1)

Krimpcoëfficiënt (%/%)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kernhout

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

Spinthout

Lyctusgevoelig?
Ja: J/Nee: N

4

4

1

4

4

4

4

4

4

3-4

3-4

3-4

3-4

4

4

4

Impreg
neerbaar
heids
klasse van
het
kernhout
(2)

3
Materialen

650

920

640

740

Crème

Bruinroze of
roodachtig bruin,
zeer fijn purperachtig
rood geaderd

Lichtgeel tot
geelachtig bruin

Lichtbruin dat neigt
naar strogeel,
verdonkert onder
invloed van het licht

Lichtbruin tot
bruinroze

Lichtbruin

Betula spp.

Guibourtia
demeusii, G. spp.

Castanea sativa

Quercus robur,
Q. petraea

Quercus spp.

Quercus spp.

Eucalyptus
globulus

Acer saccarum

Acer spp.

Berken

Bubinga

Kastanje, tamme

Eiken, Europees

Eiken, rood
Amerikaans

Eiken, wit
Amerikaans

Eiken, Chileens

Esdoorn, Ameri
kaans / hard maple

Esdoorn, Europees

1040

Handroanthus spp.

Ipé

710

Fagus sylvatica

Beuken

820

Lichtbruin

Lichtbruin

Guatambu

680

Geelachtig bruin tot
donker olijfbruin,
soms fijngeaderd

Lichtbruinroze

680

Crèmewit, vergeelt en
verdonkert onder
invloed van het licht

Parashorea spp.

600

Crème tot zeer
lichtbruin

Balfourodendron
riedelianum

650

800

750

700

Crème tot lichtoker

Gerutu

Fraxinus excelsior

690

Lichtbruin,
donkerder dan
Europees berken

Betula
alleghaniensis

Berken, geel

Essen

760

Goudgeel tot
lichtgevlamd
oranjegeel

Nauclea diderrichii

Bilinga

Lichtbruin tot
bruingrijs

790

Goudbruin tot
purperachtig bruin

Dicorynia
guianensis

Basralocus

910

Shorea spp.

Balau, geel

Gemiddeld

Geelbruin tot min
of meer donker
roodachtig bruin

Kleur

Botanische naam

Handelsnaam

90

30

50

–

–

–

–

–

–

–

50

–

120

–

–

70

50

–

Type
afwijking

Volumieke massa
(kg/m³)

16700

8430

–

–

–

–

8190

–

6760

7030

–

–

–

–

–

–

10400

9660

Kopshout

14400

7060

–

–

6140

4850

6460

–

6050

5740

–

3070

11570

5470

–

7250

8400

7300

In het
langse vlak

Jankahardheid (N)

19

13

16

15

12

10

13

15

12,5

12,5

13

13

20

14

13

15

18

16

Loofhout

1,3

0,9

0,8

–

0,8

0,7

1,0

1,2

0,8

0,8

0,8

0,6

0,8

–

–

1,0

1,1

1,0

1,6

1,5

1,5

–

1,4

1,2

1,6

1,5

1,0

1,5

1,2

0,9

1,2

–

–

1,8

1,4

1,9

2,9

2,4

2,3

–

2,2

1,9

2,6

2,7

1,8

2,3

2,0

1,5

2,0

–

–

2,8

2,5

2,9

Werken 60 - 30 %
Elastici
teits
In het
In het
modulus
(x 10³ MPa) radiale vlak tangentiële R + T (%)
(%)
vlak (%)

Tabel 24 Houtsoorten die geschikt zijn voor vloerbedekkingen (niet-beperkende lijst) (vervolg).

groot

matig

matig

–

matig

matig

matig

matig

matig

matig

matig

matig

matig

–

–

matig

matig

groot

Klasse

–

0,17

–

–

0,17

0,13

0,19

–

–

0,16

0,15

–

0,21

–

–

0,19

0,26

0,21

Radiaal (1)

–

0,36

–

–

0,28

0,24

0,33

–

–

0,31

0,26

–

0,33

–

–

0,33

0,36

0,46

Tangen
tieel (1)

Krimpcoëfficiënt (%/%)

N

N

J

N

N

J

J

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

Kernhout

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

Spinthout

Lyctusgevoelig?
Ja: J/Nee: N

4

1-(4) (5)

1

3

2

1

1

3

4

2-3

4

4

4

1-2

1-2

2

4

4

Impreg
neerbaar
heids
klasse van
het
kernhout
(2)

Materialen

3
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38
820

940

740

880

790

690

680

830

Lichtroodbruin tot
donkerroodbruin

Purperbruin tot
oranjebruin tot
bruinrood,
lichtgeaderd

Bruinrood tot
bruinroze

Lichtroodoranje tot
donkerbruin met
fijne bruingele
lijnen

Lichtrood tot
bruinrood of
purperachtig
bruinrood

Donkerbruinroze tot
donkerbruinrood

Lichtroze tot rood,
verdonkert tot
bruinrood onder
invloed van het licht

Oranjeachtig bruin
dat donkerbruinrood of donkerbruin
wordt onder invloed
van het licht

Eucalyptus
marginata

Hymenaea spp.
(H. courbaril)

Dryobalanops spp.

Koompassia
malaccensis

Dipterocarpus spp.

Tieghemella
heckelii

Heritiera spp.

Intsia spp.

Prunus serotina

Jarrah

Jatoba

Kapur

Kempas

Keruing (Yang)
(zwaar)

Makoré

Mengkulang

Merbau

Kersen,
Amerikaans

WTCB | TV 269 | Juni 2019

Kersen, Europees

600

870

Rozebruin tot roze,
vaak groengeaderd

Bruinroze tot min of
meer donker en
fijngeaderd
bruinrood

Citroengeel tot
bruingeel

Prunus avium

Baillonella
toxisperma

Distemonanthus
benthamianus

Moabi

Movingui

730

550

Rozebruin tot
roodbruin

640

Milicia excelsa

Iroko (Kambala)

Gemiddeld

Bruingeel tot min
of meer
donkerbruin
met een
goudachtige
schijn (verdonkert
tot bruin onder
invloed van het
licht)

Kleur

Botanische naam

Handelsnaam

60

70

–

–

50

30

50

70

50

70

130

–

60

Type
afwijking

Volumieke massa
(kg/m³)

–

–

–

6900

6590

–

–

–

–

6860

11200

9400

–

Kopshout

5470

–

5780

4630

6700

5070

4940

5830

7800

5560

10400

8700

5600

In het
langse vlak

Jankahardheid (N)

15

21

11

11

15

14

11

17

23

16

23

20

13

Loofhout

0,6

0,8

0,8

0,7

0,5

0,8

–

1,3

–

1,0

0,7

–

0,4

0,8

0,9

1,7

1,2

0,8

1,1

–

1,6

–

1,9

1,0

–

0,7

1,4

1,7

2,5

1,9

1,3

1,9

–

2,9

–

2,9

1,7

–

1,1

Werken 60 - 30 %
Elastici
teits
In het
In het
modulus
(x 10³ MPa) radiale vlak tangentiële R + T (%)
(%)
vlak (%)

Tabel 24 Houtsoorten die geschikt zijn voor vloerbedekkingen (niet-beperkende lijst) (vervolg).

gering

matig

matig

matig

gering

matig

–

groot

–

groot

matig

–

gering

Klasse

0,18

–

–

0,17

0,17

–

–

0,3

–

0,2

0,16

–

0,16

Radiaal (1)

0,28

–

–

0,31

0,28

–

–

0,39

–

0,39

0,35

–

0,26

Tangen
tieel (1)

Krimpcoëfficiënt (%/%)

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

Kernhout

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J (4)

J

Spinthout

Lyctusgevoelig?
Ja: J/Nee: N

4

3-4

–

–

4

3

4

3

3

4

4

4

4

Impreg
neerbaar
heids
klasse van
het
kernhout
(2)

3
Materialen

790

650

650

820

790

850

740

600

690

620

910

650

Geelachtig bruin
tot bruin met
donkere strepen of
een roodachtige
schijn

Geaderd
bruinpurper

Geelachtg bruin tot
rozeachtig bruin,
soms grijsachtig,
vaak geaderd en
donker

Bruingeel tot
donkerbruin, met
een weinig grijze tot
zwartachtige aders
en een koperachtige
schijn

Felrood, wordt
purperachtig bruin
onder invloed van
het licht

Bruin met fijne
aders

Geel tot groenachtig
geel dat soms
redelijk donker
goudachtig bruin
wordt onder invloed
van het licht

Bruingeel lichtcrème
tot geelgroen, vaak
met een lichtroze
schijn

Rozeachtig bruin tot
koperachtig
bruinrood

Rozeachtig bruin tot
licht purperachtig
bruinrood

Donkerbruin tot
roodachtig bruin
gestreept met iets
lichtere aders

Lichtbruin, soms
rozeachtig

Guibourtia
arnoldiana

Juglans nigra

Juglans regia

Guibourtia ehie

Pterocarpus
soyauxii

Millettia
stuhlmannii

Robinia
pseudoacacia

Hevea brasiliensis

Entandrophragma
cylindricum

Entandrophragma
utile

Bowdichia nitida

Eucalyptus spp.

Mutenyé

Noten, Amerikaans

Noten, Europees

Ovengkol
(Amazakoué)

Padoek

Panga-panga

Robinia

Rubberwood
(Hevea)

Sapelli

Sipo

Sucupira

Eiken, Tasmaans

Gemiddeld

Kleur

Botanische naam

Handelsnaam

–

60

40

40

–

–

–

90

50

–

–

50

Type
afwijking

Volumieke massa
(kg/m³)

3700

8950

–

–

4753

7060

–

–

–

7060

4700

12020

Kopshout

3400

8750

5600

6700

4350

7550

7260

6860

–

5300

4500

10250

In het
langse vlak

Jankahardheid (N)

16

22

13

14

9

17

17

16

21

11

11

21

Loofhout

0,9

0,8

0,8

0,9

0,4

0,8

0,8

0,4

1,0

–

1,0

0,8

1,5

1,3

0,8

1,2

0,8

0,9

1,5

0,5

1,7

–

1,3

1,5

2,4

2,1

1,6

2,1

1,2

1,7

2,3

0,9

2,7

–

2,3

2,3

Werken 60 - 30 %
Elastici
teits
In het
In het
modulus
(x 10³ MPa) radiale vlak tangentiële R + T (%)
(%)
vlak (%)

Tabel 24 Houtsoorten die geschikt zijn voor vloerbedekkingen (niet-beperkende lijst) (vervolg).

matig

matig

matig

matig

gering

matig

matig

gering

matig

–

matig

matig

Klasse

–

0,26

0,22

0,23

–

–

0,22

–

–

–

0,19

0,21

Radiaal (1)

–

0,34

0,26

0,29

–

–

0,37

–

–

–

0,28

0,39

Tangen
tieel (1)

Krimpcoëfficiënt (%/%)

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N (6)

N (6)

N

Kernhout

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Spinthout

Lyctusgevoelig?
Ja: J/Nee: N

–

3

4

3

2

4

4

2

4

3

3-4

3-4

Impreg
neerbaar
heids
klasse van
het
kernhout
(2)

Materialen

3
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

670

870

Goudachtig tot
donkerbruin, soms
bruinzwart geaderd

Donkerbruin tot
bruinzwart

Bagassa
guianensis

Tectona grandis

Millettia laurentii

Tatajuba

Teak

Wengé

80

60

70

Type
afwijking

11750

–

9530

Kopshout

10600

4450

7700

In het
langse vlak

Jankahardheid (N)

21

14

21

Loofhout

0,7

0,6

0,9

1,4

1,0

1,3

2,1

1,6

2,2

Werken 60 - 30 %
Elastici
teits
In het
In het
modulus
(x 10³ MPa) radiale vlak tangentiële R + T (%)
(%)
vlak (%)

% per % verandering van het houtvochtgehalte.
Klasse van impregneerbaarheid van het kernhout: 1: impregneerbaar, 2: matig impregneerbaar, 3: weinig impregneerbaar en 4: niet-impregneerbaar.
Hardheid voor Eastern Larch (Amerikaans).
Soms.
De impregneerbaarheid (4) betreft de rode kern, indien aanwezig.
De overgangszone tussen het spinthout en het kernhout is aantastbaar.

800

Geel, kan bruingeel
tot donkerbruin
worden

Gemiddeld

Kleur

Botanische naam

Handelsnaam

Volumieke massa
(kg/m³)

Tabel 24 Houtsoorten die geschikt zijn voor vloerbedekkingen (niet-beperkende lijst) (vervolg en einde).

matig

matig

matig

Klasse

–

0,15

0,29

Radiaal (1)

–

0,29

0,34

Tangen
tieel (1)

Krimpcoëfficiënt (%/%)

N

N

N

Kernhout

J

J

J

Spinthout

Lyctusgevoelig?
Ja: J/Nee: N

4

4

3

Impreg
neerbaar
heids
klasse van
het
kernhout
(2)

3
Materialen

Materialen

3

Tabel 25 Houtvochtgehalte bij de levering van het product.
Houtvochtgehalte (massapercent) (%)
Type houten vloerbedekking of materiaal
•
•
•
•
•
•

Plankenvloer uit naaldhout
Plankenvloer uit loofhout
Mozaïekparket, lamparket, parket met tand en groef
Meerlaags parket, houtfineervloer
Lambourdes (massief naaldhout)
Plaatmaterialen

Aanbevolen gemiddelde
waarde voor een partij

Toelaatbare afwijkingen op de
individuele metingen

9
9
9
7
10
7

±2
±3
± 2 (1)
±2
±3
± 3 (2)

(1) Voor kastanje: 10 ± 3 % (lamparket, NBN EN 13227 [B57] – parket met tand en groef, NBN EN 13226 [B56], NBN EN 13228 [B58]); voor Frans grenen:
10 ± 3 % (NBN EN 13226 [B56], NBN EN 13228 [B58]).
(2) Overeenkomstig het technisch rapport CEN/TR 12872 [E6], tenzij anders vermeld in de ATG.

(vervolg van de tekst van p. 35)
hout doorgaans lager zijn (tussen 4 en 8 % voor een binnengebruik). Aangezien deze waarde kan variëren naargelang
van het behandelingsproces, strekt het tot aanbeveling om
de fabrikant te raadplegen.

element (of, voor elementen met een lengte van minder dan
600 mm, in het midden) en op een afstand van één van de
randen die overeenstemt met 0,3 maal de breedte. De punten van de elektroden moeten tot op een diepte van 0,3 maal
de dikte in het houten element doordringen (afbeelding 32).
Het resultaat kan afgelezen worden na zo’n 2 à 3 seconden
en moet gecorrigeerd worden, rekening houdend met de
temperatuur en de houtsoort in kwestie.

3.1.2.2 Meting van het houtvochtgehalte
Het houtvochtgehalte voor massief hout wordt bepaald met
een elektrische vochtmeter (weerstandsmeter), overeenkomstig de norm NBN EN 13183-2 [B54], tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld in de contractuele documenten.
Volgens de genormaliseerde proefmethode dienen de elektroden in de richting van de vezel geplaatst te worden, tenzij
de fabrikant van het toestel het uitdrukkelijk anders voorschrijft. Omwille van de aanzienlijke effecten van het vochtgehalte aan het oppervlak en de mogelijke variaties van het
vochtgehalte in de dikte, strekt het tot aanbeveling om
gebruik te maken van geïsoleerde elektroden waarvan de
isolatie in goede staat verkeert.

In de volgende gevallen zou het houtvochtgehalte bij voorkeur bepaald moeten worden aan de hand van de droogstoofmethode (NBN EN 13183-1) [B53]:
• bij twijfel of indien de resultaten bij de elektrische meting
een grote spreiding vertonen
• bij meerlaags parket (behalve in de slijtlaag)
• bij hout dat een bepaalde behandeling ondergaan heeft
(bv. verduurzaming, brandvertragende behandeling, bleken, beroken, beroken met koolstof …)
• in aanwezigheid van een geleidende ondergrond (bv.
geleidend raster aan het oppervlak in geval van vloerverwarming).

De meting dient te gebeuren in een zone zonder afwijkingen
of fouten en dit, op minstens 30 cm van de uiteinden van het

Het houtvochtgehalte van houtfineervloeren en van plaatmaterialen wordt bepaald volgens de norm NBN EN 322 [B17].

1
2

0,3 t

b

0,3 b
t

1. Elektroden – hamer
2. Zichtvlak
3. Rand

≥ 300 mm
3
Afb. 32 Plaatsing van de elektroden van de houtvochtmeter (overeenkomstig de norm NBN EN 13183-2 [B54]).
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Het gebruik van een capacitieve hygrometer (NBN EN 13183-3
[B62]) heeft enkel tot doel om een eerste aanduiding te
geven (detectie van vocht of niet) of om de uitvoering van
vergelijkende metingen mogelijk te maken. Dit toestel laat
echter niet toe om precieze meetresultaten te bekomen.

3.1.3 HOUTKWALITEIT
Onder houtkwaliteit verstaat men het geheel van kleur- en
structuurverschillen in het hout, de natuurlijke onvolkomenheden, de biologische aantastingen, de beschadigingen en
de zaagwijze van het hout. De houtkwaliteit bepaalt in sterke
mate het esthetische uitzicht van de houten vloerbedekking.
Hout is een natuurlijk materiaal dat, onder andere afhankelijk
van de houtsoort en de herkomst, gekarakteriseerd wordt
door al dan niet belangrijke variaties in kleur en structuur en
door het voorkomen van natuurlijke onvolkomenheden (zie
bijlage 3, p. 110). Deze natuurlijke variabiliteit is bepalend
voor het verschil in uitzicht en dit, niet alleen tussen verschillende vloerelementen, maar ook binnen eenzelfde element.
Om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de verwachtingen van de bouwheer, is het van belang de gewenste houtkwaliteit nauwkeurig te specificeren in de contractuele
documenten, hetzij door een verwijzing naar de Europese of
commerciële uitzichtsklassen (zie § 3.1.3.4, p. 43), hetzij
door een gedetailleerde beschrijving van de toegelaten
natuurlijke onvolkomenheden (zie § 3.1.3.2).

3.1.3.1

Kleur- en structuurverschillen

De kleur van het hout is voornamelijk afhankelijk van de
houtsoort en kan binnen eenzelfde houtsoort variëren van
lichtgeel tot donkerbruin (zie tabel 24, pp. 36 tot en met 40,
en afbeelding 33). Deze kleurverschillen worden veroorzaakt
door de aanwezigheid van inhoudsstoffen in het hout, de
groeiringen, de nerf, de draad (draadverloop, kruisdraad …),

de tekening in het hout, het voorkomen van verkleuringen en
de herkomst. De variaties in kleur zijn niet voor elke houtsoort even uitgesproken: sommige houtsoorten zijn vrijwel
homogeen van kleur.
De natuurlijke variaties in nerf en kleur zijn inherent aan het
natuurlijke karakter van het hout en mogen niet beschouwd
worden als gebreken. De criteria met betrekking tot de variaties in kleur en tint die vermeld staan in de (Europese en
commerciële) uitzichtsklassen zijn met andere woorden subjectief, niet gebaseerd op cijferwaarden en kunnen leiden tot
discussies (zie § 3.1.3.4.2, p. 44). Om deze reden moeten de
natuurlijke variaties in kleur en houtstructuur aanvaard worden, tenzij anders vermeld in de contractuele documenten.
We willen erop wijzen dat strengere eisen op het vlak van de
houtkwaliteit gepaard zullen gaan met een strengere selectie van de commerciële kwaliteit (die overigens niet altijd
beschikbaar zal zijn). Hier zal uiteraard ook een hoger prijskaartje aan vasthangen.
De verkleuringen in het hout kunnen een fysiologische oorsprong hebben, zoals bv. spiegels op het kwartiersvlak (bij
eiken), mergstrepen (bij beuken) en zones rijk aan inhoudsstoffen (harsen bij naaldhout, gommen bij loofhout). Harsrijke zones in lorken en pin des Landes kunnen leiden tot
roodstreperigheid en dienen beschouwd te worden als normale kleurvariaties.
Andere verkleuringen zijn het gevolg van biologische aantasting door bv. schimmels, blauwschimmels (verblauwing) of
bacteriën (vuur, rode verkleuring). In bepaalde keuzen is het
voorkomen van biologische aantastingen niet toegelaten of
beperkt (zie § 3.1.3.6, p. 48).
Nog een ander type verkleuring kan optreden na verloop van
tijd, is inherent aan het materiaal hout en heeft te maken
met de instabiliteit van bepaalde chemische kleurcomponenten in het houtweefsel. De kleur kan ook nog beïnvloed
worden door talloze andere factoren waaronder uv-straling,
de temperatuur, het houtvochtgehalte en de aanwezigheid
van afwerkingslagen op het hout.
Structuurverschillen worden onder meer veroorzaakt door
de draad (vezelrichting: rechtdradig, kruisdradig, onregelmatig), door het voorkomen van houtanatomische karakteristieken zoals vaten, parenchym, houtstralen, inhoudsstoffen enzovoorts, en door de wijze waarop de groeiringen in
het zichtvlak doorgesneden zijn (voor meer informatie over
de zaagwijze verwijzen we naar § 3.1.3.3, p. 43).

3.1.3.2 Natuurlijke onvolkomenheden

Afb. 33 Natuurlijke kleurverschillen in een parket uit ipé.
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De natuurlijke onvolkomenheden in het hout, zoals het aantal en de grootte van de kwasten, de barsten, het merg, de
tussenschors, het reactiehout … bepalen in sterke mate het
uitzicht ervan. Natuurlijke onvolkomenheden die leiden tot
de verwerping van het hout voor een bepaalde toepassing,
noemt men gebreken (houtgebreken).

Materialen

3

In bijlage 3 (p. 110) wordt een overzicht gegeven van de courant voorkomende natuurlijke onvolkomenheden in hout en
de gebruikelijke terminologie. Deze terminologie is voornamelijk gebaseerd op de normenreeks NBN EN 844-1 tot -10
[B31 tot B40].
De beoordeling van de natuurlijke onvolkomenheden en
gebreken gebeurt volgens de norm NBN EN 1309-3 [B42]. Bij
ovale kwasten beschouwt men het gemiddelde van de grootste en de kleinste diameter als diameter van de kwast.

3.1.3.3 Zaagwijze(n)
Afbeelding 34 illustreert de verschillende zaagwijzen van
een boom die op kwartier, op halfkwartier (vals kwartier) en
op dosse gezaagde planken opleveren. Voor naaldhoutsoorten wordt er doorgaans geen zaagwijze opgelegd. Voor loofhoutsoorten gebeurt dit enkel indien dit nodig is om het werken van het hout te beperken (zie § 3.1.5, p. 54) of om een
welbepaald uitzicht te verkrijgen.
Kwartiershout geeft in het algemeen een vrij uniforme strepentekening, terwijl dossehout een gevlamde tekening oplevert (zie afbeelding 35). Bij tropische (loof)houtsoorten is dit
onderscheid meestal veel minder duidelijk. Bepaalde houtsoorten zoals eiken, beuken, esdoorn ... vertonen op het
kwartiersvlak min of meer duidelijke spiegels.
1
4
3
2

Afb. 35 Illustratie van de verschillende zaagwijzen voor Europees
eiken (op dosse, op kwartier, op halfkwartier).

Op basis van de norm NBN EN 844-3 [B33] kunnen voormelde
zaagwijzen als volgt gedefinieerd worden:
• kwartiershout: zaagwijze waarbij de houtstralen een
hoek van 10° of minder vormen met het zichtvlak. Indien
de stralen niet zichtbaar zijn op het zichtvlak, vormen de
groeiringen een hoek van minstens 80° ten opzichte van
het zichtvlak
• halfkwartiershout: zaagwijze waarbij de meeste houtstralen (bijna) tangentieel verlopen ten opzichte van het
zichtvlak. Indien de stralen niet zichtbaar zijn op het
zichtvlak, vormen de groeiringen een hoek tussen 30 en
60° ten opzichte van het zichtvlak
• dossehout: zaagwijze waarbij de houtstralen een hoek
van (bijna) 90° vormen met het zichtvlak. Indien de stralen niet zichtbaar zijn op het zichtvlak, verlopen de groeiringen (bijna) tangentieel ten opzichte van de brede kant.

3.1.3.4 Specificaties

D

3.1.3.4.1 Algemeen

K

HK
1. Op dosse gezaagd
2. Op kwartier gezaagd
3. Op halfkwartier gezaagd
4. Keper
D = Tangentieel snijvlak (dossevlak)
K = Radiaal snijvlak (kwartiersvlak)
HK = Tussensnijvlak (halfkwartiersvlak)
Afb. 34 Zaagwijzen van hout.

Voor de specificatie van de houtkwaliteit doet de professioneel vaak een beroep op stalen of referentie-uitvoeringen.
Deze stalen moeten representatief zijn voor het geleverde
materiaal. Om discussies te vermijden, dient de opdrachtgever zijn keus te bevestigen bij de bestelling en dit, op basis
van minstens drie stalen, waarvan het eerste het gemiddelde uitzicht vertegenwoordigt en de twee andere – in de
mate van het mogelijke – de toelaatbare uitersten (in termen
van kleurverschillen, kwasten, afwijkingen van de vezelrichting ...). Er kan tevens bijkomend materiaal (foto’s, extra stalen ...) voorgesteld worden om deze keuze te vergemakkelijken. Vermits hout echter een natuurlijk materiaal is, willen
we erop wijzen dat er naargelang van de bevoorradingsplaats, de opslag- en de observatievoorwaarden (invloed
van uv-stralen, verlichting ...) altijd lichte uitzichtsverschillen tussen de voorgestelde stalen en de uiteindelijk uitgevoerde vloerbedekking mogelijk blijven.
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Bij de bestelling is het bovendien aanbevolen om te verwijzen naar een keus (Europese of commerciële uitzichtsklasse), om de gewenste keus te definiëren aan de hand van
de vrije klasse volgens de Europese normen, of nog, om een
gedetailleerde beschrijving te geven van de gewenste houtkwaliteit.
Indien er in de contractuele documenten geen keus vermeld
staat of geen gedetailleerde beschrijving van de houtkwaliteit gegeven of opgelegd wordt, mag de minimale houtkwaliteit geleverd worden (zie § 3.1.3.4.3, p. 48).
Indien er om een bepaalde reden van deze minimale houtkwaliteit afgeweken wordt, dient men dit in de contractuele
documenten te vermelden en moet er een duidelijke beschrijving van de toegelaten natuurlijke onvolkomenheden gegeven worden.
Om de verschillende keuzen van elkaar te kunnen onderscheiden, dient men subjectieve beschrijvingen in de mate
van het mogelijke te vermijden en deze te vervangen door
objectieve, meetbare criteria.

3.1.3.4.2 Uitzichtsklassen
De houtkwaliteit zou bij voorkeur aangegeven moeten worden aan de hand van een uitzichtsklasse. In België kan men
hiervoor een beroep doen op twee systemen: de Europese
uitzichtsklassen en de commenciële uitzichtsklassen.
n Europese uitzichtsklassen
Voor elk type houten vloerbedekking en voor elke courant
gebruikte houtsoort bestaat er een Europese classificatie op
basis van drie uitzichtsklassen die gedefinieerd worden
door de symbolen O, Δ en  (volgens afnemende kwaliteit).
De inhoud van deze drie klassen is verschillend naargelang
van het type houten vloerbedekking en de gebruikte houtsoort (of toch voor de meest courante) (zie § 3.1.3.6, p. 48).
De hiërarchie is gelijkaardig voor alle types houten vloerbedekkingen en houtsoorten:
• de klasse O laat het minste afwijkingen toe: de kwasten
en barsten zijn er kleiner en minder talrijk
• de klasse  laat de grootste afwijkingen toe: de kwasten
mogen groter zijn en soms staan er zelfs geen beperkingen op de afmetingen
• de klasse Δ is een tussenklasse.
Plankenvloeren uit naaldhout vormen echter een uitzondering hierop. Voor dergelijke vloeren zijn er namelijk slechts
twee klassen voorhanden: A of B (volgens afnemende kwaliteit). De filosofie achter deze klassen is gelijkaardig als bij de
voormelde klassen.
Aanvullend op deze duidelijk gedefinieerde klassen kan de
fabrikant van de houten vloerbedekking ook nog een zoge-
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noemde vrije klasse voorstellen. Deze moet gedefinieerd
worden aan de hand van een gedetaillerde beschrijving van
alle afwijkingen (kwasten, barsten …) die vermeld staan in
de betreffende productnorm. De afwijkingen en de biologische aantastingen moeten gemeten worden volgens de
norm NBN EN 1309-3 [B42]. De vrije klasse wordt gewoonlijk
gebruikt voor minder courante houtsoorten en voor zeer rustieke kwaliteiten.
Het hout van een vrije klasse moet beantwoorden aan de
minimale houtkwaliteitscriteria (zie § 3.1.3.4.3, p. 48).
n Commerciële uitzichtsklassen
Ondanks het feit dat de Europese klassen al verschillende
jaren bestaan, worden deze in de Belgische praktijk vooralsnog zelden toegepast. In ons land wordt er immers vaker
gebruikgemaakt van de commerciële benamingen. Voor
eiken gaat het hier met name om:
• extra, premier, 1ste keus
• rustiek - 1 bis
• rustiek A
• rustiek B, campagne ...
Deze commerciële klassen worden voornamelijk gekarakteriseerd door de egaalheid van de kleur, door de zaagwijze van
de stroken en door het aantal en de afmetingen van de
(vaste of dode) kwasten. De criteria met betrekking tot de
kleurverschillen zijn echter subjectief en kunnen leiden tot
discussies.
Vermits voormelde klassen aan geen enkele officiële classificatie beantwoorden, kunnen de selectiecriteria van fabrikant tot fabrikant verschillen. Het is bijgevolg heel belangrijk
om bij de fabrikant het gebruikte bestek op te vragen teneinde de precieze definitie van de gehanteerde klassen te
weten te komen.
In de regel gaat men er evenwel vanuit dat de hoogste commerciële klasse – vaak aangeduid als premier, 1ste keus,
select ... – van betere kwaliteit is dan de beste Europese
klasse (O). Bovendien kunnen bij de beste keuzen beperkingen opgelegd worden aan de lengte omwille van de aanwezigheid van natuurlijke onvolkomenheden in het hout.
In de tabellen 26 (p. 45) en 27 (pp. 46 en 47) wordt er een
vergelijking gemaakt tussen de courante commerciële klassen en de Europese klassen en dit, respectievelijk voor massief parket uit eiken met tand en groef en voor massief lamparket uit eiken. Deze tabellen zijn gebaseerd op informatie
die verstrekt werd door de fabrikanten en stellen het gemiddelde van de selectiecriteria voor, in functie van de verschillende beschikbare commerciële klassen. Er zijn echter
bepaalde fabrikanten die bijkomende klassen of strengere
criteria opleggen.

(vervolg van de tekst op p. 48)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

rustiek B,
campagne,
hoevestijl,
freeclass …

rustiek A,
rustiek …
Ø ≤ 15 mm

b < 90 mm
Ø ≤ 30 mm
b ≥ 90 mm
Ø ≤ 45 mm
Toegelaten tot
30 mm lengte

Toegelaten tot
15 mm lengte

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Valbreuk

Toegelaten

Toegelaten,
zonder
beperking

Toegelaten

Toegelaten,
zonder
beperking

Toegelaten

Mergvlekken
en
draadhelling

Niet
toegelaten

Lichte
kleurverschillen zijn
toegelaten

Vrij

Vrij

Vrij

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten
Niet
toegelaten,
met
uitzondering
van verblauwing en zwarte
wormsteek
Niet
toegelaten,
met
uitzondering
van verblauwing en zwarte
wormsteek

Toegelaten,
met
uitzondering
van ‘bois
rouge’

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

Zaagwijze

Toegelaten
(bruin hart)

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Lichte
kleurverschillen die eigen
zijn aan de
structuur van
het hout zijn
toegelaten

Uitgesproken
kleurverschillen zijn niet
toegelaten

Biologische
aantasting

Kleur
verschillen (5)

Alle afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen of de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket niet in het gedrang brengen

Ø ≤ 5 mm

Ø ≤ 10 mm

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Tussenschors

Toegelaten zonder beperking op de afmetingen of de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van het parket niet in
het gedrang brengen

Lichte sporen
zijn toegelaten

Lichte sporen
zijn toegelaten

Toegelaten

Toegelaten tot
5 mm lengte

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Windbarstjes

Op de onderzijde zijn alle gebreken toegelaten zonder beperking op de afmetingen of de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van het parket niet in het gedrang brengen.
Gezond spinthout is toegelaten van de onderzijde van het element tot aan de bovenzijde van de tand, zonder rekening te houden met de beperkingen die opgelegd werden voor het zichtvlak.
Meetmethoden volgens de norm NBN EN 1309-3 [B42].
In de BENELUX worden openingen, veroorzaakt door het vallen van een kwast tijdens het schaven, eveneens gelijkgesteld met rotte kwasten.
Het kleurverschil is een subjectief gegeven en is moeilijk vast te leggen door een meeteenheid.


(NBN EN
13226 [B56])

∆
(NBN EN
13226 [B56])

Ø ≤ 5 mm

b < 90 mm
Ø ≤ 5 mm
b ≥ 90 mm
Ø ≤ 15 mm

Niet
toegelaten

1-bis, bis

∆∆

Ø ≤ 1 mm

Ø ≤ 1 mm

Ø ≤ 5 mm /
strekkende
meter

Ø ≤ 8 mm

OO

Rot

(4)

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

1ste keus,
premier,
prime,
select …

Gezond en
hechtend

Kwasten (3)

O
(NBN EN
13226 [B56])

Gezond
spinthout (2)

Andere
benamingen

Symbool

Tabel 26 Massief parket uit eiken met tand en groef – vergelijking tussen de courante commerciële klassen en de Europese klassen voor het zichtvlak (1) (bron Fa Quix).

Materialen
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Ø ≤ 3 mm

Ø ≤ 10 mm

b < 70 mm
Ø ≤ 15 mm
b ≥ 70 mm
Ø ≤ 30 mm



rustiek A,
rustiek …

Lichte sporen
zijn toegelaten

Toegelaten (3)

b < 70 mm
Ø ≤ 5 mm
b ≥ 70 mm
Ø ≤ 10 mm

∆
(NBN EN 13227
[B57])

Ø ≤ 3 mm

∆∆

1-bis, bis

b < 70 mm
Ø ≤ 5 mm
b ≥ 70 mm
Ø ≤ 10 mm

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

b < 70 mm
Ø ≤ 2 mm /
strekkende
meter (1)
b ≥ 70 mm
Ø ≤ 3 mm /
strekkende
meter (1)
Niet
toegelaten

OO

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Rot (5)

b < 70 mm
Ø ≤ 2 mm
b ≥ 70 mm
Ø ≤ 3 mm

Niet
toegelaten

1ste keus,
exquisiet,
premier,
prime,
select …

OOO

Gezond en
hechtend

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

extra, QFQ,
surchoix …

Symbool

Kwasten (4)

O
(NBN EN 13227
[B57])

Gezond
spinthout (2)

Andere
benamingen

Oppervlakkige
windbarstjes
zijn toegelaten

Toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Windbarstjes

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Tussenschors

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Valbreuk

Toegelaten

Toegelaten,
zonder
beperking

Toegelaten

Toegelaten

Toegelaten

Toegelaten

Mergvlekken
en
draadhelling

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Natuurlijke
kleurverschillen en
niet-uitgesproken oplatstrepen zijn
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Toegelaten
(bruin hart)

Uitgesproken
kleurverschillen zijn niet
toegelaten

Lichte
kleurverschillen zijn
toegelaten

Niet
toegelaten

Niet
toegelaten

Lichte
kleurverschillen die eigen
zijn aan de
structuur van
het hout zijn
toegelaten
Lichte
kleurverschillen die eigen
zijn aan de
structuur van
het hout zijn
toegelaten

Biologische
aantasting

Kleur
verschillen (6)

Tabel 27 Massief lamparket uit eiken – vergelijking tussen de courante commerciële klassen en de Europese klassen voor het zichtvlak (1) (bron Fa Quix).

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

Min. 20 % op
kwartier en op
halfkwartier
per order

Enkel op
kwartier en op
halfkwartier

Zaagwijze

3
Materialen

(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)

rustiek B,
campagne,
hoevestijl,
freeclass …

Rot (5)

Ø ≤ 10 mm

Gezond en
hechtend

b < 70 mm
Ø ≤ 15 mm
b ≥ 70 mm
Ø ≤ 30 mm

Kwasten (4)
Tussenschors

Valbreuk

Mergvlekken
en
draadhelling
Kleur
verschillen (6)

Alle afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen of de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van het parket niet in het gedrang
brengen

Windbarstjes

Toegelaten zonder beperking op de afmetingen of de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van het parket niet in
het gedrang brengen

Lichte sporen
zijn toegelaten

Gezond
spinthout (2)
Zaagwijze

Vrij

Vrij

Biologische
aantasting
Niet
toegelaten,
met
uitzondering
van verblauwing en zwarte
wormsteek
Niet
toegelaten,
met
uitzondering
van verblauwing en zwarte
wormsteek

Op de onderzijde zijn alle gebreken toegelaten zonder beperking op de afmetingen of de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van het parket niet in het gedrang brengen.
Gezond spinthout is toegelaten tot op 50 % van de dikte (onderzijde).
Voor de lamellen van ‘large’ en ‘maxi’ lamparket is gezond spinthout toegelaten tot maximum 15 % van het zichtvlak.
Meetmethoden volgens de norm NBN EN 1309-3 [B429].
In de BENELUX worden openingen, veroorzaakt door het vallen van een kwast tijdens het schaven, eveneens gelijkgesteld met rotte kwasten.
Het kleurverschil is een subjectief gegeven en is moeilijk vast te leggen door een meeteenheid.


(NBN EN 13227
[B57])

Symbool

Andere
benamingen

Tabel 27 Massief lamparket uit eiken – vergelijking tussen de courante commerciële klassen en de Europese klassen voor het zichtvlak (1) (vervolg) (bron Fa Quix).

Materialen

3
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(vervolg van de tekst van p. 44)
3.1.3.4.3 Minimale houtkwaliteit

3.1.3.5 Keuring

De minimale houtkwaliteit garandeert een toereikende duurzaamheid en een goede beloopbaarheid (veiligheid) van de
vloerbedekking en laat een normale plaatsing en afwerking
van de parketelementen toe.

Vóór de plaatsing dient er een keuring van de houtkwaliteit
uitgevoerd te worden om de overeenstemming met de contractuele documenten na te gaan. Deze keuring gebeurt aan
het zichtvlak van de vloerelementen. Het zichtvlak omvat de
volledige zichtbare oppervlakte van de elementen, met inbegrip van de eventuele afschuining. De hierna aangehaalde
karakteristieken hebben dan ook meestal betrekking op het
zichtvlak.

Worden als afwijkingen beschouwd (zie bijlage 3, p. 110):
• actieve en zichtbare biologische aantastingen door insecten met houtaantastende larven
• reactiehout (trekhout, drukhout)
• ringscheuren
• wannen (wankanten) in het zichtvlak
• hart (merg) van loofhout
• vaste kwasten, schietkwasten (bedekt), gedeeltelijk
vaste kwasten en dode kwasten (niet los): naaldhout
φ 50 mm + 10 % van de breedte van het zichtvlak
• losse kwasten: loofhout φ > 5 mm, naaldhout φ > 15 mm
• rotte (zachte) kwasten: naaldhout φ > 15 mm
• gebarsten kwasten: φ > 30 mm
• tussenschors: loofhout φ > 5 mm; naaldhout φ > 5 x 50 mm2
en niet sporadisch
• harszakken: afmetingen > 2 x 25 mm2 en totale lengte
> 150 mm/m.
Scheuren ten gevolge van het drogen en collaps zijn niet toegelaten. Mechanische beschadigingen die door een normale
schuurbehandeling niet weggewerkt kunnen worden, zoals
bv. messlagen, inspringsel, sporen van bandijzer … zijn
evenmin toegestaan.
Beperkt toegelaten zijn:
• spinthout: onbeperkt toegestaan in naaldhout; bij
loofhout beperkt toegelaten tot maximum 15 % in het
zichtvlak en toegestaan in het ondervlak. Alvorens
men overgaat tot het gebruik van spinthout, dient
voldaan te worden aan de bepalingen van § 3.1.4 (p. 52),
voor wat de biologische duurzaamheid van het hout
betreft
• hart (merg) voor naaldhout: in het zichtvlak < 1/2 van de
lengte van het vloerelement
• wannen: in het legvlak < 1/3 van de breedte en < 1/2 van
de lengte van het vloerelement, voor zover een goede
plaatsing niet verhinderd wordt
• verblauwing (bij naaldhout).
Harszakken, gebarsten kwasten, losse kwasten, rotte
kwasten en tussenschors kunnen opgestopt worden, voor
zover hun diameter ≤ 30 mm. Het opstoppen gebeurt enkel
in het zichtvlak en kan gebeuren met een acrylaatpasta of
een houten stop. De houten stop is vervaardigd uit dezelfde
houtsoort als het vloerelement, waarbij de kleur en de
vezelrichting deze van het vloerelement benaderen. We willen erop wijzen dat houten stoppen te onderscheiden zijn
van houten tappen. Deze laatste worden namelijk louter
gebruikt voor decoratieve doeleinden en bestaan uit kopshout.

Overeenkomstig de Europese normen mag maximaal 3 %
van de elementen van een partij van minder goede kwaliteit
zijn dan de aangegeven uitzichtsklasse (O, ∆, ) en dit, ook
in de geplaatste vloerbedekking. Elementen die tot een
andere klasse behoren, zijn toegelaten, voor zover ze goed
verdeeld zijn en het algemene uitzicht van de vloer niet wijzigen. Massieve parketstroken uit naaldhout vormen hierop
echter een uitzondering. In dit geval mag hoogstens 5 % van
de levering tot de onmiddellijk lagere klasse behoren, overeenkomstig de productnorm NBN EN 13990 [B73].
Deze waarde van 3 of 5 % is niet van toepassing op de commerciële klassen, waarvoor er geen criteria bestaan. In dit
geval dient men er de gegevens van de fabrikant op na te
slaan. Het is echter wel aanbevolen om gelijkaardige waarden na te streven.

3.1.3.6 Keuzen volgens de Europese uitzichtsklassen
Hierna zijn de keuzen voor plankenvloeren uit naaldhout
(tabel 28, p. 49) en loofhout (eiken, tabel 29, p. 50) opgenomen. Bij wijze van voorbeeld zijn ook de specifieke keuzen
voor mozaïekparket uit eiken (tabel 30, p. 50), voor lamparket uit eiken (tabel 31, p. 51), voor parket met tand en groef
uit eiken (tabel 32, p. 51) en voor meerlaags parket uit eiken
(tabel 33, p. 52) weergegeven.

3.1.3.6.1 Plankenvloeren uit naaldhout
Tabel 28 (p. 49) is geldig voor de volgende houtsoorten:
vuren (Picea spp.), zilverdennen (Abies spp.), grenen (Pinus
silvestris), lorken (Larix spp.) en douglas/Oregon pine (Pseudotsunga mensiesii).

3.1.3.6.2 Plankenvloeren uit eiken
Tabel 29 (p. 50) geeft de keuzen weer voor plankenvloeren
uit eiken volgens de norm NBN EN 13629 [B67].

3.1.3.6.3 Mozaïekparket
Tabel 30 (p. 50) geeft een overzicht van de keuzen voor
mozaïekparket uit eiken en tropische loofhoutsoorten volgens de norm NBN EN 13488 [B63].
(vervolg van de tekst op p. 50)
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Tabel 28 Keuzen voor plankenvloeren uit naaldhout (overeenkomstig de norm NBN EN 13990 [B73]).
Karakteristiek

Kwasten

Keus A

Keus B

Toegelaten:
• Niet-gegroepeerde zwarte speldenkoppen:
φ max. 5 mm
• gezonde, vaste kwasten: φ max. 35 mm + 10 % van
de breedte van het zichtvlak
• gedeeltelijk vaste kwasten, kwasten met tussenschors en dode kwasten (niet los):
–– vuren/zilverdennen, lorken: φ max. 10 mm
+ 10 % van de breedte van het zichtvlak
–– grenen, douglas: φ max. 20 mm + 10 % van de
breedte van het zichtvlak
• stoppen voor kwasten van dezelfde houtsoort:
φ max. 25 mm
Niet toegelaten:
• gedeeltelijk vaste schietkwasten
• losse kwasten, kwastgaten en rotte kwasten

Inspringsel

Drukhout en vervormingen
Harszakken

• Met kwast: tot 20 % van het oppervlak van de
kwast
• Met andere kenmerken: tot 20 % van de maximale
afmetingen van de kwast; één per strekkende
meter

Toegelaten:
• zwarte speldenkoppen: φ max. 5 mm
• gezonde, vaste kwasten: φ max. 50 mm + 10 % van
de breedte van het zichtvlak
• vaste schietkwasten (1): φ max. 50 mm + 10 % van
de breedte van het zichtvlak
• gedeeltelijk vaste kwasten, kwasten met tussenschors en dode kwasten (niet los): φ max. 50 mm
+ 10 % van de breedte van het zichtvlak
• incidentele schietkwasten, rotte kwasten en
kwastgaten met φ max. 15 mm
• stoppen voor kwasten van dezelfde houtsoort

• Met kwast: tot max. 40 % van het oppervlak van de
kwast
• Met andere kenmerken: tot 40 % van de maximale
afmetingen van de kwast; één per strekkende
meter

Toegelaten voor zover de tand- en groefverbinding goed sluit over de volledige lengte van de plank
Toegelaten:
• max. afmeting 2 mm x 25 mm
• drie harszakken met een max. breedte van 6 mm
en een totale lengte van 150 mm per meter lengte

Toegelaten:
• occasioneel, max. afmeting 2 mm x 25 mm
• 1 harszak van 5 x 50 mm per 1,5 m lengte
Toegelaten:
• windbarstjes (nauwelijks zichtbaar)
• kopse scheuren waarvan de lengte niet groter is
dan de breedte van de plank; bij planken met
geprofileerde uiteinden, occasioneel toegelaten,
voor zover ze niet groter worden dan de helft van
de breedte

Scheuren
Niet toegelaten:
• doorgaande scheuren en scheuren in het zichtvlak,
met uitzondering van kopse scheuren
• scheuren van het zichtvlak tot de rand
• ringscheuren
• scheuren aan de onderzijde, over de volledige
lengte van de plank

Toegelaten:
• scheuren in het zichtvlak (max. breedte: 1 mm) tot
300 mm lengte
• kopse scheuren waarvan de lengte niet groter is
dan het dubbel van de breedte van de plank;
uitzonderlijk toegelaten voor kopse tand en groef
Niet toegelaten: ringscheuren

Merg

Toegelaten over 1/3 van de lengte, breedte max. 5 mm

Toegelaten

Kleurverschil (2)

Zichtvlak: zonder verkleuring (verkleuring toegelaten
aan de onderzijde)

Lichte verkleuring, zoals rode vlekken en verblauwing,
toegelaten (verkleuring aan de onderzijde toegelaten)

Schimmelaantasting

Niet toegelaten (met uitzondering van verkleuring; zie kleurverschil)

Insectenaantasting

Niet toegelaten

Wan

Toegelaten aan de onderzijde voor zover de tand en
groef intact blijven

Toegelaten aan de onderzijde voor zover de tand en
groef over minstens 3/4 van hun lengte intact blijven

Tussenschors

Toegelaten: occasioneel, tot 5 mm x 50 mm of
gelijkwaardig in mm²

Toegelaten: occasioneel

(1) Schietkwasten mogen niet groter zijn dan de halve plankdikte.
(2) De term verkleuring heeft geen betrekking op het normale verbleken of verdonkeren van het hout onder invloed van de zonnestraling (of een andere
uv-bron), noch op de roodstreperigheid (bv. bij lorken en pin des Landes) ten gevolge van de vorming van harsrijke zones in het houtweefsel.
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Tabel 29 Keuzen voor plankenvloeren uit eiken (overeenkomstig de norm NBN EN 13629 [B67]).
Karakteristiek

O

∆



Zichtvlak
Spinthout (gezond)
Kwasten (*):
• gezond en vast
• rot

Toegelaten tot 10 % van het
zichtvlak, indien verdeeld
Toegelaten indien:
• diameter ≤ 15 mm
• diameter ≤ 5 mm

Toegelaten tot 50 % van het
zichtvlak, indien verdeeld
Toegelaten indien:
• diameter ≤ 35 mm
• diameter ≤ 25 mm

Windbarstjes

Niet toegelaten

Toegelaten tot 50 mm lengte per
plank

Tussenschors

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Valbreuk

Niet toegelaten

Toegelaten

Draadhelling

Toegelaten, zonder beperking

Toegelaten, zonder beperking

Kleurverschil

Toegelaten

Toegelaten

Mergvlekken

Toegelaten

Toegelaten

Biologische aantasting

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Alle afwijkingen zijn toegelaten
zonder beperking op de
afmetingen en de hoeveelheid,
voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket
niet in het gedrang brengen

Niet toegelaten, met uitzondering van verblauwing en zwarte
wormsteek

Niet-zichtbare delen
Alle mogelijke afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen en de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket niet in het gedrang brengen
(*) Zijdelingse scheuren in de kwasten en kwastgaten moeten opgestopt worden (hersteld met een vulkit).

Tabel 30 Keuzen voor mozaïekparket uit eiken en tropische loofhoutsoorten (overeenkomstig de norm NBN EN 13488 [B63]).
Karakteristiek

O

∆

Spinthout (gezond)

Niet toegelaten



Zichtvlak
Kwasten:
• gezond
• rot

Toegelaten indien:
• diameter ≤ 2 mm
• diameter ≤ 1 mm

Toegelaten
Toegelaten indien:
• diameter ≤ 2 mm
• diameter ≤ 1 mm

Windbarstjes

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Tussenschors

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Valbreuk

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Draadhelling

Toegelaten, zonder beperking

Toegelaten, zonder beperking

Kleurverschil

Licht kleurverschil toegelaten

Toegelaten (*)

Biologische aantasting

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Alle afwijkingen zijn toegelaten
zonder beperking op de
afmetingen en de hoeveelheid,
voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket
niet in het gedrang brengen

Niet toegelaten, met uitzondering van verblauwing en zwarte
wormsteek

Niet-zichtbare delen
Alle afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen en de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van
het parket niet in het gedrang brengen
(*) Bruin hart.

(vervolg van de tekst van p. 48)
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3.1.3.6.4 Lamparket (eiken)

3.1.3.6.5 Parket met tand en groef (eiken)

Tabel 31 (p. 51) geeft de keuzen weer voor lamparket uit
eiken volgens de norm NBN EN 13227 [B57].

Tabel 32 (p. 51) geeft de keuzen weer voor parket met tand en
groef uit eiken volgens de norm NBN EN 13226 [B56].
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Tabel 31 Keuzen voor lamparket uit eiken (overeenkomstig de norm NBN EN 13227 [B57]).
Karakteristiek

O

∆



Zichtvlak
Spinthout (gezond)
Kwasten:
• gezond en vast:
–– b < 70 mm
–– b ≥ 70 mm
• rot

Toegelaten (1)

Niet toegelaten

Lichte sporen toegelaten

Toegelaten indien:

Toegelaten indien:

Toegelaten indien:

• diameter ≤ 2 mm
• diameter ≤ 3 mm
• niet toegelaten

• diameter ≤ 5 mm
• diameter ≤ 10 mm
• diameter ≤ 3 mm

• diameter ≤ 15 mm
• diameter ≤ 30 mm
• diameter ≤ 10 mm

Windbarstjes

Niet toegelaten

Toegelaten

Tussenschors

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Valbreuk

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Draadhelling

Toegelaten, zonder beperking

Toegelaten, zonder beperking

Kleurverschil

Licht kleurverschil toegelaten

Toegelaten (2)

Mergvlekken

Toegelaten

Toegelaten

Biologische aantasting

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Alle afwijkingen zijn toegelaten
zonder beperking op de
afmetingen en de hoeveelheid,
voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket
niet in het gedrang brengen
Niet toegelaten, met uitzondering van verblauwing en zwarte
wormsteek

Niet-zichtbare delen
• Alle afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen en de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand
van het parket niet in het gedrang brengen
• Gezond spinthout is toegelaten over maximaal 50 % van de dikte
(1) Voor de lamellen van ‘large’ en ‘maxi’ lamparket is gezond spinthout toegelaten tot maximum 15 % van het zichtvlak.
(2) Bruin hart.

Tabel 32 Keuzen voor parket met tand en groef uit eiken (overeenkomstig de norm NBN EN 13226 [B56]).
Karakteristiek

O

∆



Toegelaten

Lichte sporen toegelaten

Zichtvlak
Spinthout (gezond)
Kwasten:
• gezond en vast
• rot

Niet toegelaten
Toegelaten indien:
• diameter ≤ 8 mm
• diameter ≤ 1 mm

Toegelaten indien:
• diameter ≤ 10 mm
• diameter ≤ 5 mm

Windbarstjes

Niet toegelaten

Toegelaten tot 15 mm lengte

Tussenschors

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Valbreuk

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Draadhelling

Toegelaten, zonder beperking

Toegelaten, zonder beperking

Kleurverschil

Licht kleurverschil toegelaten

Toegelaten (*)

Houtstralen

Toegelaten

Toegelaten

Biologische aantasting

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Alle afwijkingen zijn toegelaten
zonder beperking op de
afmetingen en de hoeveelheid,
voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket
niet in het gedrang brengen

Niet toegelaten, met uitzondering van verblauwing en zwarte
wormsteek

Niet-zichtbare delen
• Alle mogelijke afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen en de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket niet in het gedrang brengen
• Gezond spinthout is toegelaten van de onderzijde tot aan de bovenzijde van de tand, zonder rekening te houden met de beperkingen
die opgelegd werden voor het spinthout in het zichtvlak
(*) Bruin hart.

3.1.3.6.6 Meerlaags parket (eiken)

3.1.3.6.7 Vrije klassen volgens de Europese normen

Tabel 33 (p. 52) geeft de keuzen weer voor meerlaags parket
uit eiken volgens de norm NBN EN 13489 [B64].

Een vrije klasse is een uitzichtsklasse met een bijzondere
selectie die aangeboden wordt door de fabrikant of op spe-
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Tabel 33 Keuzen voor meerlaags parket uit eiken (overeenkomstig de norm NBN EN 13489 [B64]).
Karakteristiek

O

∆



Zichtvlak
Gezond spinthout

Niet toegelaten

Toegelaten tot 50 % van het
zichtvlak, indien verdeeld

Gezonde en vaste kwasten (1)

Toegelaten indien diameter
≤ 3 mm

Toegelaten indien diameter
≤ 8 mm

Rotte kwasten

Toegelaten indien diameter
≤ 1 mm, maar niet gegroepeerd (2)

Toegelaten indien diameter
≤ 2 mm

Windbarstjes

Niet toegelaten

Toegelaten tot 20 mm lengte per
strook in het zichtvlak

Tussenschors

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Valbreuk

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Draadhelling

Toegelaten, zonder beperking

Toegelaten, zonder beperking

Kleurverschil

Licht kleurverschil toegelaten

Toegelaten

Biologische aantasting

Niet toegelaten

Niet toegelaten

Alle afwijkingen zijn toegelaten
zonder beperking op de
afmetingen en de hoeveelheid,
voor zover ze de sterkte en de
slijtweerstand van het parket
niet in het gedrang brengen

Niet toegelaten, met uitzondering van verblauwing en zwarte
wormsteek

Niet-zichtbare delen
Alle afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen en de hoeveelheid, voor zover ze de mechanische sterkte en de
slijtweerstand van het parket niet in het gedrang brengen
(1) Scheuren in de kwasten en kwastgaten van meer dan 3 mm moeten opgestopt worden.
(2) De kwasten zijn gegroepeerd indien hun tussenafstand, gemeten van rand tot rand, kleiner is dan 30 mm.

ciaal verzoek van de koper. De vrije klasse moet beschreven
worden aan de hand van alle afwijkingen die opgegeven zijn
in de tabellen 34 en 35 (p. 53) en dit, respectievelijk voor
naald- en loofhout. De afwijkingen moeten gemeten worden
volgens de norm NBN EN 1309-3 [B42].
De hoeveelheid van of de beperkingen op de natuurlijke
onvolkomenheden in het hout moeten uitdrukkelijk vermeld
worden in de contractuele documenten of in de documentatie
van de leverancier.
Bij een vrije klasse dient men melding te maken van de Europese productnorm (type houten vloerbedekking) waarnaar
er verwezen wordt.
De kolom ‘Beperking’ wordt ingevuld door de leverancier van
de vloerbedekking.

3.1.4 BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID
3.1.4.1

Vloerelementen

Het risico op biologische aantasting beperkt zich bij courante binnentoepassingen van houten vloerbedekkingen tot
de aantasting door insecten (droog binnenklimaat, gebruiksklasse 1 volgens de norm NBN EN 335 [B19]). De preventieve
bescherming zal dan ook enkel betrekking hebben op dit
risico en op de houtsoorten waarvan geweten is dat ze
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gevoelig zijn voor insectenaantasting. Een aantasting door
zwammen is in normale omstandigheden immers niet te vrezen, gelet op het lage houtvochtgehalte (doorgaans begrepen tussen 8 en 12 %).
In het geval van een herplaatsing van een parketvloer na het
uitvoeren van een curatieve houtbehandeling wordt normaliter enkel de draagconstructie preventief behandeld tegen
houtaantastende zwammen (zie § 3.1.4.2, p. 54).
De Europese norm NBN EN 350 [B21] stelt een classificatie
met twee niveaus voor (duurzaam >< gevoelig) ter beoordeling van de natuurlijke weerstand van hout ten opzichte van
de meest courante Europese insecten met houtaantastende
larven (boktor, kleine klopkever, spinhoutkever, hespero
phanes ...) (zie tabel 36).
Het insect dat verantwoordelijk is voor de meeste schade bij
houten vloerbedekkingen, is de spinthoutkever (Lyctus spp.)
waarvan de larven het spinthout en soms zelfs het kernhout
van bepaalde loofhoutsoorten aantasten.
Tabel 36 Duurzaamheidsklassen van houtsoorten ten opzichte van
insecten met houtaantastende larven.
Duurzaamheidsklassen

Beschrijving

D

Duurzaam

S

Gevoelig

Materialen

3

Tabel 34 Vrije klasse voor naaldhout.
Karakteristiek - Gebrek

Beperking
Zichtvlak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezond spinthout
Kwasten (gezonde, vaste, rotte)
Tussenschors
Harszakken
Hart (merg)
Windbarstjes
Doorgaande scheuren
Valbreuk
Draadhelling
Kleurverschil
Oplatstrepen
Biologische aantasting
Beginnende ontbinding, verblauwing, insectenaantasting
Niet-zichtbare delen

Alle afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen of de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van
het parket niet in het gedrang brengen

Tabel 35 Vrije klasse voor loofhout.
Karakteristiek - Gebrek

Beperking
Zichtvlak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezond spinthout
Kwasten (gezonde, vaste, rotte)
Vergeling
Windbarstjes
Tussenschors
Valbreuk
Aders
Draadhelling
Gezond hart (merg)
Kleurverschil (met inbegrip van zwarte kern, rode kern ...)
Oplatstrepen
Mergvlekken
Biologische aantasting
Niet-zichtbare delen

Alle afwijkingen zijn toegelaten zonder beperking op de afmetingen en de hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van
het parket niet in het gedrang brengen

Bij bepaalde loofhoutsoorten is het moeilijk (om niet te zeggen onmogelijk) om het kernhout van het spinthout te onderscheiden. Men heeft het in dergelijke gevallen over houtsoorten met niet-onderscheiden kernhout. Hierbij is het
noodzakelijk om de vloerelementen in hun geheel te verduurzamen indien de houtsoort gevoelig is voor insecten
met houtaantastende larven.

gebruik van gevoelige houtsoorten achterwege te laten.
Indien dit niet mogelijk is, strekt het tot aanbeveling om een
geschikte verduurzamingsbehandeling uit te voeren. Zo zal
een parket uit eiken van eerste keus dat vrij is van spinthout
geen behandeling behoeven. Een parket van de kwaliteit
rustiek A of B dat spinthout bevat, zal daarentegen wel een
voorbehandeling moeten krijgen.

Tabel 37 (p. 54) geeft een overzicht van de loofhoutsoorten
die geschikt zijn voor houten vloerbedekkingen en die
gevoelig zijn voor aantasting door de spinthoutkever (zie
ook tabel 24, pp. 36 tot en met 40).

Bepaalde types multiplex zijn samengesteld uit houtsoorten
die gevoelig zijn voor houtaantastende insecten (zie tabel 37,
p. 54). Om het risico op insectenaantasting tegen te gaan, is
het gebruik van spinthout of gevoelige houtsoorten in multiplex te vermijden, moeten de fineren verduurzaamd worden
vooraleer men ze verlijmt tot multiplex, of moet het multiplex
behandeld worden.

Een aantasting door de spinthoutkever kan vermeden worden door geen gebruik te maken van spinthout of door het
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Tabel 37 Loofhoutsoorten voor houten vloerbedekkingen waarbij er risico is op aantasting door de spinthoutkever (Lyctus spp.).
Loofhoutsoorten
uit gematigde streken

Houtsoort

Spinthout
Niet-onderscheiden
kernhout

Onderscheiden
kernhout

• Berken
• Europese en
Amerikaanse esdoorn

Kernhout

Alle soorten

–

Alle soorten (onder
andere meranti)

• Europees en
Amerikaans eiken
• Essen
• Kastanje
• Europees en
Amerikaans kersen
• Noten
• Olmen
• Robinia

De houtverduurzamingsbehandeling mag het uitzicht en de
verdere bewerking van de vloerelementen (lijmen, afwerking) niet negatief beïnvloeden.
Om rechtstreeks contact tussen de verduurzamingsproducten en de huid te vermijden, is het steeds aangewezen om de
zichtbare vlakken verder af te werken met een filmvormend
product (bv. vernis). De houtverduurzamingsbehandeling
moet uiteraard verenigbaar zijn met de afwerking.

3.1.4.2 Houten draagconstructie
Voor de draagconstructies van vloeren wordt er meestal
gebruikgemaakt van naaldhout. Het hout moet tegen mogelijke insectenaantastingen beschermd worden, bv. door het
te verduurzamen met een A1-procedé (STS 04.3 [F3]) dat
beschikt over een technische goedkeuring. De houtverduurzamingsbehandeling moet uitgevoerd worden in een erkend
station met ATG dat hiervoor een certificaat kan afleveren.
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Spinthout

Europese en Amerikaanse esdoorn

Indien er een preventieve behandeling noodzakelijk is, dient
men hiertoe zijn toevlucht te nemen tot een procedé van
type B (overeenkomstig de STS 04.3 [F3]). Het strekt bovendien tot aanbeveling om deze behandeling uit te voeren met
producten en in stations die beschikken over een technische
goedkeuring (ATG). Als alternatief voor deze chemische procedés werden er tevens een aantal nieuwe technieken ontwikkeld die toelaten om de natuurlijke duurzaamheid van
het hout op kunstmatige wijze te verbeteren, zonder toevoeging van biociden (thermische of fysicochemische behandelingen ...). Gelet op hun constante evolutie is het echter niet
eenvoudig om de prestaties van deze alternatieve behandelingen onderling te vergelijken. Het is bijgevolg aanbevolen
om de technische fiches van de fabrikanten te raadplegen
teneinde een product te kiezen dat geschikt is voor de
beoogde toepassing.
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Tropische
loofhoutsoorten
Kernhout
•
•
•
•
•

Guatambu
Hevea
Koto
Kapok
Ramin

Mengkulang

3.1.5 DIMENSIONALE STABILITEIT
3.1.5.1

Evenwichtsvochtgehalte van het hout

Hout en plaatmaterialen op basis van hout vertonen de neiging om hun vochtgehalte steeds in evenwicht te stellen met
de vochtigheid (in %) van de lucht of van de omgeving. Daarnaast wordt het houtvochtgehalte ook nog beïnvloed door
contact met de omgevende materialen of met vocht.
Het evenwichtsvochtgehalte van het hout (in massapercent)
kan gedefinieerd worden als het vochtgehalte dat het hout
aanneemt bij een bepaalde, constante relatieve vochtigheid
en temperatuur van de lucht.
Tot het evenwichtsvochtgehalte bereikt is, zal het hout bij
een stijgende vochtigheid van de lucht vocht opnemen.
Omgekeerd zal het hout, bij een dalende vochtigheid, vocht
afgeven aan de omgevingslucht. Deze schommelingen van
het houtvochtgehalte gaan doorgaans ook gepaard met
dimensionale schommelingen van de vloerelementen. Bij
vochtopname zal het hout immers zwellen, bij vochtafgifte
zal het krimpen.
In het linkerdeel van afbeelding 36 (p. 55) is voor Europees
eiken (zwaar) de relatie tussen het evenwichtsvochtgehalte
van het hout en de relatieve vochtigheid van de lucht gegeven bij een constante temperatuur van 20 °C en dit, zowel
in desorptie (vochtafgifte of droging) als in adsorptie
(vochtopname). Het verschil in houtvochtgehalte tussen de
desorptiekromme en de adsorptiekromme noemt men hysteresis.
Het rechterdeel van afbeelding 36 stelt de procentuele krimp
en zwelling van het hout voor, afhankelijk van de wijziging
van het evenwichtsvochtgehalte en in functie van de zaagwijze (zie § 3.1.5.2.1, p. 55).

Materialen

32
R

30

Zwelling

T

Krimp

T

Afb. 36 Relatie tussen het
evenwichtsvochtgehalte van het
hout en de relatieve vochtigheid
van de lucht bij 20 °C [R2].

Vochtopname

Evenwichtsvochtgehalte van het hout (%)

28

Vochtafgifte

3

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

R
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Relatieve vochtigheid (%)

0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Krimp in % van de vochtige afmetingen
Zwelling in % van de volledig droge afmetingen

3.1.5.2 Hygrische beweging: krimp en zwelling
3.1.5.2.1 Massief hout
Het fenomeen van krimp of zwelling treedt slechts op onder
een welbepaalde waarde van het houtvochtgehalte, het
vezelverzadigingspunt genoemd. Voor de meeste houtsoorten ligt dit punt tussen 25 en 35 %.

3
1

De krimp of zwelling van hout zal verschillend zijn naargelang men het radiale (R) vlak (ook kwartiersvlak genoemd) of
het tangentiële (T) vlak (ook dossevlak genoemd) van een
houten element beschouwt.
Veelal is de waarde voor de krimp of zwelling in tangentiële
richting ongeveer dubbel zo groot als in radiale richting. De
dimensionale verandering in de lengterichting (longitudinale of axiale krimp of zwelling) is voor de meeste houtsoorten verwaarloosbaar in verhouding tot de dimensionale verandering in radiale of tangentiële richting
(afbeelding 37).

3.1.5.2.2 Plaatmaterialen op basis van hout
Bij plaatmaterialen op basis van hout (spaanplaat, MDF,
multiplex ...) blijft het hygroscopische gedrag van het massieve hout waaruit ze opgebouwd zijn in de regel gedeeltelijk
bewaard. Als gevolg van hun fabricage (met name de aanwezigheid van de lijm), zal het vochtgehalte van de plaatmaterialen echter minder snel wijzigen (zie ook § 3.3, p. 63).
De dimensionale verandering van de plaatmaterialen in het
vlak (lengte en breedte) is minder groot dan bij massief hout.

2

1. Radiale krimp of zwelling
2. Tangentiële krimp of zwelling
3. Longitudinale of axiale krimp of zwelling
Afb. 37 Hygrische beweging van hout.

Deze verandering wordt gewoonlijk uitgedrukt door de procentuele variatie van de plaatafmetingen in droge toestand
(luchtvochtigheid van 30 %) en in vochtige toestand (luchtvochtigheid van 85 %) bij een temperatuur van 25 °C.
Zo zal een variatie van het vochtgehalte van een plaatmate
riaal van 1 % leiden tot een dimensionale verandering in de
breedte, lengte en dikte, zoals voorgesteld in tabel 38
(p. 56). De dimensionale veranderingen van bepaalde producten kunnen afwijken van deze die opgenomen zijn in de
tabel. Voor kritieke gevallen dient men er dan ook de gegevens van de fabrikanten op na te slaan.
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Tabel 38 Dimensionale verandering voor een variatie van het vochtgehalte van een plaatmateriaal van 1 % (CEN/TR 12872) [E6].
Type plaatmateriaal

In de lengte (%)

In de breedte (%)

In de dikte (%)

NBN EN 312: P4, P6 [B10]

0,05

0,05

0,7

NBN EN 312: P5, P7 [B10]

0,03

0,04

0,5

NBN EN 300: OSB/2 [B9]

0,03

0,04

0,7

NBN EN 300: OSB/3, OSB/4 [B9]

0,02

0,03

0,5

NBN EN 622-2 (hard) [B24]

0,03

0,03

0,5

NBN EN 622-3 (halfhard) [B25]

0,04

0,04

0,7

NBN EN 622-5 (MDF) [B27]

0,05

0,05

0,7

Spaanplaat
OSB

Houtvezelplaat

Multiplex

Dimensionale verandering

Voorschrift

NBN EN 636 (vuren of dennen (Pinus)) [B30]

0,015

0,015

0,2

NBN EN 636 (beuken) [B30]

0,025

0,025

0,3

NBN EN 634-2 [B28]

0,05

0,05

0,04

Cementgebonden
spaanplaat

3.1.5.3 ‘Normaal’ binnenklimaat
Het hout wordt gedroogd tot het een gemiddeld vochtgehalte bereikt dat zo dicht mogelijk bij het evenwichtsvochtgehalte ligt dat het zal aannemen in de omstandigheden
waarin het geplaatst zal worden (zie tabel 25, p. 41). Een correcte droging van het hout beperkt de krimp/zwelling en de
vervorming van de parketelementen, voor zover de voorwaarden van een ‘normaal’ binnenklimaat gerespecteerd
worden. Het binnenklimaat van een bewoond gebouw wordt
als normaal beschouwd wanneer het binnen de volgende
grenswaarden valt:
• luchttemperatuur: 15 tot 22 °C
• relatieve luchtvochtigheid: 30 tot 60 % (idealiter 40 tot
55 %).
Deze waarden zijn te beschouwen als grenswaarden en
mogen niet gedurende een langere periode overschreden
worden. Het respecteren van deze voorwaarden laat toe om
de potentiële houtbewegingen te beperken, maar niet om
deze volledig te verhinderen.
In bijzondere ruimten met relatievevochtigheidswaarden en
luchttemperaturen die sterk afwijken van de hiervoor vermelde, strekt het tot aanbeveling om de houten vloerbedekking vooraf te stockeren of – indien dit niet mogelijk is – om
ze te stabiliseren bij een vochtgehalte dat overeenstemt met
dat van de ruimten waarin ze toegepast zal worden. Hiertoe
dient men een representatief binnenklimaat te definiëren,
op basis van gemiddelde waarden voor de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur, opgetekend over verschillende weken. Dit geldt met name voor ruimten zoals sportza-

len, spektakelzalen,
verwarmde ruimten.

kerken

of

andere

occasioneel

Tabel 39 geeft een overzicht van het gemiddelde evenwichtsvochtgehalte voor hout in verschillende omgevingsvoorwaarden (voor een temperatuur van 20 °C).
Het gaat hier om gemiddelde waarden die mogelijks niet
bereikt zullen worden als gevolg van de hygrometrische
schommelingen van de lucht en de inertie van het hout.
Een meer precieze waarde voor het evenwichtsvochtgehalte
van het hout kan afgeleid worden uit de hysteresiskrommen
die eigen zijn aan elke houtsoort (zie § 3.1.5.1, p. 54).
Voor de meting van het binnenklimaat, verwijzen we naar
deel 2 van deze TV.

3.1.5.4 Factoren die de dimensionale stabiliteit beïnvloeden
3.1.5.4.1 Algemeen
De dimensionale stabiliteit van de vloerelementen wordt
gedefinieerd als de vormvastheid ervan en dit, zowel wat de
afmetingen als de vervormingen van het oppervlak betreft.
Ze wordt beïnvloed door de volgende factoren:
• het ‘werken’ van het hout, wat een maat is voor de radiale
en tangentiële krimp of zwelling (§ 3.1.5.4.2, p. 57)
• het drogen van het hout en het behoud van een bepaald
vochtgehalte tijdens de opslag en tijdens en na de plaat-

Tabel 39 Verband tussen de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht en het evenwichtsvochtgehalte van het hout (T = 20 °C).
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Relatieve vochtigheid van de
omgevingslucht (%)

30

40

50

65

75

85

90

Evenwichtsvochtgehalte van het
hout (%)

6-7

7,5 - 8,5

9 - 10

12 - 13

14 - 15

18 - 19

19 - 20
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sing (§ 3.1.5.4.3, p. 58)
• de zaagwijze, de houtkwaliteit en de aanwezigheid van
natuurlijke onvolkomenheden (§ 3.1.5.4.4, p. 58)
• de slankheid van het profiel (§ 3.1.5.4.5, p. 59), de even
tuele aanwezigheid van krimpgroeven (§ 3.1.5.4.6, p. 59)
en de opbouw van het vloerelement (§ 3.1.5.4.7, p. 59)
• de plaatsingswijze van de houten vloerbedekking
(§ 3.1.5.4.8, p. 60)
• de snelheid van vochtuitwisseling met de omgevingslucht (§ 3.1.5.4.9, p. 61).
De dimensionale stabiliteit van een element wordt dus niet
enkel bepaald door factoren die inherent zijn aan het product, de fabricagewijze en de plaatsingstechnieken, maar
ook door factoren die afhangen van het gebruik na de plaatsing (bv. het binnenklimaat). Voor de plaatsingsvoorwaarden in functie van het binnenklimaat verwijzen we naar
deel 2 van deze TV.
De dimensionale stabiliteit van houten vloerelementen kan
experimenteel bepaald worden volgens de Europese norm
NBN EN 1910 [B46].

3.1.5.4.2 ‘Werken’ van het hout
De som van de dimensionale schommelingen in radiale (R)
en tangentiële (T) richting voor een bepaalde houtsoort
noemt men het ‘werken’ (R + T (%)) van deze houtsoort. Deze
waarde wordt gegeven tussen conventionele grenzen van
relatieve luchtvochtigheid, d.w.z. voor binnenschrijnwerk
tussen 60 en 30 % (zomer, winter), en bij een luchttemperatuur van 20 °C (‘normaal’ binnenklimaat). Om dit werken te
onderscheiden van het R + T voor buitenschrijnwerk, spreekt
men van ‘werken 60 - 30’ of van ‘R + T 60 - 30’.

Bij grotere schommelingen van het binnenklimaat, bv. tijdens langere perioden waarbij de relatieve luchtvochtigheid
kleiner is dan 30 % of groter is dan 60 %, of bv. bij plotse
temperatuurverschillen, zullen deze dimensionale veranderingen groter zijn. Dergelijke situaties dienen uiteraard vermeden te worden.
In afbeelding 38 leest men voor de houtsoort Europees eiken
(zwaar) [R2] in het linkergedeelte van de grafiek het houtvochtgehalte afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid
af, en in het rechtergedeelte de cijfers voor krimp en zwelling
(radiaal en tangentieel). Uit de grafiek kan men afleiden dat
het ‘werken’ in dit geval 0,8 + 1,2 = 2,0 % bedraagt.
Het ‘werken’ van een houtsoort kan ook experimenteel vastgelegd worden door het bepalen van de dimensionale veranderingen van kleine proefstukken tussen grenzen van 30 en
60 % relatieve luchtvochtigheid. Deze proeven bestaan erin
schijfjes met een axiale afmeting van 5 mm en een tangen
tiële afmeting van 40 mm voldoende lang te conditioneren
bij deze grenzen van relatieve luchtvochtigheid. Het ‘werken’
wordt dan bepaald als de som van de gemeten radiale en
tangentiële dimensionale veranderingen. Bij de proef moeten de waarden gemeten worden op de desorptiekromme.

Algemeen neemt men aan dat het ‘werken’ van een houtsoort:
• gering is indien R + T < 1,5 % (stabiele houtsoorten)
• matig is indien 1,5 % ≤ R + T ≤ 2,8 % (matig stabiele
houtsoorten)
• groot is indien R + T > 2,8 % (nerveuze houtsoorten).

Bij gebruik van massief hout voor binnenschrijnwerk in het
algemeen en voor parketvloeren in het bijzonder, geeft men

32
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Zwelling

T

Krimp

T

Vochtopname

Evenwichtsvochtgehalte van het hout (%)

28

Vochtafgifte

3
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Afb. 38 Houtvochtgehalte en
waarde voor de krimp/zwelling
(radiaal/tangentieel) voor een
relatieve luchtvochtigheid
begrepen tussen 30 en 60 %
(Europees eiken, zwaar).
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de voorkeur aan het gebruik van houtsoorten die gering of
matig ‘werken’, m.a.w. waarbij R + T ≤ 2,8 %. Er kunnen echter ook goede resultaten bekomen worden met houtsoorten
waarvan het ‘werken’ groot is, op voorwaarde dat men bijkomende maatregelen treft (zie ook tabel 41, p. 62).
In tabel 24 (pp. 36 tot en met 40) zijn de cijfers voor het ‘werken’ per houtsoort opgenomen, evenals de krimpcijfers in
radiale en tangentiële richting. De krimpcijfers (in %/%) worden uitgedrukt als het percentage krimp op de afmetingen
per % verlies aan houtvochtgehalte.

3.1.5.4.3 Drogen van het hout
Het hout wordt kunstmatig gedroogd tot een gevraagd
gemiddeld houtvochtgehalte. Richtwaarden voor het houtvochtgehalte zijn gegeven in tabel 25 (p. 41). In de praktijk
blijkt een correcte droging van het hout veel belangrijker te
zijn voor de dimensionale stabiliteit dan bijvoorbeeld de
keuze tussen op kwartier of op dosse gezaagd hout. Men
dient dan ook de nodige aandacht te besteden aan het drogen en de droogkwaliteit.
De standaard droogkwaliteit garandeert dat het gemiddelde
houtvochtgehalte van een partij slechts een bepaald percentage van het gevraagde gemiddelde houtvochtgehalte
afwijkt (zie § 3.1.2.1, p. 35).
Ook na de plaatsing dient het houtvochtgehalte binnen
bepaalde grenzen te blijven. Dit kan gewaarborgd worden
door het respecteren van een ‘normaal’ binnenklimaat (zie
eveneens deel 2 van deze TV).

Bepaalde behandelingen bij het drogen kunnen de dimen
sionale stabiliteit van het hout verbeteren. Bij beuken kan
dit bijvoorbeeld door het stomen van het hout of door het
‘persdrogen’, waarbij de houten elementen tijdens de kunstmatige droging aan een persdruk onderworpen worden
(± 120 ton/m² ≈ 1,2 N/mm²).

3.1.5.4.4 Zaagwijze, houtkwaliteit en aanwezigheid van
natuurlijke onvolkomenheden
In § 3.1.3.3 (p. 43) werden de verschillende zaagwijzen van
hout toegelicht: op kwartier, op halfkwartier (vals kwartier)
en op dosse. De zuiver tangentiële beweging is het kleinst bij
kwartiershout en het grootst bij dossehout.
Door het verschil in krimp tussen de radiale en tangentiële
richting, zal het houten element vervormen (bv. schotelen) in
geval van een ongecontroleerde droging. Afhankelijk van de
zaagwijze zullen deze vervormingen verschillend zijn (afbeelding 39).
Men maakt een onderscheid tussen de concave en de convexe schoteling (cup) van een houten element (zie hiervoor
respectievelijk de afbeeldingen 40 en 41).

1
2
3

4

5

1

1. Werkende breedte
2. Zichtvlak

2

3. Schoteling
4. Referentielijn

5. Doorsnede

Afb. 40 Concave schoteling van een houten element (NBN EN 13647
[B68]).

1
2
3
4

3
1. Op dosse
2. Op halfkwartier
3. Op kwartier
Afb. 39 Vervormingen van houten elementen naargelang van de
zaagwijze.
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1. Werkende breedte
2. Zichtvlak

3. Schoteling
4. Referentielijn

5. Doorsnede

Afb. 41 Convexe schoteling van een houten element (NBN EN 13647
[B68]).
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De impact van de zaagwijze op de krimp/zwelling van het
hout is doorgaans minder belangrijk dan een correcte droging.
Bij massief hout zullen de houtkwaliteit en de rechtdradigheid
van de vloerelementen eveneens een invloed hebben op het
dimensionale gedrag ervan. Bij stabiele houtsoorten zal dit
minder problematisch zijn, maar algemeen is het aan te bevelen een selectie op de houtkwaliteit uit te voeren, afhankelijk
van de dimensionale stabiliteit van de vloerelementen.
Zo dient men bij de selectie van de vloerelementen te vermijden hout te gebruiken dat de volgende karakteristieken vertoont:
• een sterk hellend draadverloop (bv. > 10°)
• een onregelmatige draad
• reactiehout.

3.1.5.4.5 Slankheid van het profiel
Wanneer de andere afmetingen en houtkarakteristieken
gelijk zijn, zullen brede vloerelementen in absolute waarde
een grotere krimp/zwelling vertonen dan smalle.
De slankheidsfactor S van een rechthoekig element wordt
gedefinieerd als de verhouding tussen de breedte (b) en de
dikte (t) van het element (S = b/t). Bij zeer slanke vloerelementen (hoge S-waarde) zoals brede lamparketlamellen
(dikte 10 mm), kunnen er aanzienlijke vervormingen optreden. Door deze vervormingen (schoteling) worden de kanten
van het gelijmde element vóór of tijdens de plaatsing opgelicht, zodat een onvolledige verlijming kan ontstaan. Verder
zullen dikke vloerelementen bij een zelfde breedte ook minder vervormen dan dunnere (afbeelding 42).
b

b

t

Afb. 42 Risico op vervormingen bij slanke vloerelementen.

Tabel 40 Aanbevolen maximale breedte b (mm) afhankelijk van de
slankheidsfactor S (massief hout).
Dikte t (mm)

Slankheidsfactor S
4

8

10

8

32

64

80

10

40

80

100

12

48

96

120

14

56

112

140

16

64

128

160

18

72

144

180

20

80

160

200

22

88

176

220

24

96

192

240

26

104

208

260

Teneinde deze vervormingen te beperken, strekt het voor
massief hout tot aanbeveling om voor de elementen een
maximale slankheid van 4 à 10 na te streven. Deze factor is
in hoofdzaak afhankelijk van de dimensionale stabiliteit, de
stroefheid, de kwaliteit en de zaagwijze van de houtsoort.
Voor stabielere houten vloerbedekkingen, zoals bepaalde
kwaliteitsvolle meerlaagse parketten, zou men een hogere
verhouding kunnen overwegen (zie § 3.1.5.4.7).
Bij zeer verschillende plaatsings- en gebruiksomstandigheden kunnen afwijkingen op deze aanbevelingen tot meer
uitgesproken vervormingen van de elementen leiden.
De aanbevolen maximale breedtes b voor massief houten
vloerelementen uit tabel 40 kunnen als richtwaarden
gebruikt worden.

3.1.5.4.6 Krimpgroeven

t

b: breedte
t: dikte
Slankheid S = b/t

3

Bij massief houten vloerelementen worden er onderaan het
element dikwijls krimpgroeven (ook aangeduid als lijmgroeven) in de langsrichting voorzien. Deze groeven hebben tot
doel om de vervorming van de elementen te beperken
(afbeelding 43, p. 60). Overeenkomstig de normen mag de
diepte ervan niet groter worden dan 1/5 van de totale dikte
van het element.
Hoewel de precieze invloed op de dimensionale stabiliteit
niet echt becijferd is, is het voorzien van deze groeven courant bij:
• massief parket en plankenvloeren
• brede vloerelementen
• matig en weinig stabiele houtsoorten.

3.1.5.4.7 Opbouw van het element bij meerlaags parket en
houtfineervloeren
In vergelijking met massief hout zijn meerlaags opgebouwde
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Afb. 43 Krimpgroeven aan de onderzijde van een massief houten vloerelement.

vloerbedekkingen met gelijkaardige afmetingen en karakteristieken dimensionaal stabieler. Hun dimensionale gedrag
wordt bijna volledig bepaald door de eigenschappen van de
onderlagen. Om het risico op vervormingen te beperken,
wordt het vloerelement bij voorkeur symmetrisch opgebouwd (afbeelding 44). Indien dit niet mogelijk is, dan kunnen er onderaan het element diepe langse groeven aangebracht worden (§ 3.1.5.4.6, p. 59).
Dit dimensionaal stabielere karakter geldt echter enkel voor
meerlaags parket waarvan de kwaliteit proefondervindelijk
aangetoond werd. Uit onze ervaring en onze contacten met
de professionelen uit de sector is immers gebleken dat de
kwaliteit van het meerlaagse parket dat momenteel in de
handel is, zeer wisselvallig is. Dit geldt vooral voor wat de
verlijming van het zichtvlak uit nobel hout op de kern van de
plaat betreft (afbeelding 45). Tot op heden bestaan er echter
geen normatieve criteria voor de kwaliteit van de verlijming
tussen het zichtvlak en de kern van meerlaags parket.
In het merendeel van de gevallen kan het loskomen van het
massief houten zichtvlak toegeschreven worden aan het
samenspel van de volgende drie factoren:
• de gebruikte lijmhoeveelheid en -kwaliteit
• een probleem tijdens het verlijmen van het zichtvlak op
de kern van het parket (temperatuur, druk ...)
• een te grote beweging van het hout (zichtvlak). Wanneer
alle andere karakteristieken gelijk zijn, zal een meerlaags
parket met een zichtvlak van 4 mm doorgaans dimensionaal stabieler zijn dan meerlaags parket met een zichtvlak van 6 mm.
Net zoals bij massief hout is het van groot belang dat een
meerlaags parket geplaatst wordt onder ‘normale’ klimaat-

Afb. 44 Voorbeeld van een symmetrische opbouw van de stroken
bij meerlaags parket.
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Afb. 45 Loskomen van het zichtvlak van een meerlaags parket.

voorwaarden en wanneer het zijn evenwichtsvochtgehalte
vertoont. Talloze fabrikanten vermelden in hun garanties
immers bepaalde temperaturen en relatievevochtigheidswaarden die gerespecteerd dienen te worden.

3.1.5.4.8 Invloed van de plaatsingswijze
De in § 3.1.5.4.2 (p. 57) vermelde krimp- of zwelcijfers bij een
bepaalde schommeling van het binnenklimaat geven de
potentiële (vrije) beweging van een vloerelement weer. Deze
omstandigheden doen zich enkel voor bij een zwevende
plaatsing van de vloerbedekking, voor zover deze beweging
niet door obstakels (muurvoeten, schouwen, leidingen ...)
verhinderd wordt.
Omdat de stroken van een parket met tand en groef bij een
zwevende plaatsing in de tand- en groefverbinding verlijmd
zijn, zal de krimp/zwelling zich gecumuleerd (de som van de
krimp/zwelling van alle stroken) manifesteren aan de randen
van het geparketteerde oppervlak. Het is bijgevolg noodzakelijk om omtrekvoegen te voorzien (zie deel 2 van deze TV).
Bij een gelijmde en/of genagelde plaatsing zal de beweging
zich voornamelijk per vloerelement voordoen.

Materialen

Bij deze plaatsingstechnieken zal er zich weinig of geen
beweging voordoen ter hoogte van de omtrekvoeg, tenzij bij
het loskomen ervan. Wanneer de uitgeharde lijmlaag enigszins vervormbaar is, dient men een voegje te laten tussen de
elementen. De vervormbaarheidsgraad van de lijm wordt
opgegeven door de lijmfabrikant (zie § 3.4, p. 68).
Deze verschillende bewegingsmogelijkheden worden met
cijfergegevens geïllustreerd in deel 2 van deze TV.

3.1.5.4.9 Snelheid van vochtuitwisseling met de
omgevingslucht
In eerste instantie gebeurt de uitwisseling van vocht enkel
aan het oppervlak van het houten element; bij een aanhoudende wijziging van de relatieve vochtigheid van de lucht in
dezelfde zin, zal ook het vochtgehalte van de dieper gelegen
houtlagen wijzigingen ondergaan.
De snelheid waarmee het evenwichtsvochtgehalte bereikt
wordt, hangt af van verschillende factoren, waaronder:
• de houtsoort
• de dikte van de vloerelementen
• de aanwezigheid van afwerkingslagen.
De impregneerbaarheid van het kernhout, m.a.w. de weerstand van het kernhout tegen de indringing van vloeistoffen, is een goede maat voor de weerstand tegen opname
van vocht uit de lucht. In termen van impregneerbaarheid
kan het kernhout volgens de norm NBN EN 350 [B21] ingedeeld worden als impregneerbaar (klasse 1), matig impregneerbaar (klasse 2), weinig impregneerbaar (klasse 3) of
niet-impregneerbaar (klasse 4). Houtsoorten die impregneerbaar zijn, zullen sneller vocht uitwisselen met de
omgevingslucht dan houtsoorten die weinig impregneerbaar of niet-impregneerbaar zijn (zie tabel 24, pp. 36 tot en
met 40).
Naarmate de vloerelementen dikker zijn, zal de tijdsduur tot
het bereiken van het evenwichtsvochtgehalte, ook in de diepere houtlagen, langer worden.
Afbeelding 46 illustreert dat het houtvochtgehalte van onbehandeld beuken veel sneller wijzigt dan dat van eiken, wanneer de relatieve luchtvochtigheid van 50 % naar 75 %
gebracht wordt (bij een constante temperatuur). Let wel dat
het initiële vochtgehalte van beide houtsoorten in deze grafiek hetzelfde is, namelijk 9 %, wat verschilt van het evenwichtsvochtgehalte bij 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bij

12,5
HOUTVOCHTGEHALTE (%)

Bij een gelijmde plaatsing kan de nominale krimp of zwelling
kleiner zijn, omdat de beweging belemmerd wordt door de
verlijming en de cohesieve sterkte van de ondergrond (bv.
dekvloer). De vrije beweging kan tot de helft verminderd worden indien de vloerelementen over hun volledige oppervlak
verlijmd worden. De omvang van deze vermindering is echter
afhankelijk van het gebruikte lijmtype en dan vooral van het
elastische of stijve karakter ervan (zie § 3.4.2, p. 70).
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Afb. 46 Vochtgehalte en snelheid van vochtopname bij parketelementen uit onbehandeld beuken en eiken [R1].

beuken zijn er gemiddeld 12 dagen nodig om het houtvochtgehalte van 9 naar 11 % te doen stijgen; bij eiken duurt dit
ongeveer 40 dagen.
Wat de invloed van de afwerking op de snelheid van vochtuitwisseling met de omgevingslucht – en dus op de stabiliteit van de vloerbedekking – betreft, kan men stellen dat
deze zeer variabel is en niet zozeer afhankelijk is van het
type afwerking (olie, vernis, boenwas ...), maar veeleer van
de waterdampdoorlaatbaarheid ervan. Verder blijkt de
invloed van de afwerking op de stabiliteit van parket verwaarloosbaar in vergelijking met de invloed van de intrinsieke houtkarakteristieken (zaagwijze, breedte van de groeiringen, regelmaat van de draad, kwaliteit ...).

3.1.5.4.10 Samenvatting
Tabel 41 (p. 62) geeft enkele aanbevelingen voor het gebruik
van houten vloerbedekkingen en houtsoorten, afhankelijk
van het ‘werken’ van het hout.

3.2 HOUT VOOR DE ONDERCONSTRUCTIE
3.2.1 ALGEMEEN
De houtsoorten die geschikt zijn voor constructiedoeleinden
worden gedefinieerd in de STS 04 [F2].
Voor structurele toepassingen moet het hout geclassificeerd
worden volgens de norm NBN EN 338 [B20]. De sterkteklasse
moet voorgeschreven worden door het studiebureau en dit,
in functie van de uitgevoerde dimensionering. De sterkteklasse heeft niet alleen een invloed op de afmetingen van de
elementen, maar ook op de toelaatbare overspanning en
hartafstand.
Wat de houtverduurzaming betreft, verwijzen we naar § 3.1.4
(p. 52).
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Tabel 41 Aanbevelingen voor het gebruik van houten vloerbedekkingen en houtsoorten, afhankelijk van het ‘werken’ van het hout.
Karakteristiek
Geschiktheid voor houten
vloerbedekkingen

Zaagwijze

Houtkwaliteit

Afmetingen, slankheid (S = b/t)
(zie tabel 40, p. 59)

Impregneerbaarheid van het
kernhout (§ 3.1.5.4.9, p. 61)

‘Werken’
Gering: R + T < 1,5 %

Matig: 1,5 % ≤ R + T ≤ 2,8 %

Groot: R + T > 2,8 %

Uitermate geschikt

Geschikt

Minder geschikt

De invloed op de dimensionale stabiliteit lijkt eerder gering; de volgende factoren blijken in de praktijk
van groter belang te zijn:
• een correcte droging
• een ‘normaal’ binnenklimaat
• een gepaste slankheidsfactor (< 10 voor massief hout)
Selectie van de stukken aan te
bevelen

Selectie van de stukken aan te
bevelen

Selectie van de stukken
noodzakelijk

S ≤ 10

S≤8
Bij brede vloerelementen uit
beuken is een speciale
behandeling noodzakelijk (bv.
persdrogen)

S≤4

Klasse van impregneerbaarheid 1, 2, 3, 4 (*)

• Klasse van impregneerbaarheid 2, 3, 4 (*)
• Klasse van impregneerbaarheid 1 (*): beperkte breedte
van de vloerelementen

Klasse van impregneerbaarheid 2, 3, 4 (*): beperkte
breedte van de vloerelementen

Plaatsingswijze

Alle

Alle

Vloerverwarming

Geschikt

Geschikt, met uitzondering van
massief beuken en esdoorn

• Smalle vloerelementen:
gelijmde plaatsing
• Bredere vloerelementen:
genageld/geschroefd op
lambourdes
Af te raden

(*) Klasse van impregneerbaarheid: 1: impregneerbaar; 2: matig impregneerbaar; 3: weinig impregneerbaar; 4: niet-impregneerbaar.

Het hout moet bij de verwerking een initieel houtvochtgehalte hebben dat zo dicht mogelijk bij het te verwachten
evenwichtsvochtgehalte ligt. Richtwaarden hiervoor zijn
gegeven in tabel 25 (p. 41).
Men dient eveneens te vermijden dat eventueel nog vochtige
delen van de verduurzaamde onderconstructie in direct contact zouden kunnen komen met de vloerbedekking en dit,
omwille van het risico op vervorming en vlekvorming. Deze
vlekken kunnen veroorzaakt worden door een migratie van
de kleurstoffen die vervat zitten in de houtverduurzamingsproducten vanuit de onderconstructie naar de droge vloerbedekking.
De afstand tussen de balken of lambourdes is afhankelijk
van de dikte van de vloerbedekking en van de gekozen
gebruiks- en puntbelasting (zie deel 2 van deze TV). Bij
dubbel latwerk van lambourdes voor sportvloeren zijn er
bijzondere voorschriften van toepassing (zie deel 2 van
deze TV).

3.2.2 HOUTEN BALKLAAG
De doorsnede van de balklaag wordt gegeven in mm² en uit-
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gedrukt als volgt: t x b (dikte x breedte, of dikte x hoogte).
Voor inlands en Noords naaldhout maakt men gebruik van
de nominale handelsafmetingen.
De dimensionering dient te gebeuren volgens Eurocode 5
[B48] (zie bijlage 4, p. 115).

3.2.3 LAMBOURDES
Het hout voor lambourdes kan – indien noodzakelijk – eveneens naar sterkte geclassificeerd worden. In het geval van
een enkel latwerk op een discontinue drager (bv. houten
balklagen of lambourdes op spieën) of bij een dubbel latwerk is de sterkte belangrijk en zijn de voorschriften uit
§ 3.2.1 (p. 61) van toepassing. Bij een plaatsing op een continue drager is een classificatie niet noodzakelijk en laat het
respecteren van een minimale houtkwaliteit een correcte
bevestiging van de vloerbedekking toe.
De courante afmetingen van de lambourdes zijn weergegeven in tabel 42 (NF DTU 51.1 [A1]) (p. 63). De sectie van de
lambourdes moet aangepast zijn aan verschillende parameters, waaronder de overspanning, d.w.z. de afstand tussen
twee opeenvolgende steunpunten (spieën, balklaag).

Materialen
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Tabel 42 Afmetingen van de lambourdes (NF DTU 51.1 [A1]).
Karakteristiek

Breedte

Beschrijving
• Gewoonlijk
• Continue drager (zonder spie):
–– engelsvorm, ‘à coupe perdue’ of steensverband
–– plaatsing met voegen op lambourdes of van een grondhout op een
sportvloer
–– plaatsing met vigraatmotief of met Hongaarse punt

Dikte (1)

Voor lambourdes van 80 mm breed:
• continue drager
• hartafstand van de spieën, balken ...:
–– < 350 mm
–– 350 mm ≤ hartafstand < 450 mm
–– 450 mm ≤ hartafstand < 600 mm

Lengte

• Op een continue drager:
–– gemiddeld
–– in het vlak van de vloerbedekking
–– aan de kanten
• Op spieën, balken ...

Hartafstand

Afmeting (mm)
80
≥ 40
≥ 60
≥ 70

≥ 20
≥ 25
≥ 32
≥ 50
≥ 1000
≥ 700
≥ 400
≥ 1500

• Leefruimten (2): dikte van de vloerbedekking min. 20 mm
• Sportzalen (enkel latwerk)
• Afstand tot de muur, lichte scheidingswanden ...

450
300
20

(1) Voor sportzalen is de tussenafstand van de eventuele steunelementen afhankelijk van de te bereiken prestaties. De minimale dikte van de lambourdes
bedraagt 22 mm.
(2) In de andere gevallen moet de tussenafstand verminderd worden naargelang van de gebruiksbelastingen.

3.3 PLAATMATERIALEN OP BASIS VAN
HOUT
3.3.1 EISEN GESTELD AAN HET PLAATMATERIAAL
Plaatmaterialen op basis van hout, zoals multiplex, spaanplaat, OSB …, kunnen gebruikt worden als ondervloer voor
houten vloerbedekkingen. De plaatmaterialen moeten
beantwoorden aan de geëigende normen en voorschriften
en/of moeten beschikken over een technische goedkeuring
(ATG).
Het type aanvaard plaatmateriaal en de uitvoeringswijze
ervan zijn afhankelijk van:
• het feit of de vloer al dan niet in staat moet zijn om horizontale belastingen op te nemen (schrankweerstandsfunctie) (zie § 3.3.2)
• het risico op een bevochtiging of herbevochtiging van de
vloer tijdens de plaatsing of in een later stadium (zie
§ 3.3.3, p. 64).
Het organigram van afbeelding 47 (p. 64) geeft aan welke
minimale technische plaatklassen gebruikt kunnen worden
voor een voorziene praktijktoepassing (zie STS 04.4 [F4]).
Deze technische klasse zal afhankelijk zijn van het milieu
waarin de plaat gebruikt zal worden.
Zo kunnen de platen naargelang van het beoogde gebruik
onderworpen worden aan eisen met betrekking tot de verlij-

mingskwaliteit, de mechanische karakteristieken, de gevoeligheid voor vocht (krimp/zwelling) en het vochtgehalte bij
levering. Indien de onderzijde van de plaat zichtbaar blijft,
kunnen er – met name bij multiplexplaten – ook bepaalde
esthetische eisen gesteld worden.
Het vochtgehalte van de platen moet voldoen aan de voorschriften van § 3.1.2 (tabel 25, p. 41). Plaatmaterialen op
basis van hout hebben een hogere dimensionale stabiliteit
dan massief hout, vooral aan het oppervlak van de plaat
(zwelling/krimp slechts 10 tot 20 % van deze van massief
hout).
Indien de drager van de plaat discontinu is (bv. houten balklaag), zullen de eisen met betrekking tot de mechanische
karakteristieken van de plaat (bv. E-modulus, buigsterkte)
hoger zijn dan wanneer de plaat over een continue drager
beschikt (bv. in het geval van een dekvloer).
Wat de biologische duurzaamheid van de plaatmaterialen
betreft, verwijzen we naar § 3.1.4 (p. 52). De formaldehydeemissie komt dan weer aan bod in § 4.3.3 (p. 93).

3.3.2 KARAKTERISTIEKEN VAN PLAATMATERIALEN
VOOR VLOEREN
De Europese normalisatie met betrekking tot plaatmaterialen voor vloeren definieert de specificaties en de uitvoe-
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Welk
plaatmateriaal?

Vochtige
omgeving
zonder
rechtstreekse
bevochtiging?
Nee

Ja
Structureel
gebruik?
Ja

Structureel
gebruik?
Nee

Ja

Nee

OSB/3,
OSB/4

/

OSB/2

OSB/1

Klasse 2

/

Klasse 1

/

Type P5,
type P7

Type P3

Type P4,
type P6

Type P1,
type P2

HB-LA1

HB-H

HB-LA

HB

MBH-HLS (1)

MBL-H,
MBH-H

MBH-LA

MBL, MBH

SB-HLS (1)

SB-H

SB-LS (1)

SB

MDF-HLS (1)
MDF-RWH (1)

MDF-H,
L-MDF-H

MDF-LA

MDF, LMDF,
UL-MDF

OSB
Multiplex
Spaanplaat
Harde vezels
Halfharde vezels
Zachte vezels
MDF

Stijgende mechanische en/of fysische eigenschappen binnen eenzelfde familie plaatmateriaal (2)
Gebruiksklasse 2

Gebruiksklasse 1

(1) Beperkt structureel gebruik: enkel voor het opnemen van ogenblikkelijke belastingen (wind) of kortetermijnbelastingen (sneeuw).
(2) Een niet-structureel plaatmateriaal mag niet gebruikt worden in een lagere gebruiksklasse voor structureel gebruik.
Afb. 47 Minimale sterkteklassen voor de meest courante plaatmaterialen op basis van hout.

ringseisen alsook de proefmethoden (tabel 43, p. 65):
• NBN EN 12871 [B52] voor structureel gebruik (op lambourdes, balklagen …)
• NBN EN 13810-1 [B71] (eisen en specificaties) en NBN
CEN/TS 13810-2 [B6] (proefmethoden) voor zwevende
vloeren.

plaatsing van de plaatmaterialen zijn te vinden in het technische rapport CEN/TR 12872 [E6].

De fabrikant van de plaat moet deze karakteristieken opgeven aan de hand van de CE-markering, die volgens de norm
NBN EN 13986 [B72] verplicht is.

3.3.3 GEBRUIKSKLASSEN

Richtlijnen met betrekking tot het transport, de opslag en de
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In voormelde Europese normen zijn er ook eisen en proefmethoden voor de mechanische karakteristieken opgenomen.

De normen NBN EN 12871 [B52] en NBN EN 13810-1 [B71] hernemen verder nog de drie gebruiksklassen die gedefinieerd
werden in de Eurocode 5 [B48].

Materialen
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Tabel 43 Dragende plaatmaterialen voor houten ondervloeren (overeenkomstig de normen NBN EN 13810-1 [B71] en NBN EN 12871
[B52]).
Plaatmaterialen (1)

Types

Referentiedocumenten

Algemeen (tand en groef,
vochtgehalte, dimensionale stabiliteit)

–

Spaanplaat

P4
P5
P6
P7

Courante afmetingen
d (mm)

L x b (mm²)

NBN EN 322 [B17]
NBN EN 318 [B15]

–

–

NBN EN 312 [B10]

8 - 28

2440 x 1220
2500 x 1250
3050 x 1250

OSB/2
OSB/3
OSB/4

NBN EN 300 [B9]

6 - 22

2440 x 590
2500 x 675
2440 x 1220
2500 x 1250

Multiplex (2)

EN 636-1 S
EN 636-2 S
EN 636-3 S

NBN EN 315 [B13]
NBN EN 636 [B30]

5 - 25

2440 x 1220
2500 x 1220 of 1250
3050 x 1530

Vezelplaat

HB-LA
MBH-HLS
MBH-LA
MDF-LA
MDF-HLS

NBN EN 316 [B14]
NBN EN 622-1 [B23]
NBN EN 622-2 [B24]
NBN EN 622-3 [B25]
NBN EN 622-5 [B27]

6 - 40

2440 x 1220
3660 x 1830
5500 x 2440

12 - 40

1250 x 625
2600 x 1250
3100 x 1250
3350 x 1250

OSB

(2)

Cementgebonden
spaanplaat

–

NBN EN 634-2 [B28]

(1) De normen NBN EN 13810-1 [B71] en NBN EN 12871 [B52] vermelden tevens het gebruik van blokplaten (zoals gedefinieerd in de NBN EN 12775 [B51] en de
NBN EN 13353 [B61]) als houten ondervloer.
(2) Bij OSB en multiplex is de oriëntatie van de plaat tijdens de plaatsing van belang. Conventioneel heeft de plaat de grootste draagkracht in de lengterichting.

Met gebruiksklasse 1 wordt bedoeld dat de verwerking
(plaatsing) van de houtachtige plaatmaterialen in droge
omstandigheden gebeurt en dat er na de plaatsing geen
risico op bevochtiging bestaat. Bovendien overschrijdt de
relatieve luchtvochtigheid slechts enkele weken per jaar
65 %, bij een temperatuur van 20 °C. Dit stemt ongeveer
overeen met een ‘normaal’ binnenklimaat, zoals
gedefinieerd in § 3.1.5.3 (p. 56). Het vochtgehalte van de
plaatmaterialen ligt voor de gebruiksklasse 1 tussen 4 en
11 %.

voor zover de vloerbedekking niet blootgesteld is aan een
langdurige waterstagnatie.

Bij de gebruiksklasse 2 bestaat er een risico op hoge relatieve luchtvochtigheden en op bevochtiging tijdens en na
de plaatsing van het plaatmateriaal. Het vochtgehalte van
de plaatmaterialen mag in dit geval tussen 11 en 17 % liggen. Bij de plaatsing van de vloerbedekking zijn de voorschriften uit deel 2 van deze TV wel nog steeds van toepassing.

De toelaatbare afwijkingen die van toepassing zijn op plaatmaterialen op basis van hout voor gebruik in vloeren zijn
opgenomen in de norm NBN EN 12871 [B52] en dit, voor de
volgende voorwaarden: 20 ± 2 °C en 65 ± 5 % RV (tabel 45,
p. 66).

De gebruiksklasse 3 is niet van toepassing op houten vloerbedekkingen binnen. Bij een toepassing in een vochtige
ruimte (bv. badkamer) moeten de vloerbedekking en de
ondervloer echter minstens tot de gebruiksklasse 2 (of liever
nog 3) behoren (zie de WTCB-Dossiers nr. 2015/2.20 [C2]),

De geschiktheid van de types plaatmaterialen uit de eerste
twee gebruiksklassen is opgenomen in de bijlage van de
norm NBN EN 13810-1 [B71] (tabel 44, p. 66) (zie ook § 3.3.5,
p. 66).

3.3.4 TOELAATBARE AFWIJKINGEN

De toelaatbare afwijkingen op de dikte, de breedte en de
lengte worden gemeten overeenkomstig de norm NBN
EN 324-1 [B18], bij een relatieve luchtvochtigheid van
65 ± 5 % en bij een temperatuur van 20 ± 2 °C. Het profiel van
de tand- en groefverbinding moet identiek zijn aan wat
gespecificeerd werd in de contractuele documenten of in de
proefverslagen.
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Tabel 44 Types plaatmaterialen die geschikt zijn voor gebruik in vloeren.
Plaatmateriaal

Gebruiksklasse 1 (1)

Gebruiksklasse 2 (2)

Spaanplaat

NBN EN 312 [B10] – Type P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7

NBN EN 312 [B10] – Type P3/P5/P7

OSB

NBN EN 300 [B9] – Type OSB/2/3/4

NBN EN 300 [B9] – Type OSB/3/4

Vezelplaat

NBN EN 622-2 [B24] – HB/HB-LA/HB-H/HB-LA
NBN EN 622-3 [B25] – MBL/MBH/MBH-LA/MBL-H/
MBH-H/MBH-HLS
NBN EN 622-4 [B26] – SB/SB-LS/SB-HLS/SB-H
NBN EN 622-5 [B27] – MDF/MDF-LA/MDF-HLS/MDF-H

NBN EN 622-2 [B24] – HB-H/HB-LA
NBN EN 622-3 [B25] – MBL-H/MBH-H/MBH-HLS
NBN EN 622-4 [B26] – SB-HLS/SB-H
NBN EN 622-5 [B27] – MDF-HLS/MDF-H

Multiplex

NBN EN 636 [B30] – Klasse 1/2/3

NBN EN 636 [B30] – Klasse 2/3

Cementgebonden
spaanplaat

NBN EN 634-2 [B28] – Klasse 1/2

NBN EN 634-2 [B28] – Klasse 1/2

(1) Voorbeelden van gebruik: salon, kantoor, tentoonstellingsruimte.
(2) Voorbeelden van gebruik: badkamer, keuken, inkom, winkelruimte.

Tabel 45 Toelaatbare afwijkingen (mm) voor plaatmaterialen op basis van hout voor vloeren.
Materiaal
Toelaatbare afwijkingen

Op de dikte

Spaanplaat / OSB / Multiplex /
Blokplaat

Vezelplaat

Cementgebonden spaanplaat

De toelaatbare afwijkingen op de nominale dikte van het plaatmateriaal moeten overeenstemmen met
deze uit de respectievelijke productnormen

Op de lengte en de breedte
(mm)

+ 0,0
- 3,0

+ 0,0
- 3,0

+ 0,0
- 3,0

Op de dimensionale stabiliteit (1) (mm/m)

4

4

4

Op het hoogteverschil tussen
aangrenzende platen (mm)

De toelaatbare vlakheidsafwijking ter hoogte van de voeg tussen de bovenvlakken van twee aangrenzende platen is afhankelijk van het vloerbedekkingsmateriaal en van het eindgebruik (2)

(1) Toename van de lengte of de breedte door het feit dat de relatieve luchtvochtigheid stijgt van 30 tot 85 %, bij een temperatuur van 20 °C.
(2) Er kan een (plaatselijke) schuurbehandeling nodig zijn om kleine vlakheidsafwijkingen weg te werken.

3.3.5 COURANTE PLAATTYPES
3.3.5.1 Spaanplaat
In de Europese norm NBN EN 312 [B10] met betrekking tot
spaanplaten worden er 7 plaattypes onderscheiden: van P1
tot P7.
De platen voor binnentoepassingen die gebruikt worden in
de gebruiksklasse 1 (droge omgeving) en beschut zijn tegen
water en vocht moeten minstens beantwoorden aan de eisen
uit de norm NBN EN 312: P2 (3) voor niet-dragende toepassingen en P4 voor dragende toepassingen (bv. een gebruik
als vloer).
Platen die bestemd zijn voor een toepassing in de gebruiksklasse 2 (vochtige omgeving) of die tijdelijk of incidenteel
(keuken, badkamers ...) herbevochtigd kunnen worden en
voorzien zijn voor al dan niet dragende toepassingen, moeten ten minste beantwoorden aan de eisen uit de norm NBN

EN 312: P3 voor niet-dragende toepassingen en P5 voor dragende toepassingen.
Voor dragende toepassingen is een minimale dikte van
18 mm aanbevolen voor een hartafstand van 400 mm (bijlage 4, p. 115). Wat de oppervlaktecohesie betreft, legt de
norm NBN EN 312 voor deze dikte een minimale waarde van
0,35 N/mm² op voor een plaat van het type P4 en van
0,45 N/mm² voor een plaat van het type P5. Vermits deze
waarden lager zijn dan het vastgelegde minimale criterium
voor de cohesie van 0,8 N/mm² (zie deel 2 van deze TV), kan
een rechtstreekse verlijming van een houten vloerbedekking
op een dergelijke plaat enkel overwogen worden wanneer er
ook een onderlaag aangebracht wordt die de spanningen verdeelt of bij toepassing van een onderparket en een elastische
lijm en/of bijkomende bevestigingen ter hoogte van de tand
(tenzij de fabrikant een hogere waarde kan waarborgen).
De oppervlaktecohesie wordt bepaald volgens de norm NBN
EN 319 [B16].

(3) Strikt genomen zou een plaat van het type P1 eveneens aangewend kunnen worden voor een gebruiksklasse 1. Deze leent zich echter veelal niet als
ondergrond voor een parketvloer, gelet op de beperkte oppervlaktecohesie ervan.
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De volumieke massa wordt aangegeven door de fabrikant en
varieert tussen 500 en 800 kg/m³, naargelang van de dikte
en het producttype.
Voor wat het formaldehydegehalte (perforatorwaarde)
betreft, is de klasse E1 van toepassing (zie § 4.3.3, p. 93).
Spaanplaten met verbeterde brandreactie kunnen voldoen
aan de brandreactieklasse C of B (overeenkomstig de norm
NBN EN 13501-1 [B65]) en zijn meestal rood van kleur (zie
§ 4.2, p. 87).

3.3.5.2 OSB (oriented strand board of houtschilferplaat)
De norm NBN EN 300 [B9] met betrekking tot OSB-platen
maakt een onderscheid tussen:
• OSB/1: niet-dragende platen in droge omstandigheden
(gebruiksklasse 1)
• OSB/2: dragende toepassingen in droge omstandigheden (gebruiksklasse 1)
• OSB/3: dragende toepassingen in vochtige omstandigheden (gebruiksklasse 2).
Voor een gebruik als draagvloer (dragende toepassing) in de
gebruiksklasse 1 (droge omgeving) en beschut tegen water
en vocht, moeten de OSB-platen minstens van het type
OSB/2 zijn.
Bij hun fabricage kunnen bepaalde OSB-platen voorzien
worden van een afwerkingsproduct. In geval van een
gelijmde plaatsing dient men een schuurbehandeling uit te
voeren om deze afwerking te verwijderen en een voldoende
hechtend oppervlak te bekomen.
Voor dragende toepassingen, zoals vloeren, moeten de
OSB-platen een minimale dikte van 18 mm vertonen en
moet de hartafstand 400 mm bedragen. Volgens de norm
NBN EN 300 [B9] moet de oppervlaktecohesie van OSB-platen met een dikte van 18 mm ten minste 0,26 N/mm² bedragen. Vermits deze waarde lager is dan het vastgelegde minimale criterium voor de cohesie van 0,8 N/mm², kan een
rechtstreekse verlijming van een houten vloerbedekking op
een dergelijke plaat enkel overwogen worden wanneer er
ook een onderlaag aangebracht wordt die de spanningen
verdeelt of bij toepassing van een onderparket en een elastische lijm en/of bijkomende bevestigingen ter hoogte van
de tand (tenzij de fabrikant een hogere waarde kan waarborgen).

3.3.5.3 Multiplex
Multiplexplaten worden gedefinieerd in de norm NBN
EN 313-2 [B12] en aangeduid volgens de norm NBN EN 313-1
[B11].
Platen voor gebruik in structurele toepassingen (bv. draagvloeren), worden aangeduid door de letter S. Platen voor

3

gebruik in binnentoepassingen van de gebruiksklasse 1
(droog), beschut tegen water en vocht, moeten minstens voldoen aan de eisen uit de norm NBN EN 636 [B30]. Platen die
bestemd zijn voor een toepassing in de gebruiksklasse 2 of
die tijdelijk of incidenteel herbevochtigd kunnen worden –
hetzij als gevolg van hun uitvoering, hetzij omdat ze bestemd
zijn voor een toepassing in een vochtige ruimte (keuken, badkamer ...) – moeten ten minste beantwoorden aan de eisen uit
de norm NBN EN 636 voor gebruik in een vochtige omgeving.
Indien het multiplex zichtbaar dient te blijven, kunnen er
eisen gesteld worden aan het uitzicht. De norm NBN EN 635-1
[B29] bevat specificaties omtrent de visuele kwaliteit van de
dekfineren, die verschillend zijn voor naaldhout en loofhout.
Deze verschillen slaan onder andere op de grootte van de
kwasten.
Voor dragende toepassingen zoals vloeren, moeten de multiplexplaten een minimale dikte van 12 mm vertonen en
moet de hartafstand 400 mm bedragen.
De productnorm legt voor multiplexplaten geen minimale
waarde op voor wat de interne cohesie betreft. Men dient
dan ook de fabrikant te raadplegen om zich ervan te vergewissen of de verlijmde plaating van een houten vloerbedekking op dit type ondergrond toegelaten is. Zo niet, dan zijn
dezelfde aanbevelingen die vermeld zijn voor de andere
types plaatmaterialen van toepassing.

3.3.5.4 Vezelplaten (MDF)
Voor een gebruik in draagvloeren (dragende toepassing) in
de gebruiksklasse 1 (droge omgeving) en beschut tegen water
en vocht, moeten de vezelplaten ten minste beantwoorden
aan de eisen uit de norm NBN EN 622-5: MDF voor niet-dragende toepassingen en MDF-LA voor dragende toepassingen
[B27]. Platen die bestemd zijn voor een toepassing in de
gebruiksklasse 2 (vochtige omgeving) of die tijdelijk of incidenteel (keuken, badkamers ...) herbevochtigd kunnen worden en voorzien zijn voor al dan niet dragende toepassingen,
moeten ten minste beantwoorden aan de eisen uit de norm
NBN EN 622-5: MDF-H voor niet-dragende toepassingen en
MDF-HLS voor dragende toepassingen [B27].
Voor dragende toepassingen zoals draagvloeren moet de
vezelplaat (MDF-LA) een minimale dikte van 16 mm vertonen
en moet de hartafstand 40 cm bedragen. Voor deze dikte
moet de oppervlaktecohesie van een MDF-plaat ten minste
0,55 N/mm² bedragen. Voor een MDF-H-plaat is dit
0,75 N/mm². Vermits deze waarde lager is dan het vastgelegde minimale criterium voor de cohesie van 0,8 N/mm²,
kan een rechtstreekse verlijming van een houten vloerbedekking op een dergelijke plaat enkel overwogen worden
wanneer er ook een onderlaag aangebracht wordt die de
spanningen verdeelt of bij toepassing van een onderparket
en een elastische lijm en/of bijkomende bevestigingen ter
hoogte van de tand (tenzij de fabrikant een hogere waarde
kan waarborgen).
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3.3.5.5 Andere plaattypes
Er zijn nog een aantal andere plaattypes, zoals softboard,
hardboard of minerale platen, die aangewend kunnen worden als onderlagen voor houten vloerbedekkingen. Omwille
van de veelal geringe interne cohesie van deze plaattypes is
het aanbevolen om de vloerbedekking zwevend te plaatsen.

3.4 LIJMEN
3.4.1 EISEN GESTELD AAN PARKETLIJMEN
De lijmen die gebruikt worden voor houten vloerbedekkingen worden doorgaans aangeduid als parketlijmen.
Afb. 48 Proef ter bepaling van de treksterkte.

3.4.1.1

Proefmethoden en eisen volgens de norm NBN
EN 14293

In de norm NBN EN 14293 [B74] worden de proefmethoden
voor alle lijmen die gebruikt kunnen worden voor de verlijming
van parketten en gelijkaardige houten vloerbedekkingen op
de grond beschreven en worden ook de prestatie-eisen vermeld. Er worden vier verschillende proeven gedefinieerd.
■■ Bepaling van de hoogte van de lijmrillen na een
welbepaalde tijd

■■ Bepaling van de afschuifsterkte
Bij deze proef (zie afbeelding 49, p. 69) worden twee verticale parketstroken uit eiken overeenkomstig de norm NBN
EN 13488 [B63] overlappend verlijmd met behulp van de te
beproeven lijm. De uitvoering van de proefstukken verschilt
naargelang van het feit of de lijm stijf of soepel is. Volgens de
norm heeft men het over een soepele lijm wanneer deze een
rekcoëfficiënt bij afschuiving (γ) van 2 mm of meer vertoont.

Deze proef laat toe om de consistentie van de lijm te beoordelen. De lijm wordt met behulp van een specifieke getande
lijmspatel (4) uitgestreken over een basisplaat. Vervolgens
wordt er een glazen proefplaat bovenop de lijmlaag aangebracht. Dit gebeurt volgens een gegeven hoek. De geïmpregneerde afstand (X) van deze plaat is representatief voor de
hoogte van de lijmrillen.

Na hun conditionering (zie tabel 46, p. 69) worden de proefstukken vastgeklemd tussen de kaken van een proefmachine en vervolgens onderworpen aan een trekkracht tot er
een breuk optreedt. Tot slot gaat men over tot de optekening
van de vastgestelde rek.

■■ Bepaling van de treksterkte

Deze proef kan ofwel gerealiseerd worden overeenkomstig
het protocol van de trekproef, ofwel overeenkomstig het protocol van de afschuifproef. De uitvoering verloopt op haar
beurt volgens specifieke tijdsintervallen. Na de verlijming
van het laatste proefstuk wordt het tijdsinterval dat een trekof afschuifsterkte oplevert die hoger is dan de minimale eis
als de maximale open tijd beschouwd.

Bij deze proef (zie afbeelding 48) worden de houten parketplaatjes (5 x 5 x 1 cm) op een genormaliseerde betonplaat
verlijmd. Dit gebeurt met behulp van de te beproeven lijm,
die aangebracht wordt met een lijmkam van het type B3 (5).
Onmiddellijk hierna worden de parketplaatjes gedurende
60 seconden onderworpen aan een belasting door een
gewicht van 2 kg.
Na een conditionering onder standaardvoorwaarden en
gedurende verschillende tijdsintervallen (zie tabel 46, p. 69)
worden er met behulp van een epoxylijm metalen plaatjes op
de parketplaatjes aangebracht. De volgende dag worden de
aldus verbonden plaatjes onderworpen aan een loodrechte
trekkracht tot er een breuk optreedt.

■■ Bepaling van de maximale open tijd

Ondanks het feit dat de norm vier proefmethoden beschrijft,
geeft ze enkel minimale eisen op voor wat de trek- en
afschuifsterkte betreft (zie tabel 46, p. 69). Deze eisen zijn
verschillend naargelang de lijmen stijf of soepel zijn:
• een stijve lijm is een lijm die een rekcoëfficiënt bij afschuiving van minder dan 2 mm vertoont
• een soepele lijm is een lijm die een rekcoëfficiënt bij
afschuiving van 2 of meer vertoont.

(4) De lijmspatel heeft de volgende afmetingen: diepte van de tanden: 5,0 ± 0,2 mm, breedte van de tanden: 5,0 ± 0,2 mm en afstand tussen de tanden:
5,0 ± 0,2 mm.
(5) De lijmkam heeft de volgende afmetingen: diepte van de tanden: 3,6 ± 0,2 mm, breedte van de tanden: 3,4 ± 0,2 mm en afstand tussen de tanden:
3,4 ± 0,2 mm.
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De hoogte van de lijmrillen en de maximale open tijd kunnen
aangegeven worden ter informatie, maar zijn niet onderworpen aan een minimumeis.

3.4.1.2 Bijkomende eisen volgens de norm ISO 17178
Om rekening te houden met de evolutie van de parketlijmen,
werd er in de norm ISO 17178 [I2] een derde klasse gedefi
nieerd op basis van de afschuifsterkte en werd de term soepel vervangen door de term elastisch:
• stijve lijmen: lijmen met een afschuifsterkte van minimum 3,0 N/mm²
• elastische stijve lijmen: lijmen met een afschuifsterkte
van minimum 2,0 N/mm² en waarvan de rek bij afschuiving minstens 0,5 mm bedraagt
• elastische lijmen: lijmen met een afschuifsterkte begrepen tussen 1,0 en 2,0 N/mm² en waarvan de rek bij
afschuiving minstens 1,0 mm bedraagt.
Voor wat de treksterkte betreft, bleef de waarde van
1,0 N/mm² behouden.
Afbeelding 50 stelt de verschillende eisen met betrekking tot
de rek van de lijmen volgens de normen NBN EN 14293 [B74]
en ISO 17178 [I2] voor. In de norm ISO 17178 zijn geen criteria
voor de rek van stijve lijmen opgenomen.
Dit nieuwe onderscheid zal waarschijnlijk ook overgenomen
worden in de herziening van de norm NBN EN 14293.

Afb. 49 Proef ter bepaling van de afschuifsterkte.

Tabel 46 Minimale eisen uit de norm NBN EN 14293 [B74] voor parketlijmen.
Minimale eisen [N/mm²]

Proefmethode

Stijve lijm (γ < 2 mm)

Soepele lijm (γ ≥ 2 mm)

3,5
3,0

0,5
/

Bepaling van de afschuifsterkte:
• na thermische veroudering
• na drie dagen onder standaardvoorwaarden (23 °C en 50 % RV)
OF (*)
Bepaling van de treksterkte:
• na 7 dagen onder standaardvoorwaarden
• na 28 dagen onder standaardvoorwaarden
• na thermische veroudering

1,0

(*) Om in overeenstemming te zijn met de norm, moet de lijm aan één van beide proefmethoden (bepaling van de treksterkte of de afschuifsterkte)
onderworpen worden en voldoen aan de minimumeisen die in bovenstaande tabel vermeld werden voor de proef in kwestie.

0

NBN EN 14293
ISO 17178

0,5

1

REK BIJ AFSCHUIVING γ (mm)
1,5
2

Stijve lijm
Elastische
stijve
lijm

Soepele lijm
Elastische lijm

Afb. 50 Onderscheid tussen de verschillende lijmtypes volgens hun rek bij afschuiving.
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Tabel 47 Vergelijking van de minimale eisen voor parketlijmen [N/mm²] zoals gedefinieerd in de normen NBN EN 14293 en ISO 17178.
NBN EN 14293 [B74]
Proefmethode

Afschuifsterkte:
• na thermische veroudering
• na 3 dagen onder standaardvoorwaarden
(23 °C en 50 % RV)
Treksterkte:
• na 7 dagen onder standaardvoorwaarden
• na 28 dagen onder standaardvoorwaarden
• na thermische veroudering

Stijve lijm
(γ < 2 mm)

Soepele lijm
(γ ≥ 2 mm)

Stijve lijm

Elastische
stijve lijm
(γ ≥ 0,5 mm)

Elastische lijm
(γ ≥ 1,0 mm)

3,5
3,0

0,5

3,0

2,0

1,0

1,0

1,0

In tabel 47 worden de classificaties uit en de minimale eisen
die opgelegd worden door de verschillende normen voor
parketlijmen met elkaar vergeleken.

• voor de vloerbedekking: het houtvochtgehalte zou idealiter in evenwicht moeten zijn met de vochtigheid van de
binnenlucht, hetzij doorgaans begrepen tussen 8 en
12 %.

3.4.1.3 Vochtbestendigheid volgens de norm NBN EN 204

Deze verschillende eisen zullen verder behandeld worden in
deel 2 van deze TV.

Wat de vochtbestendigheid van houtlijmen in niet-structurele toepassingen betreft, is de Belgische norm NBN EN 204
[B7] van toepassing. Deze norm onderscheidt vier klassen,
namelijk klasse D1 tot D4, waarbij de vochtbestendigheid
van de lijmvoeg toeneemt. De proefmethode wordt beschreven in de NBN EN 205 [B8]. Als lijmen voor houten vloerbedekkingen worden voornamelijk D3-lijmen gebruikt. Poly
urethaanlijmen behoren meestal tot de klasse D4.
Verder wordt er soms, afhankelijk van het lijmtype en de aard
en de toestand van de ondergrond, door de fabrikant een
voorbehandeling (primer) en/of een egalisatielaag aanbevolen. Men dient in alle gevallen de voorschriften van de fabrikant na te leven.
Om de duurzaamheid van de verlijming te waarborgen, dient
men bijgevolg verschillende eisen in acht te nemen en dit,
zowel voor wat betreft de ondergrond, de vloerbedekking als
de omgevingsvoorwaarden. Ze betreffen voornamelijk:
• voor de ondergrond:
–– de vlakheid: voor een rechtstreekse verlijming wordt
een vlakheidsklasse 1 geëist (strenge tolerantie)
–– het maximaal toelaatbare vochtgehalte
–– de minimale mechanische karakteristieken, zoals de
weerstand tegen de oppervlaktecohesie
–– de zuiverheid van de ondergrond
• voor de omgeving:
–– de relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan
60 % of niet lager zijn dan 30 % gedurende een langere periode
–– de luchttemperatuur op het moment van de plaatsing
zou de voorwaarden waarin het parket gebruikt zal
worden zo dicht mogelijk moeten benaderen en dit,
ook ’s nachts (optimale temperatuur begrepen tussen
18 °C en 24 °C, met een minimum van 15 °C)
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3.4.2 ONDERSCHEID TUSSEN STIJVE LIJMEN EN SOEPELE (ELASTISCHE) LIJMEN
Het stijve of soepele (elastische) karakter van een lijm weerspiegelt de twee manieren waarop het gedrag van de houten
vloerbedekking in de tijd benaderd kan worden:
• ofwel streeft men naar een beperking van de bewegingen
van het hout: geval van stijve lijmen
• ofwel wil men de relatieve bewegingen van het hout in
zekere mate toelaten: geval van soepele of elastische lijmen.

3.4.2.1 Stijve lijmen
Indien men de bewegingen van het hout wenst tegen te
gaan, moet de gebruikte lijm hoge fysische en mechanische
eigenschappen vertonen. Dergelijke lijmen worden dan ook
gekenmerkt door een hoge breuksterkte en een geringe rek.
Door hun sterke hechting en hoge stijfheid zullen deze lijmen de ondergrond zwaarder belasten tijdens de dimensionale variaties van het hout. Dit lijmtype vereist bijgevolg een
ondergrond met een hoge cohesieve sterkte om de levensduur van het systeem te kunnen garanderen. Een ondergrond met een oppervlaktecohesie van meer dan of gelijk
aan 1 N/mm² lijkt ons dan ook aanbevolen om de bewegingen van het hout in aanwezigheid van een stijve lijm op te
nemen en dit, des te meer indien de massieve vloerelementen breed zijn (slankheidsfactor S = 10).
Indien het hout echter uitgesproken bewegingen vertoont,
zullen de hieruit resulterende hoge spanningen zich ook
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den aan de uitvoering van de voegen en de door de fabrikant
voorgeschreven lijmhoeveelheid. Het aanbrengen van een te
dunne of te dikke lijmlaag kan de prestaties van de lijm
immers sterk aantasten.
Dit lijmtype heeft een bijzondere bijwerking: doordat het
hout niet ‘geblokkeerd’ wordt, zullen zijn bewegingen frequenter en ook beter zichtbaar zijn. Teneinde geschillen achteraf te vermijden, is het aanbevolen dat de parketplaatser
de bouwheer hierover informeert. Omwille van dit probleem
is het gebruik van soepele lijmen in bepaalde gevallen (bv.
bij vloerbedekkingen met rechte kanten of zeer brede vloer
elementen) minder aangewezen.

3.4.2.3 Elastische stijve lijmen
Vermits de soepele/elastische lijmen van de eerste generatie door de sector vaak als te elastisch ervaren werden, hebben de fabrikanten een aantal nieuwe lijmen ontwikkeld die
in de norm ISO 17178 [I2] aangeduid worden als ‘elastische
stijve lijmen’. Dit impliceert dat deze lijmen kortstondige en
beperkte krachten kunnen opnemen, maar ook dat ze kunnen vervormen bij langdurige en hogere krachten.

Afb. 51 Loskomen van het bovenste gedeelte van de dekvloer ten
gevolge van de hygrische bewegingen van het hout.

voortplanten doorheen de vloerbedekking zelf, waardoor
deze laatste uitgroeit tot de zwakste schakel bij gebruik van
een ondergrond en een lijm met zeer goede prestaties. Deze
spanningen kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot
hechtbreuk in de vloerbedekking indien het hout een overmatige krimp vertoont als gevolg van een te lage omgevingsvochtigheid (RV < 25 %).

3.4.2.2 Soepele of elastische lijmen
Indien men de relatieve bewegingen van het hout in zekere
mate wil toelaten, dient de lijm een bepaalde elasticiteit te
vertonen om de trekspanningen in de ondergrond en de
vloerbedekking enigszins op te vangen. Dankzij het elastische karakter van de lijm kan deze de bewegingen van het
hout als gevolg van de veranderingen van het binnenklimaat
compenseren en vervolgens terug zijn oorspronkelijke vorm
aannemen. We willen erop wijzen dat het gebruik van een
oneindig elastische lijm overeenkomt met een niet-hechtende plaatsing, wat niet aangewezen is voor een groot aantal houten vloerbedekkingen.
Om de verschillende voordelen van dit lijmtype – en dan
vooral zijn elasticiteit – ten volle tot hun recht te doen
komen, dient men de plaatsingsvoorschriften nauwgezet op
te volgen. Hierbij dient men bijzondere aandacht te beste-

Deze nieuwe classificatie vormt een weerspiegeling van de
laatste ontwikkelingen op het vlak van parketlijmen, op
basis van PUR en SMP (silyl modified polymer). Deze lijmen
worden ook vaak aangeduid als ‘hybride lijmen’. Ze werden
ontwikkeld met als oogmerk om de gunstige eigenschappen
van de verschillende technologieën met elkaar te kunnen
combineren. Deze lijmen hebben met andere woorden tot
doel om de houtbewegingen toe te laten (wel in mindere
mate dan bij elastische lijmen) zonder dat de vloerbedekking loskomt van de ondergrond.

3.4.3 LIJMTYPES EN VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
De courantste parketlijmen zijn dispersielijmen (witte lijmen),
polyurethaanlijmen (eencomponent- of tweecomponentensystemen), en lijmen op basis van gemodificeerde siliconenpolymeren. Men kan ook – in mindere mate – zijn toevlucht
nemen tot epoxylijmen en poederlijmen. Alcohollijmen, die in
het verleden veelvuldig toegepast werden, worden tegenwoordig alsmaar minder gebruikt omwille van hun giftigheid.
Deze verschillende lijmtypes onderscheiden zich van elkaar
door:
• het type hars en oplosmiddel
• hun uithardingsmechanisme
• hun verwerkingseigenschappen.

3.4.3.1 Type hars en oplosmiddel
Op basis van het type hars en oplosmiddel kan men de volgende courante parketlijmen onderscheiden:
• dispersielijmen (witte lijmen): dit zijn in water gedisper-
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geerde harsen (organische bindmiddelen), bv. op basis
van PVAc (polyvinylacetaat), EVA (etheenvinylacetaat),
acrylaten, anorganische vulstoffen en additieven. Het
watergehalte in deze lijmen varieert van 40 % voor de
oudere types tot 20 à 25 % voor de modernere
• polyurethaanlijmen (PU-lijmen): deze bestaan uit chemisch reactieve organische harsen (polyolen, isocyanaten), anorganische vulstoffen en additieven en zijn
meestal water- en oplosmiddelvrij. Ze kunnen verder
onderverdeeld worden in ééncomponent- en tweecomponentensystemen
• lijmen op basis van gemodificeerde siliconenpolymeren:
deze zijn samengesteld uit polyurethaan of gesilyleerde
polymeren (zoals MS-polymeren, SPUR of STPU) en uit
anorganische vulstoffen en additieven.

3.4.3.2 Uithardingsmechanisme
De uitharding van de lijm kan gebeuren:
• door fysische droging, namelijk door diffusie en/of verdamping van water of oplosmiddelen (bv. dispersielijmen). De ondergrond voor de lijm moet effen en absorberend zijn. De mogelijkheden tot uitwijking van water of
oplosmiddelen zijn afhankelijk van de aard en het vochtgehalte van de ondergrond, de houtsoort en het houtvochtgehalte van de vloerelementen, de aanwezigheid
van dampremmende lagen in het hout (lijmlagen, afwerkingslagen) en het binnenklimaat tijdens en na de plaatsing (zie ook deel 2 van deze TV)
• door contact met vocht, afkomstig uit de ondergrond of
de vloerelementen, of door opname van waterdamp uit
de lucht (bv. ééncomponent polyurethaanlijmen). Van
belang is hierbij dat minstens één van de kanten van het
vloerelement absorberend is en een bepaalde hoeveelheid vocht bevat (die voldoende is om de reactie zelfs bij
zeer ‘droog’ hout te laten verlopen). Bovendien dient de
lijm gelijkmatig en dun aangebracht te worden (vlakke
ondergrond) zodat de uitharding over de volledige laagdikte kan plaatsvinden. Bij deze lijmtypes zal de verhardingstijd afhangen van de porositeit en het vochtgehalte
van de ondergrond, van het houtvochtgehalte van de
vloerelementen en van het binnenklimaat tijdens en na
de plaatsing
• door reactie met een tweede component (bv. tweecomponenten polyurethaan- of epoxylijmen): bij tweecomponentenlijmen moeten het basishars en de verharder goed
gemengd worden vóór het gebruik en dit, in een bepaalde
verhouding, afhankelijk van het lijmtype. Het bekomen
van een homogeen mengsel is meestal goed zichtbaar
wegens het verschillende uitzicht van beide componenten. Het bereide mengsel is slechts gedurende een
beperkte tijdspanne te gebruiken (zie § 3.4.3.3).
Voordat men de vloerelementen verder behandelt (schuren,
afwerking) of in gebruik neemt, moet de lijm volledig uitgehard zijn. De noodzakelijke wachttijden worden opgegeven
door de lijmfabrikant en zijn onder meer afhankelijk van de
ondergrond, het binnenklimaat, de relatieve vochtigheid,
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het residuele vochtgehalte van de ondervloer, de aangebrachte lijmhoeveelheid, het lijmtype en de eventuele aanwezigheid van afwerkingslagen. De wachttijden staan vermeld in de technische fiches van de leverancier. In de regel
dient men de volgende wachttijden in acht te nemen:
• dispersielijmen: 48u tot 3 dagen
• oplosmiddelhoudende lijmen: 2 tot 7 dagen
• PU-lijmen: 24 tot 48u
• lijmen op basis van gemodificeerde siliconenpolymeren
(MS-polymeerlijm, hybride lijmen): 24 tot 48u.

3.4.3.3 Verwerkingseigenschappen
De belangrijkste verwerkingseigenschappen van parketlijmen zijn:
• de viscositeit (Brookfield): eigenschap die de vloeibaarheid van vloeistoffen bepaalt, mate van vloeibaarheid of
stroperigheid; uitgedrukt in Poise (1 P = 0,1 Pa.s)
• de opdracht (het verbruik): hoeveelheid aangebrachte
lijm per oppervlakte-eenheid; in g/m²
• de wachttijd: de tijd die moet verlopen tussen het ogenblik dat de lijm aangebracht wordt en de plaatsing van de
vloerbedekking
• de open tijd: de termijn tussen het moment dat de lijm
aangebracht wordt en het moment waarop de lijm begint
te drogen. De vloerbedekking moet dus geplaatst worden
vóór het einde van de open tijd. De ingelijmde oppervlakte moet zodanig gekozen worden dat ze binnen de
open tijd dichtgelegd kan worden
• de verwerkingstijd (pot-life, gebruikstijd): tijdsduur
waarin de met verharder gemengde vloeibare lijm verwerkbaar blijft
• de verwerkingstemperatuur: afhankelijk van het lijmtype,
meestal tussen 15 en 30 °C
• de uithardingstijd: minimale tijdspanne die vereist is om
de verhardingsreactie van de lijm zo ver te laten verlopen
dat door het belopen van de vloer geen schade aan de
lijmlaag ontstaat
• de houdbaarheid (bewaartijd): bruikbaarheidsduur van
de onverwerkte lijm. Voor dispersielijmen is de houdbaarheid bijvoorbeeld afhankelijk van de samenstelling
van de lijm. Deze ligt meestal tussen 3 en 12 maanden.

3.4.4 KEUZE VAN DE LIJM
De keuze van de lijm voor een houten vloerbedekking is
onder meer afhankelijk van de volgende factoren:
• de aard en de vlakheid van de ondergrond
• de eigenschappen en de afmetingen van de vloerbedekking: de houtsoort, de breedte van de elementen, de
dikte van de elementen, de vochtgevoeligheid van het
hout, het al dan niet meerlaagse karakter van de vloerbedekking, de al dan niet fabrieksmatige afwerking ervan ...
• het feit of de vloerbedekking bestand moet zijn tegen
warmte (vloerverwarming)
• de verwerkingseigenschappen
• het afwerkingstype (vernis, olie ...).

Materialen

De verenigbaarheid tussen de ondergrond, de (eventuele)
primer, de (eventuele) egalisatielaag en de lijm is eveneens
van belang. Voorts moeten de voorschriften van de fabrikant
betreffende de gebruiksgeschiktheid van de lijm nageleefd
worden.
Tabel 48 (p. 74) bevat een aantal aanbevelingen voor de
keuze van de lijm in functie van het type vloerbedekking en
het type ondergrond.
Om het gebruik van de tabel te vereenvoudigen, werden de
lijmen in vier grote groepen ondergebracht op basis van hun
chemische samenstelling:
• dispersielijmen (witte lijmen)
• eencomponent polyurethaanlijmen: PU 1K
• tweecomponenten polyurethaanlijmen: PU 2K
• polymeerlijmen en hybride lijmen: SPUR, STP, MS-polymeren …
De (in)compatibiliteit werd vervolgens aangegeven met een
kleurcode:
• groen: de lijm is perfect compatibel met de beschouwde
ondergrond en houten vloerbedekking
• oranje: deze lijmkeuze is mogelijk, mits voldaan wordt
aan bepaalde voorwaarden (voorbereiding van de ondergrond, eventuele primer ...), in overleg met de lijm- en
parketfabrikant
• rood: de lijm is niet compatibel met de beschouwde
ondergrond en houten vloerbedekking (bv. omwille van
een verhoogd risico op vervorming bij een ‘large’ lamparket (< 10 mm) dat men rechtstreeks wil aanbrengen op
een dekvloer of een gesloten ondergrond).
Vermits er ook nog andere, als complementair beschouwde
parameters de lijmkeuze kunnen beïnvloeden, werd er nog
een tweede legende aan de tabel toegevoegd:
• *: de fabrikant(en) moet(en) aangeven of de afwerking en
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de lijm onderling verenigbaar zijn. Bepaalde lijmbestanddelen kunnen de afwerking namelijk aantasten
• **: men moet bij de lijmkeuze en het eventuele gebruik
van een primer rekening houden met de aard van het
plaatmateriaal en meer bepaald met het absorptievermogen ervan
• ***: de verlijming van plankenvloeren uit naaldhout
wordt afgeraden.
Deze tabel heeft als oogmerk om de bouwprofessioneel een
aantal richtlijnen aan te reiken. Toch kunnen de eigenschappen van de lijmen nog sterk variëren binnen eenzelfde productfamilie, afhankelijk van de fabrikant. Om de lijm te vinden die het best geschikt is voor de bouwplaats in kwestie,
dient de aannemer met andere woorden eerst de juiste lijmfamilie te kiezen op basis van de ondergrond en de houten
vloerbedekking en dient hij vervolgens ook nog rekening te
houden met de lijmprestaties en de lijmkarakteristieken
(verwerkbaarheid, open tijd …), die opgegeven werden door
de fabrikant.
Enkele bijkomende opmerkingen:
• bij meerlaags parket en/of afgewerkte (legklare) vloerelementen, wordt er bij voorkeur teruggegrepen naar een
elastische polymeerlijm. Dispersielijmen kunnen immers
tot lichte vervormingen van de elementen leiden door een
overmatige zwelling aan de onderzijde tijdens of kort na
het aanbrengen van de lijm. Polyurethaanlijmen laten
dan weer vlekken achter wanneer ze gemorst worden
• wanneer de lijm over een voegvullend vermogen dient te
beschikken (bv. bij plaatselijk onvlakke ondergronden …), komen enkel de tweecomponenten PU-lijmen en
epoxylijmen in aanmerking
• bij een zwevende plaatsing van een parket met tand en
groef worden de stroken onderling verlijmd in de tand- en
groefverbinding met behulp van een dispersielijm van de
klasse D3 (afbeelding 52).

Afb. 52 Verlijming in de tand- en groefverbinding in het geval van een zwevende plaatsing.
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Tabel 48 Keuze van de lijm in functie van het type houten vloerbedekking en het type ondergrond.
Type ondergrond
Type houten
vloerbedekking

Cementgebonden

Sneldrogende

Anhydrietgebonden

plaatmateriaal)

dekvloer

dekvloer

dekvloer

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

Mozaïekparket met

ondergrond (tegels,

Vloerverwarming

epoxy, marmer)

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

afwerking

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

Dispersie **

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Mozaïekparket

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

zonder afwerking

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

PU 1K *

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

Lamel op kant
(dikte: 16 - 22 mm)

Lamparket
(dikte: 9 - 11 mm,
breedte: < 75 mm,
lengte: < 400 mm)

‘Large’ lamparket
(dikte: 6 - 10 mm,
breedte:
60 - 180 mm)

Polymeer en
hybride *

Parket met tand en
groef

Polymeer en hybride

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Plankenvloer met

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K *

PU 1K
PU 2K

samengestelde
planken ***

Kopshouten vloer

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

Polymeer en

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

hybride *

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

Meerlaags parket
(klein formaat:

Polymeer en hybride

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

Dispersie

70 x 500 mm)

Meerlaags parket

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

PU 1K

(groot formaat)

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

PU 2K

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

Polymeer en hybride

De legende van de kleurcodes, *, ** en *** wordt verklaard in de tekst op p. 73
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3.4.5 KEUZE VAN DE LIJMSPATEL
De keuze van de lijmspatel gebeurt afhankelijk van het type
vloerbedekking en de aard en de toestand van de ondergrond. Men dient hierbij de richtlijnen van de fabrikant op te
volgen. De meest gebruikte spateltypes zijn B3, B11 en B16.
Dit stemt overeen met een gemiddeld lijmverbruik tussen
0,8 en 1 kg/m².
In afbeelding 53 is een schematische voorstelling van een
lijmspatel weergegeven.
Om het gelijkmatige opbrengen van de lijm te waarborgen,
wordt de lijmspatel, afhankelijk van de ondergrond, gewoonlijk om de 60 m² vervangen. De breedte van de spatel zou bij
voorkeur beperkt moeten blijven tot 180 mm, opdat de
hoogte van de lijmrillen over het volledige oppervlak regelmatig zou zijn.

3.4.6 TOEPASSING VAN PARKETLIJMEN
3.4.6.1 Reiniging en voorbehandeling van de ondergrond
Parketlijmen moeten aangebracht worden op een propere,
permanent droge ondergrond die bestand is tegen druk en
vervormingen, waarop geen enkel product aanwezig is dat
de goede hechting van de lijm in het gedrang zou kunnen
brengen (stof, vet, onderhoudsproduct) en die bovendien
vrij is van niet-hechtende lagen, vernis, boenwas, olie of
andere onzuiverheden. Onregelmatigheden zoals een minder geslaagde egalisatielaag, oude niet-geïdentificeerde
lijmresten ..., kunnen een negatieve invloed hebben op de
hechting. Het strekt dan ook tot aanbeveling om deze te verwijderen door een mechanisch procedé, bv. door schuren of
gritstralen (afschrapen). Ook het oppervlak van ondergronden (dekvloer) die onvoldoende stevig zijn, dient zorgvuldig

3
1

2

1. Tandbreedte
2. Afstand tussen de tanden
3. Tanddiepte
Afb. 53 Schematische voorstelling van een lijmspatel.

verwijderd te worden. Indien de ondervloer onvoldoende
vlak is, dient men er een egalisatielaag op aan te brengen. In
voorkomend geval zal er een primer toegepast moeten worden ter verbetering van de hechting en dit, vóór de eigenlijke
plaatsing van de vloerbedekking.
Gladde oppervlakken, zoals anhydrietgebonden dekvloeren, worden doorgaans opgeruwd en door middel van een
aangepaste schuurbehandeling ontdaan van hun zwakke
bovenlaag. Het feit of deze stap al dan niet noodzakelijk is,
is afhankelijk van de gebruikte producten. Het is beter om de
desbetreffende voorschriften van de fabrikant in acht te
nemen.
Indien de verlijming moet gebeuren op een bestaande ondergrond uit marmer, terrazzo of keramiek, dient men de vloer
vooraf goed te ontvetten, bijvoorbeeld met behulp van natronloog of een ander geschikt reinigingsproduct, en vervolgens
na te spoelen met zuiver water. Zodra de ondergrond droog is,
wordt aanbevolen om over te gaan tot een schuurbehandeling
(bv. met een diamantschijf), zodanig dat het oppervlak opgeruwd wordt en de goede hechting van de lijm toelaat.

Tabel 49 Type vertanding van de lijmspatel voor parketlijmen.
Benaming

Afstand tussen de
tanden (mm)

Tanddiepte (mm)

Tandbreedte (mm)

B3

3,4

3,4

3,6

B11

7,9

5,0

6,1

B16

11,9

7,45

8,10

Voorstelling
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3.5.1 VOORSTRIJKEN (AANBRENGEN VAN EEN PRIMER)
De op de ondergrond aangebrachte primer heeft tot doel om
de porositeit te regelen en de hechting tussen de ondergrond en de (eventuele) egalisatielaag of de lijm te verbeteren. Bovendien wordt het stof van de ondergrond gebonden.
Bepaalde behandelingen (doorgaans op basis van epoxy)
kunnen de mechanische eigenschappen van de ondergrond
aan de oppervlakte verbeteren. Dieper in de massa zullen de
mechanische karakteristieken van ‘slechte’ ondergronden
evenwel niet verbeterd worden door een voorstrijkbehandeling.

Afb. 54 Correct gevormde lijmrillen.

Voor meer informatie omtrent deze schuurbehandeling en
de eventueel noodzakelijke voorbehandelingen voor de
ondergrond (primer, egalisatie of dergelijke), dient men er
§ 3.5 op na te slaan.

3.4.6.2 Aanbrengen van de lijm
De lijm wordt op de dekvloer of de houten ondervloer aangebracht met de geschikte spatel (zie tabel 49, p. 75). Deze
laatste wordt hierbij onder een hoek van minstens 60°
gehouden om correct gevormde lijmrillen te verkrijgen. Het
ingelijmde oppervlak moet zodanig gekozen worden dat
het binnen de open tijd met parket dichtgelegd kan worden.
De parketelementen worden in het natte lijmbed gelegd en
met een draaibeweging tegen elkaar geschoven tot er geen
voeg meer zichtbaar is (bij brede elementen kan een voegje
voorzien worden). Ze worden vervolgens aangedrukt en aangeklopt met een rubberen hamer om de gelijkmatige verdeling van de lijm over het parket te waarborgen (minimum
70 % verlijmingsoppervlak per element). Tijdens het aankloppen moet de tand van parketstroken met tand en groef
beschermd worden. Bij grotere parketelementen kan het
gedurende de bindingstijd van de lijm noodzakelijk zijn de
elementen na het inleggen en het aandrukken tijdelijk te
belasten (bv. met zandzakken).

3.5

PROCEDÉS VOOR DE VOORBEHANDELING VAN ONDERGRONDEN

Deze procedés worden ingezet vóór de eigenlijke plaatsing
van de houten vloerbedekking en kunnen verschillende
functies hebben. Het betreft behandelingen en producten
voor:
• het voorstrijken (aanbrengen van een primer)
• het egaliseren
• voorbehandelingen op niet volledig droge ondergronden.
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In voorkomend geval is het aangewezen om de dekvloer te
vervangen of de vloerbedekking zwevend te plaatsen. In
samenspraak met de parketlegger/lijmfabrikant zijn er eventueel ook andere oplossingen mogelijk.
Het gebruik van een primer wordt aanbevolen in de volgende
situaties:
• bij absorberende ondergronden, bv. oude cementgebonden of anhydrietgebonden dekvloeren
• bij ongelijkmatig absorberende ondergronden
• vóór het aanbrengen van een egalisatielaag
• ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden (bv.
anhydrietgebonden dekvloeren) tegen het vocht uit de
cementgebonden egalisatielagen; dit probleem stelt zich
niet bij gipsgebonden egalisatielagen.
De toegepaste primers moeten verenigbaar zijn met de
materialen van de dekvloer, de (eventuele) egalisatielaag
en de lijm. Omwille van het specifieke karakter van de primers dient men er de voorschriften van de lijmfabrikant op
na te slaan.

3.5.2 EGALISEREN
Men geeft steeds de voorkeur aan een goed uitgevoerde
dekvloer om de gewenste vlakheid te bekomen. Het egaliseren zal de vlakheid van de ondergrond (dekvloer) zodanig
verbeteren dat het verlijmingsoppervlak optimaal wordt (zie
deel 2 van deze TV). Het aanbrengen van een egalisatielaag
heeft echter geenszins als oogmerk om het niveau van de
vloer aan te passen of om ‘slechte’ ondergronden geschikt te
maken voor verlijming. De cohesieve sterkte van de dekvloer
zal hoogstens oppervlakkig verbeteren.
We willen erop wijzen dat het aanbrengen van een egalisatielaag niet in alle gevallen mogelijk is. Er bestaan immers
maximaal toelaatbare grenswaarden voor wat de vlakheidsafwijken betreft, die van product tot product verschillend
zijn.
Het egaliseren gebeurt met speciaal daartoe bestemde egalisatiemortels. Deze mortels bevatten doorgaans een
hydraulisch bindmiddel (portlandcement of aluminaatcement), minerale toevoegsels, organische bindmiddelen
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(harsen) en hulpstoffen (plastificeerders). De egalisatielaag
heeft vergelijkbare mechanische en fysische (vochtgehalte,
hechting) karakteristieken als een normale dekvloer (zie
deel 2 van deze TV). Om doeltreffend te zijn, moet de egalisatie in voldoende dikke lagen uitgevoerd worden (in het algemeen 2 à 3 mm voor elke laag met een minimum van 1 mm na
schuren). Bij de keuze van het egalisatietype dient men rekening te houden met:
• de gebruiksbelasting die uitgeoefend zal worden op de
vloer
• de dikte van de egalisatielaag
• de vereiste druk- en buigsterkte
• in bepaalde gevallen, de aard van de ondergrond. In aanwezigheid van een anhydrietgebonden dekvloer moeten
er immers bijzondere voorzorgen genomen worden. Hiertoe dient men er de voorschriften van de fabrikant op na
te slaan.
Bij het aanbrengen van een egalisatieproduct dient men
voldoende rekening te houden met de verdeelvoegen in de
ondergrond.
Na het aanbrengen van de egalisatielaag dient men een
zekere wachttijd in acht te nemen om de droging toe te laten
(doorgaans 3 mm per 24u bij 20 °C en 65 % RV). Deze termijn
kan van de fabrikant tot fabrikant verschillend zijn.
Bij vloerverwarming moet de fabrikant aangeven welke producten gebruikt mogen worden.
Voor de plaatselijke herstelling van dekvloeren wordt er een
reparatiemortel gebruikt; een gewone mortel zou de rest van
de dekvloer immers kunnen herbevochtigen.

3.5.3 VOORBEHANDELINGEN OP NIET VOLLEDIG
DROGE ONDERGRONDEN
De voorschriften betreffende het vochtgehalte van de ondergrond zijn opgenomen in deel 2 van deze TV. In een aantal
gevallen blijkt het gebruik van epoxyprimers, polyurethaanprimers of primers op basis van silanen de plaatsing van parket op niet volledig droge ondergronden (die nog een zekere
hoeveelheid bouwvocht bevatten) mogelijk te maken. Vanaf
een bepaald vochtgehalte zullen echter ook deze producten
hun doeltreffendheid verliezen. De fabrikant moet bijgevolg
een maximale waarde voor het vochtgehalte van de ondergrond opgeven en dit, met of zonder vloerverwarming
(bv. 4 à 5 %, gemeten met de carbidefles). Deze producten
kunnen geleverd worden als een eencomponent-, tweecomponenten- (hars + verharder) of driecomponentensysteem
(hars + verharder + vulstoffen). We willen er evenwel op wijzen dat deze producten (veelal) niet geschikt zullen zijn
indien er zich naderhand een overmatige bevochtiging kan
voordoen.
Het is belangrijk dat de fabrikant precieze plaatsingsrichtlijnen opgeeft en de prestaties van het systeem waarborgt.
Vermits anhydrietgebonden dekvloeren vochtgevoelig zijn,
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is de toepassing van deze techniek voor dit type ondergrond
vooralsnog uitgesloten.
Meestal wordt deze behandeling in minstens twee lagen
aangebracht en kan ze nat ingezand worden. Na 48u verwijdert men de losse korrels en wordt de houten vloerbedekking verlijmd met een lijm die verenigbaar is met de gebruikte
primer (zie § 3.5.1, p. 76).

3.6 MECHANISCHE BEVESTIGINGEN
In het algemeen moeten de metalen bevestigingsmiddelen
voor houten vloerbedekkingen bestand zijn tegen corrosie
door vocht (occasioneel onderhoudswater, poriënvullers,
watergedragen afwerkingen) en door de inhoudsstoffen van
het hout (eiken, kastanje, tropische houtsoorten). Men
gebruikt hiertoe bevestigingen uit warm verzinkt staal (of
beter nog uit roestvast staal).

3.6.1 NAGELS
Nagels voor de mechanische bevestiging van vloerelementen moeten voldoen aan de norm NBN EN 10230-1 [B49].
Hoewel er hiervoor ook gewone stalen of elektrisch verzinkte
nagels gebruikt kunnen worden, is het vaak beter om zijn toevlucht te nemen tot nagels uit warm verzinkt of roestvast staal.
Deze nagels worden met de hand of pneumatisch (nagelpistool) aangebracht. De nagels kunnen ofwel in de tand- en
groefverbinding dan wel in het zichtvlak (bv. bij lamparket)
aangebracht worden. Bij het nagelen in het zichtvlak moet er
steeds gedreveld worden. Bij gebruik van een correct afgesteld pneumatisch nagelpistool kan het drevelen achterwege gelaten worden.
De nagels met stompe kop zijn van het draadnageltype en
moeten aangepast zijn aan de aard van de onderconstructie.
Het nieten van houten vloerbedekkingen is niet toegelaten in
het zichtvlak. Het mag wel voor de houten ondervloer en in de
tand- en groefverbinding, voor zover men hiermee dezelfde
mechanische sterkte kan bereiken als met het nagelen.

3.6.2 SCHROEVEN
Schroeven worden enkel daar gebruikt waar:
• er een hoge uittrekweerstand vereist is (veel hoger dan
van nagels)
• het demonteren gemakkelijk dient te zijn.
In de praktijk worden er enkel schroeven toegepast voor de
mechanische bevestiging van houten ondervloeren (bv. multiplex, OSB, MDF). Er bestaan eveneens specifieke schroeven voor het bevestigen van vloeren aan de ondergrond,
maar het gebruik ervan is eerder zelden.
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Afb. 55 Plaatsing van een plankenvloer met behulp van metalen
clips.

• de compatibiliteit met de bevestigingsmiddelen (nagels,
lijm) en de voorbehandelingen (kit voor het opstoppen
van de nagelgaten)
• het aantal uit te voeren behandelingen (niet-filmvormende of semi-filmvormende producten) of het aantal
aan te brengen lagen (totale drogelaagdikte) (filmvormende producten)
• de wijze van aanbrengen van de producten
• de minimale temperatuur en de relatieve vochtigheid van
de lucht
• de veiligheidsmaatregelen (verluchting, brandgevaar,
bescherming …)
• de noodzakelijke wachttijden.

3.6.3 PLAATSING MET BEHULP VAN METALEN CLIPS

Wat de uitvoering van de afwerking betreft, verwijzen we
naar deel 2 van deze TV.

Bij bepaalde zwevende plaatsingssystemen moeten er metalen clips gebruikt worden voor de mechanische bevestiging
van twee opeenvolgende vloerelementen. De onderzijde van
deze vloerelementen is voorzien van groeven waarin het
opstaande haakje van het metalen verbindingsstuk (clip)
past. Zodoende worden de opeenvolgende elementen tegen
elkaar aan getrokken (afbeelding 55).
Het aantal clips per m² varieert tussen 12 en 18 naargelang
van het systeem en is zowel afhankelijk van het type vloerbedekking als van de gebruiksintensiteit van de vloer (bij intensief gebruik worden meer clips voorzien).

3.7 AFWERKINGSPRODUCTEN
3.7.1 EISEN GESTELD AAN AFWERKINGSPRODUCTEN
De afwerkingsproducten voor houten vloerbedekkingen worden gewoonlijk in twee categorieën ingedeeld: niet-filmvormende of semi-filmvormende (boenwassen, oliën) en filmvormende (vernissen) producten.
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3.7.2 FILMVORMENDE
AFWERKINGSPRODUCTEN
(PARKETVERNISSEN)
3.7.2.1

Types parketvernissen

De werking van een parketvernis bestaat erin het houtoppervlak te bedekken met een beschermende film (filmvormend
product). Uit ecologische overwegingen grijpen de fabrikanten alsmaar vaker terug naar watergedragen vernissen. Er
zijn tegenwoordig verschillende types vernissen in de handel beschikbaar. De courantste zijn:
• watergedragen polyurethaan-acrylaatdispersies
• polyurethaanvernissen (ééncomponent of tweecomponenten)
• polycarbonaatvernissen.
Gelet op de snelle ontwikkeling van deze producten, is het
ten stelligste aanbevolen om de karakteristieken en de
verwerkingsvoorwaarden ervan op te vragen bij de fabrikant.

De afwerking moet afgestemd zijn op het gebruik van de
vloer. De keuze van het afwerkingssysteem hangt voornamelijk af van:
• de verwachte gebruiksbelastingen op de vloer: weerstand tegen vocht, slijtweerstand …
• het beoogde onderhoud
• het gewenste uitzicht.

Wanneer men gebruikmaakt van tweecomponentenvernissen, dient men beide componenten goed te vermengen volgens de richtlijnen van de fabrikant. De vernissen moeten
verwerkt worden binnen de voorgeschreven tijdspanne. Om
een optimale hechting te waarborgen, moet ook de tweede
laag binnen de vastgestelde termijn aangebracht worden.
Tussen beide arbeidsgangen dient men doorgaans een
lichte schuurbehandeling uit te voeren.

Tabel 50 (p. 79) geeft een overzicht van de prestaties van,
belastingen op en proefmethoden voor afgewerkte houten
vloerelementen. Voor de brandreactie verwijzen we naar
§ 4.2.1 (p. 87).

Eéncomponent PU-vernissen moeten in dunne lagen aangebracht worden aangezien er tijdens de uitharding koolstofdioxide ontstaat. Indien de film te dik is, kan dit gas niet ontsnappen en ontstaan er blaasjes in de vernislaag.

Bij het aanbrengen van afwerkingsproducten op houten
vloerbedekkingen dient men de voorschriften van de fabrikant na te leven. Hierbij dient men rekening te houden met:
• de voorbereiding van de ondergrond
• de eventuele voorbehandelingen, afhankelijk van de
houtsoort

Om te beantwoorden aan de wensen van de klanten, bestaan
de vernissen doorgaans in vier verschillende versies: ultramat, mat, gesatineerd en glanzend. Gelet op het feit dat de
perceptie een subjectief gegeven is, zal de glansmeting een
doorslaggevende parameter zijn bij het definiëren en kwantificeren van het algemene uitzicht van de producten. De
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Tabel 50 Prestaties van, belastingen op en proefmethoden voor de afwerking van houten vloerelementen.
Proefmethode
Prestatie
•
•
•
•

Uitzicht
Weerstand tegen verkleuring
Bestendigheid tegen uv
Glansbehoud

Belastingen

Elektromagnetische straling
(zichtbaar licht en uv)

Weerstand tegen vlekken

Gedistilleerd water, detergent,
aceton, wijn, wijnazijn, olijfolie,
melk, koffie, zwarte thee, inkt,
ammoniakhoudende oplossing

Weerstand tegen bevochtiging

Vocht

Waterdampdiffusieweerstand

Waterdamp

• Slijtweerstand
• Weerstand tegen krassen

• Vuil, zand, stof
• Scherpe voorwerpen

Voor filmvormende afwerkingen
•
•
•
•

Voor niet-filmvormende of
semi-filmvormende afwerkingen

Visuele beoordeling
Glansgraadmeting: NBN EN ISO 2813 [B86]
Kleurmeting: NBN EN ISO 11664-4 [B91]
Bestendigheid tegen uv: NBN EN ISO 16474-3 [B96]
Visuele beoordeling: NBN EN 13442 [B62]

• Karstenpijp (absorptiemeting)
• Waterdruppel (meting van de contacthoek)
Meting van de waterdampdoorlatendheid: NBN EN ISO 7783 [B101]
• Taber Abraser: NBN EN 13696
[B69], zie ook § 3.7.3
• NBN EN ISO 1518-1 [B82] en
NBN EN ISO 1518-2 [B83]

Visuele beoordeling na de Taber
Abraserproef

Op basis van de NBN EN
ISO 2409 [B85]

–

Hechting (1)

Harde voorwerpen

• Hardheid
• Indrukweerstand (ponsweerstand)

Harde voorwerpen (meubels,
kantoorstoelen, naaldhakken)

Brandreactie

Brand

NBN EN 13501-1 [B65]

Slipweerstand (2)

–

CEN/TS 15676 [B1]

• Persoz-hardheidsmeting: NBN EN ISO 1522 [B84])
• Elasticiteit: NBN EN 13696 [B69]
• Indrukking: NBN EN 1534 [B44], zie ook § 4.1 (p. 85)

(1) Voor houtfineervloeren wordt er een eis voorzien met betrekking tot de hechting van de afwerking op het houtfineer: meer bepaald klasse 2 volgens de
norm NBN EN ISO 2409 [B85].
(2) Slipweerstand is een eigenschap die vereist wordt voor bepaalde toepassingen zoals sportvloeren of voor de evacuatiewegen (zie ook § 4.4, p. 95)

glans van een vernis wordt bepaald door zijn ‘glossniveau’
onder een hoek van 60° volgens de norm NBN EN ISO 2813
[B86]. Naarmate deze index hoger is, zal het vernis als glanzender beschouwd worden. Een reflectiehoek van 60° stemt
overeen met een visuele beoordeling van de grond in de
onmiddellijke omgeving en dit, uitgaande van een rechtstaande positie.

Er bestaan tegenwoordig niet alleen vernissen, maar ook
oliën, waarvan de droging en de polymerisatie gebeuren
onder uv- of ledlicht. Dit principe bestaat erin om een
foto-initiator aan het mengsel toe te voegen die een chemische reactie – polymerisatie genoemd – op gang moet
brengen.

© Parquet Formel

Er bestaan vooralsnog geen genormaliseerde criteria die toelaten om vernissen te classsificeren volgens hun glansgraad
(gloss). Op basis van de norm NBN EN 927-1 [B41] en de gegevens uit de technische fiches wordt voor vernissen in de praktijk echter veelal het volgende onderscheid gemaakt, op basis
van de glansgraad, gemeten onder een hoek van 60°:
• ultramat/extramat: gloss ≤ 10 %
• mat: 10 % < gloss ≤ 35 %
• gesatineerd: 35 % < gloss ≤ 60 %
• glanzend: 60 % < gloss ≤ 80 %
• hoogglanzend: 80 % < gloss.

sen volgens de huidige Europese regelgeving niet langer
toegepast worden in woningen.

We willen erop wijzen dat deze classificatie lichtjes kan verschillen naargelang van de fabrikant en de reflectiehoek die
gehanteerd werd bij de meting.
Gelet op het feit dat ze formaldehyde afgeven, mogen zuurhardende vernissen of vernissen op basis van melaminehar-

Afb. 56 Parket uit teak met een mat vernis.
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Daar waar deze technologie vroeger enkel toegepast werd in
de industrie, kan ze vandaag de dag ook aangewend worden
op de bouwplaats. Het gebruik ervan vereist niettemin de
nodige ervaring en het inachtnemen van de uitvoeringsrichtlijnen van de fabrikant.
De afwerking wordt al dan niet voorafgegaan door een primer en wordt aangebracht met behulp van een rol. Dit
gebeurt op dezelfde manier als bij een klassieke afwerking.
Na het aanbrengen ervan moet het vernis een tijdje drogen
(+/- 1 à 2u) om de verdamping van het water en de concentratie van de polymeerpartikels toe te laten. Vervolgens
wordt de vernetting van de film tot stand gebracht met
behulp van een mobiel en draagbaar uv-toestel dat men met
een gegeven snelheid over de houten vloerbedekking verplaatst. Men dient in dit kader een aantal voorzorgen te
nemen, zoals het dragen van een speciale uv-bril ter bescherming van de ogen.
Het belangrijkste voordeel van dit procedé is dat de film zeer
snel droogt (in 2 seconden). Het parket kan dus zeer snel in
gebruik genomen worden (de dag na de afwerking). Een
ander voordeel ligt in het feit dat er veel minder oplosmiddelen vrijkomen.
Uv- of ledafwerkingen openen eveneens een aantal perspectieven omdat er – naargelang van de formulering – bijkomende eigenschappen (bv. antibacteriële) aan toegekend
kunnen worden.

3.7.3 CLASSIFICATIE VAN VERNISSEN VOLGENS HUN
SLIJTWEERSTAND
Hoewel dit kan schommelen naargelang van het type vernis,
wordt de uiteindelijke slijtvastheid gewoonlijk pas na 8 à
10 dagen bereikt.
De slijtweerstand van een vernis wordt bepaald aan de hand
van de Taber Abraserproef, overeenkomstig de norm NBN
EN 13696 [B69]. Bij deze proef wordt het te testen oppervlak
onderworpen aan slijtage, door een constante stroom zand
over het proefstuk uit te gieten. De proef wordt uitgevoerd op
vierkante proefstukken van 120 op 120 mm of op ronde
proefstukken met een diameter van 130 mm die voorzien zijn
van een filmvormende afwerking. De toepassing van de
afwerking moet gebeuren volgens de voorschriften van de
fabrikant. De slijtweerstand wordt uitgedrukt door het aantal
draaibewegingen of het aantal cycli, nodig om een bepaalde
slijtage te bereiken. De proef volgens de norm NBN EN 13696
is afgelopen wanneer de slijtage van de afwerking zodanig is
dat de ondergrond zichtbaar is in 12 van de 16 zones en in
1 sector per kwadrant. De slijtweerstand van het vernis zal
beter zijn, naarmate het aantal cycli hoger is.

Afb. 57 Slijtweerstandsproef volgens de norm NBN EN 13696 [B69].

Hoewel de norm EN 13696 in 2009 door alle landen van
Europa geratificeerd werd, zijn er tal van fabrikanten die in
hun technische fiches nog steeds melding maken van slijtweerstandswaarden die volgens andere proefmethoden
bepaald werden:
• volgens de ASTM D 4060 [A4] wordt de proef uitgevoerd
met een welbepaald type abrasief steentje waarop via
een lastarm een kracht uitgeoefend wordt (bv. massa van
0,5 kg, 1 kg …)
• volgens de Zweedse norm SIS 92 35 09 [S1] gebruikt men
een abrasief poeder (korund, Al2O3) en een rubberen
wielbekleding onder een belasting van 1 kg per wieltje.
De slijtweerstand wordt uitgedrukt als het gemiddelde
gewichtsverlies per 100 omwentelingen van de draaitafel
• volgens de Europese normen voor laminaatvloeren
gebruikt men genormaliseerd schuurpapier (bv. NBN
EN 13329 [B60], NBN EN 438-2 [B22]). Het aantal omwentelingen waarna de afwerking volledig weggeslepen is,
kan als criterium gebruikt worden (IP- en FP-waarde) (6).
We willen erop wijzen dat de resultaten die bekomen worden
met deze verschillende proeven niet onderling vergelijkbaar
zijn, gelet op het feit dat de proefmodaliteiten anders zijn.
Om de slijtweerstand van meerdere afwerkingsproducten te
kunnen vergelijken, is het dus belangrijk dat de proeven uitgevoerd worden volgens eenzelfde protocol.
Men dient bijgevolg bij de fabrikant na te gaan of er slijtweerstandsproeven uitgevoerd werden en volgens welke procedures dit gebeurde, teneinde de resultaten met elkaar te
kunnen vergelijken en met kennis van zaken het meest
geschikte product in functie van het voorziene gebruik te
kunnen kiezen.
Uit een aantal door het WTCB uitgevoerde proeven is gebleken dat de slijtweerstand door talrijke factoren beïnvloed

(6) Het beginpunt van de slijtage of IP-punt (initial point) is het aantal omwentelingen van het testapparaat waarbij de vernislagen beschadigd worden en het
onderliggende houtweefsel bloot komt te liggen. Het eindpunt of FP-punt (final point) is het aantal omwentelingen waarbij het vernis over 95 % van het
slijtoppervlak verdwenen is.
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Tabel 51 Minimaal aanbevolen waarden voor de slijtweerstand afhankelijk van het voorziene gebruik (zie tabel 61, p. 102).
Klasse

21

22

23

31

32

33

Symbool

Gebruiksintensiteit
Slijtweerstand
1 mm < zichtvlak < 2,5 mm

Proef
methode
Residentieel
Gematigd

Algemeen

Commercieel
Hoog

Gematigd

800 cycli

wordt. We konden hieruit de volgende lessen trekken:
• tweecomponentenvernissen vertonen in het algemeen
een betere slijtweerstand dan ééncomponentvernissen
• de glansgraad van het vernis (ultramat, mat, gesatineerd,
glanzend) blijkt geen noemenswaardige invloed op de
slijtweerstand van het product te hebben
• de dikte van de droge film speelt daarentegen wel een
doorslaggevende rol. Naarmate de droge film dikker is, zal
de slijtweerstand hoger zijn. Men dient echter wel steeds
de richtlijnen van de fabrikant na te leven. De toepassing
van een te dikke film per laag zou immers kunnen leiden
tot problemen bij de polymerisatie en zou een negatieve
weerslag kunnen hebben op de slijtweerstand van het vernis. Om deze invloed in aanmerking te nemen, is het
steeds noodzakelijk om niet alleen de slijtweerstand van
het vernis te vermelden, maar ook de dikte van de geteste
vernislaag. We willen immers de aandacht vestigen op het
feit dat de slijtweerstandswaarden die vermeld worden
door de fabrikanten gewoonlijk bereikt werden met grote
diktes, die onder meer om praktische en esthetische redenen moeilijk haalbaar zijn op de bouwplaats.
Vermits er tot op heden geen andere eisen voorhanden zijn,
kan men zich baseren op de minimale slijtweerstandswaarden voor vernissen die opgelegd worden voor houtfineervloeren met een fabrieksmatig aangebrachte afwerking (zie
tabel 51 en NBN EN 14354).
We willen erop wijzen dat de waarden uit tabel 51 verkregen
werden in het laboratorium op fabrieksmatig aangebrachte
afwerkingen. Het gaat hier dus om gecontroleerde voorwaarden, waarbij het product aangebracht werd in grotere diktes.
De slijtweerstandswaarden die behaald worden op de bouwplaats zullen dus altijd lager zijn.

Algemeen

1500 cycli

3.7.4.1

Hoog

3000 cycli

Bijlage D

Boenwassen

Boenwassen zijn niet-filmvormende afwerkingsproducten
voor parket.
Er bestaan harde en zachte (vloeibare) boenwassen, evenals
wassen die koud of warm aangebracht worden.

3.7.4.2 Oliën
Oliën hebben tot doel om door te dringen in de houtvezels.
Zodoende krijgen ze een niet- of semi-filmvormend karakter,
waardoor het hout verzadigd en beschermd wordt. De oliën
zorgen ervoor dat het matte en natuurlijke uitzicht van het
parket behouden blijft.
De parketoliën hebben de laatste jaren een sterke evolutie
ondergaan. Niettegenstaande het feit dat tal van oliën nog
steeds geformuleerd zijn op basis van traditionele lijnolie,
vonden er talrijke ontwikkelingen plaats om de drogingsproblemen die specifiek zijn voor dit olietype te verhelpen.
Er zijn tegenwoordig verschillende types oliën in de handel
beschikbaar: natuurlijke oliën, gemodificeerde oliën en wasoliën.
■■ Natuurlijke oliën

Bij niet-filmvormende afwerkingsproducten zullen de
mechanische eigenschappen van het hout doorslaggevend
zijn voor de mechanische prestaties van de afgewerkte vloerbedekking (bv. krasweerstand, slijtweerstand …).

Deze oliën zijn enkel samengesteld uit plantaardige olie of
plantaardige harsen (voornamelijk op basis van lijnzaad).
Ze worden sterk op prijs gesteld omwille van hun ecologische karakter, maar vertonen ook een aantal nadelen: een
redelijk lange droogtijd, een geringe krasbestendigheid en
een matige hardheid, wat een regelmatig onderhoud vereist. Bovendien brengt het hoge lijnoliegehalte (al dan niet
geraffineerd) een uitgesproken vergeling teweeg in de
weken die volgen op het aanbrengen. Men dient eveneens
rekening te houden met het feit dat het – tenzij er een zeer
diepe schuurbehandeling uitgevoerd wordt – zeer moeilijk
zal zijn om een parket dat behandeld werd met lijnolie te
vernissen. De lijnolie verhindert namelijk de droging van
het vernis.

Hiervoor verwijzen we naar § 4.1 (p. 85). Voor de uitvoering
dient men er deel 2 van deze TV op na te slaan.

Deze oliën worden bij voorkeur toegepast in zones die slechts
blootstaan aan geringe belastingen, zoals slaapkamers.

3.7.4 NIET-FILMVORMENDE AFWERKINGSPRODUCTEN
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Deze oliën zijn samengesteld uit (doorgaans met urethaan)
gemodificeerde plantaardige oliën (soja, ricine, lijnzaad,
tung ...). Ze hebben tal van voordelen te bieden: een snelle
droging, een geringe vergeling en een hoge sterkte, waardoor de houten vloerbedekking een uitstekende weerstand
tegen vervuiling krijgt. Gemodificeerde oliën kunnen in de
regel opnieuw gecoat worden.
■■ Wasoliën
Bij deze samenstellingen wordt er gezocht naar een evenwicht tussen de hardheid en de sterkte van de gemodificeerde oliën en de soepelheid en de glanssnelheid van de
boenwassen.
Met oliën behandelde houten vloerbedekkingen vergen een
onderhoud met geschikte producten om de bescherming
ook in de tijd te waarborgen.
Om het uitzicht van het hout te wijzigen, kunnen de oliën ook
nog aangerijkt worden met pigmenten.

3.8 VOCHTSCHERM
Vochtschermen worden zowel toegepast onder de dekvloer
als onder de vloerbedekking (bij zwevende plaatsing) en
hebben tot doel om het restvocht uit de ondergrond tegen te
houden.
Om doeltreffend te zijn, dienen deze vochtschermen over
een minimale dampdiffusieweerstand te beschikken, uitgedrukt door de equivalente dampdiffusiedikte sdeq. Men
neemt aan dat een vochtscherm uit de dampschermklasse E2
(sdeq = 5 tot 25 m) of beter volstaat om de houten vloerbedekkingen te beschermen tegen het vocht uit de ondergrond.
Een polyethyleenfolie met een minimale dikte van 0,2 mm
voldoet hieraan.
De dampdiffusieweerstand wordt bepaald volgens:
• de norm NBN EN ISO 12572 [B93]
• de norm DIN 53122-1 [D1].
De banen van het vochtscherm, dat moet opgetrokken worden tot boven het niveau van de afgewerkte vloerbedekking,
worden geplaatst met een overlapping van ongeveer
200 mm.
Bij een zwevend geplaatste vloerbedekking wordt het vochtscherm in geval van risico op vocht uit de ondergrond dubbel
en kruislings aangebracht, waarbij de naden met dubbelzijdig klevende strips afgedicht worden.
Vóór de plaatsing van het vochtscherm wordt de ondergrond vrijgemaakt van alle oneffenheden, losse deeltjes en
dergelijke die het membraan zouden kunnen doorboren.
Indien er ook na de plaatsing nog een risico op doorboring
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■■ Gemodificeerde oliën

Afb. 58 Geolied parket uit zwart eiken.

bestaat, dient men de nodige beschermingsmaatregelen te
treffen.
Het in de vloeropbouw verwerkte vochtscherm zal de ondergrond echter niet in alle gevallen kunnen beschermen tegen
bevochtiging. Het dient immers enkel om capillair vochttransport en damptransport vanuit de draagvloer naar de
dekvloer te verhinderen en is niet in staat om waterinfitraties, zelfs onder lage druk, een halt toe te roepen (bv. ten
gevolge van een beperkte wateraccumulatie aan de voet van
de buitenmuur). In het geval van een renovatie waarbij de
draagvloer zich op de volle grond bevindt, zal men bijvoorbeeld maatregelen moeten treffen om elke vorm van waterdruk te vermijden: drainering en bescherming ter hoogte van
de muurvoet of de vloerplaat [M1, M2].

3.9 SOEPELE ONDERLAGEN
Soepele onderlagen worden vooral gebruikt ter verbetering
van de contactgeluidsisolatie. De onderlagen die aangebracht worden onder de houten vloerbedekking en/of onder
de dekvloer spelen immers de rol van veer en verhinderen
de voortplanting van de geluidsgolven. Om doeltreffend te
zijn, moet een onderlaag bijgevolg voldoende soepel zijn
om zijn dempende rol te kunnen vervullen, maar ook voldoende stijf om geen onaangenaam gevoel te creëren bij het
belopen.
De keuze van de onderlaag is afhankelijk van de gewenste
akoestische prestatie ∆Lw. Deze wordt in het laboratorium
gemeten volgens de norm NBN EN ISO 10140-3 [B88] en
bepaald overeenkomstig de norm NBN EN ISO 717-2 [B80]
voor het geheel houten vloerbedekking-onderlaag. De fabrikant moet bovendien kunnen aantonen dat deze akoestische prestaties ook in de tijd gehandhaafd worden, rekening
houdend met de normale gebruiksbelastingen waaraan het
parket onderworpen is en de impact hiervan op de onderlaag.
De dikte van de onderlagen moet toereikend zijn om de
gebeurlijke onvlakheden te kunnen opnemen en om

Materialen

doorponsen tegen te gaan. De minste doorboring, bijvoorbeeld ten gevolge van een oude nagelkop of een onregelmatigheid in het hout, kan alle gedane moeite immers tenietdoen. Indien de ondergrond en de vloerbedekking perfect
glad zijn, kan een dikte van 3 mm volstaan. Voor de veiligheid wordt doorgaans echter een minimale dikte van 5 à
7 mm aanbevolen.

3

Ook bepaalde absorberende materialen met hoge dichtheid die toegepast worden in grotere diktes (minstens 10 à
20 mm) kunnen deze rol vervullen (bv. minerale en plantaardige wol, houtvezels …). Deze materialen zijn beschikbaar onder de vorm van platen, op rollen of soms zelfs als
bulkmateriaal.
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar § 4.5
(p. 95).
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EISEN GESTELD AAN DE
VLOERBEDEKKING

Bij de plaatsing van houten vloerbedekkingen wordt men
met twee soorten eisen geconfronteerd (zie hiervoor ook de
WTCB-Dossiers 2012/3.10 [L1]): fundamentele voorschriften
enerzijds en specifieke eisen anderzijds.
■■ De fundamentele voorschriften
De Europese Bouwproductenverordening Nr. 305/2011 [E5]
(BPV) is van toepassing sinds april 2011. Deze heeft als
hoofddoel om het vrije verkeer van bouwproducten te bevorderen door de vastlegging van geharmoniseerde voorwaarden voor de commercialisatie ervan en legt de nadruk op de
gevolgen ervan voor de gebouwen waarin ze gebruikt worden.
Zo definieert bijlage 1 van de BPV zeven fundamentele voorschriften die ervoor moeten zorgen dat de gebouwen waarin
de erdoor beoogde bouwproducten toegepast worden, voldoen aan de eisen inzake:
1. mechanische sterkte en stabiliteit
2. brandveiligheid
3. hygiëne, gezondheid en milieu
4. gebruiksveiligheid en toegankelijkheid
5. geluidsisolatie
6. energiezuinigheid en thermische isolatie
7. duurzaam grondstoffengebruik.
Als gevolg van de huidige Europese regelgeving mogen
bouwproducten enkel nog in de handel gebracht worden
– zowel in eigen land als in eender welk ander land van de
Europese Unie – als ze zodanige eigenschappen bezitten dat
de bouwwerken waarin zij verwerkt, gemonteerd, toegepast
of geïnstalleerd moeten worden, kunnen voldoen aan de
fundamentele voorschriften, op voorwaarde dat ze degelijk
ontworpen en gebouwd werden. Deze eisen hebben dus
betrekking op het bouwwerk in zijn geheel en niet op de
bouwproducten an sich.
In het geval van houten vloerbedekkingen is het de geharmoniseerde Europese norm NBN EN 14342 [B76] die de
grondslag vormt voor de CE-markering en de fundamentele
voorschriften uit de Bouwproductenverordening aanvult.
Deze norm herneemt een aantal eisen met betrekking tot het
brandgedrag, de uitstoot van gevaarlijke stoffen, de breuksterkte, de slipweerstand, de warmtegeleidbaarheid en de
biologische duurzaamheid. De fundamentele voorschriften 1, 2, 3, 4 en 6 uit de BPV worden er dus wel degelijk door
gedekt. In de volgende paragrafen worden er bovendien nog

een aantal andere bijzondere eigenschappen van houten
vloerbedekkingen aangekaart. Deze komen weliswaar niet
aan bod in voormelde norm, maar kunnen wel helpen om te
beantwoorden aan de fundamentele voorschriften uit de
BPV.
■■ De specifieke eisen
Deze hebben betrekking op de bouwproducten an sich. In
het geval van houten vloerbedekkingen gaat het meer
bepaald om eisen met betrekking tot de slijtage, het esthetische uitzicht, de afmetingen, de ponsweerstand ...
Deze eisen worden verder toegelicht in de volgende paragrafen.

4.1

MECHANISCHE STERKTE EN STABILITEIT

Voor houten vloerbedekkingen zijn de volgende mechanische karakteristieken van belang:
• de slijtweerstand
• de weerstand tegen indrukking (ponsweerstand)
• de breuksterkte
• de stijfheid en de buigsterkte.
Deze prestaties worden hierna verder uit de doeken gedaan.
De eigenlijke sterkte- en stabiliteitsstudie van de ondergrond
valt buiten het bestek van deze Technische Voorlichting.

4.1.1 SLIJTWEERSTAND
De slijtweerstand van een houten vloerbedekking wordt
bepaald door de houtafwerking. Bij een filmvormende afwerking (vernis) zal de slijtweerstand van het vernis doorslaggevend zijn. Bij een niet-filmvormende afwerking (boenwas,
oliën) zal de slijtweerstand van het hout zelf bepalend zijn.
Algemeen kan men stellen dat er een goede correlatie
bestaat tussen de volumieke massa en de slijtweerstand van
het hout. Dit betekent dat een houtsoort met een hoge volumieke massa een betere slijtweerstand zal vertonen (zie
tabel 24, pp. 36 tot en met 40).
De slijtweerstand van een afgewerkt vloerelement wordt
bepaald aan de hand van de Taber Abraserproef volgens de
norm NBN EN 13696 [B69] (zie § 3.7.3, p. 80).
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In combinatie met over het oppervlak slepende lasten
(machines, kratten, meubels …) kunnen schurende stoffen,
zoals zand, leiden tot krasvorming in het zichtvlak. Naargelang van het belastingsniveau zal men dus moeten zoeken
naar de combinatie ‘vloerbedekking (bv. kopshouten
vloer) - houtsoort (zie § 4.1.2) - afwerking (slijtweerstand, zie
§ 3.7.1, p. 78)’ die de beste prestaties oplevert.
Verder is het aanbevolen om schoonloopzones te voorzien
aan deuren met rechtstreekse toegang naar buiten en dit,
om het uitzicht van de vloerbedekking veilig te stellen en
een normale levensduur te verzekeren.

4.1.2 PONSWEERSTAND
4.1.2.1

Algemeen

De ponsweerstand is van groot belang voor houten vloerbedekkingen, met name wanneer deze onderworpen zijn aan
puntbelastingen door bijvoorbeeld naaldhakken, zwaar
meubilair of bureaustoelen. Ze is in principe van toepassing
op het complex ‘hout - oppervlakteafwerking’, hoewel de
hardheid van de aangebrachte afwerking in de meeste gevallen minder belangijk is dan de hardheid van het hout zelf.
De grootte van de indrukking is afhankelijk van de drukkracht, de hardheid van het indrukkende materiaal en de
hardheid van het hout.
De nadelige gevolgen van puntbelastingen kunnen vermeden worden door een voldoende groot contactoppervlak te
voorzien of door de tussenplaatsing van onderleggers met
een toereikend contactoppervlak (meubels, piano). De
dynamische belastingen die teweeggebracht worden door
rollend materieel (bv. bureaustoelen) kunnen beperkt worden door te opteren voor wieltjes van voldoende groot formaat met een zacht oppervlak (bv. soepele kunststof, rubber). Ook een bureaumat uit halfharde kunststof kan op
sterk blootgestelde plaatsen een oplossing bieden.
De ponsweerstand van een op een houten vloerelement aangebracht afwerkingsproduct wordt ook wel aangeduid als de
elasticiteit ervan. Deze wordt bepaald volgens de norm NBN
EN 13696 [B69]. Een vernis, aangebracht op een zachte houtsoort, zal bijvoorbeeld een lagere ponsweerstand vertonen
dan hetzelfde vernis, aangebracht op een harde houtsoort.
De hardheid van het hout is bijgevolg van groot belang.
Bij niet-filmvormende afwerkingen is de hardheid van het
hout zelf doorslaggevend voor de ponsweerstand van de
vloerbedekking. In het algemeen zullen houtsoorten met
een hoge volumieke massa een hogere ponsweerstand vertonen dan houtsoorten met een lage volumieke massa (zie
tabel 24, pp. 36 tot en met 40). Zo is beuken, met een gemiddelde volumieke massa van 700 kg/m3, harder dan Amerikaans kersen, met een gemiddelde volumieke massa van
550 kg/m3, waardoor het ook een hogere ponsweerstand
biedt.
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Tabel 52 Hardheidsklassen voor verschillende houtsoorten.
Volumieke
massa (kg/m³)

Hardheidsklasse
van het hout

VM > 850
700 < VM ≤ 850
550 < VM ≤ 700
450 < VM ≤ 550
VM ≤ 450

Zeer hard
Hard
Matig hard
Zacht
Zeer zacht

In tabel 52, waarin het hout in vijf hardheidsklassen ingedeeld wordt op basis van de gemiddelde volumieke massa,
wordt een verband tussen de volumieke massa en de brinell
hardheid gesuggereerd.

4.1.2.2 Brinellhardheid
De ponsweerstand van een houtsoort kan uitgedrukt worden
met de brinellhardheid (HB, uitgedrukt in MPa) en wordt
bepaald volgens de norm NBN EN 1534 [B44]. Hiertoe onderwerpt men een vloerelement aan een puntbelasting van
1000 N, uitgeoefend door een stalen kogel met een diameter
van 10 mm, waarbij de belasting met een bepaalde snelheid
en gedurende een bepaalde tijd aangebracht wordt. De brinellhardheid is omgekeerd evenredig met de gemeten
indrukking. De hardheid van het hout zal dus groter zijn,
naarmate de brinellindex hoger is.
In de normen voor houten vloerbedekkingen staat vermeld
dat het hout dat gebruikt wordt in het zichtvlak een gemiddelde hardheid van minimum 10 N/mm² moet vertonen,
behalve dan voor plankenvloeren uit naaldhout waarvoor er
geen enkele eis opgelegd wordt (NBN EN 13990 [B73]). We
willen erop wijzen dat deze eis aan de lage kant ligt en niet
zal toelaten om een toereikende weerstand te verkrijgen in
geval van zware puntbelastingen. Wanneer er een hoge
ponsweerstand gevraagd wordt (bv. voor ruimten met rechtstreekse toegang naar buiten), is het bijgevolg aanbevolen
te opteren voor een minimale hardheid van 30 N/mm².
In tabel 53 (p. 87) wordt een overzicht gegeven van de brinell
hardheidswaarden voor verschillende houtsoorten.

4.1.2.3 Jankahardheid
De hardheid van hout kan ook aangeduid worden met de
jankahardheid. Deze grootheid stemt overeen met de kracht
in Newton (N) die nodig is om een stalen kogel met een diameter van 10 mm tot aan zijn middellijn in het houtoppervlak
te drukken.
De jankahardheid wordt gemeten op het langsvlak of op het
kopse vlak; voor de meeste houtsoorten stijgt de waarde van
de jankahardheid in deze volgorde. In tabel 24 (pp. 36 tot en
met 40) wordt de jankahardheid van een aantal houtsoorten
vermeld.

Eisen gesteld aan de vloerbedekking

Tabel 53 Gamma van brinellhardheidswaarden voor verschillende
houtsoorten.

Elzen
Vuren
Dennen
Grenen
Berken
Kastanje
Lorken
Kersen
Noten
Sipo
Teak
Afrormosia
Basralocus
Haagbeuken
Eiken
Esdoorn
Essen
Beuken
Iroko
Moabi
Movingui
Iepen

Tussen 10 en 20 N/mm²

25000
HARDHEID (N)

Brinellhardheid

Houtsoort

4

20000
15000
10000
5000
0

Tussen 20 en 30 N/mm²

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

VOLUMIEKE MASSA (kg/m³)
Afb. 59 Correlatie tussen de gemiddelde volumieke massa en de jankahardheid
in het langsvlak (volgens [W4]).

Voor enkele voorbeelden van de vloeropbouw en het mate
riaalgebruik bij houten sportvloeren verwijzen we naar
deel 2 van deze TV.
Tussen 30 en 40 N/mm²

Doussié
Ipé
Jatoba
Merbau
Wengé

> 40 N/mm²

Afbeelding 59 illustreert de correlatie tussen de gemiddelde
volumieke massa (kg/m3) en de jankahardheid in het langsvlak (N), op basis van de technische steekkaarten van 53 verschillende houtsoorten.

4.1.3 BREUKSTERKTE
Zelfdragende houten vloerbedekkingen moeten een minimale breuksterkte vertonen, die vastgesteld wordt overeenkomstig de Europese norm NBN EN 1533 [B43]. Deze sterkte
moet uitgedrukt en gedeclareerd worden onder de vorm van
een karakteristieke waarde bij maximale belasting, bepaald
door middel van een statische puntbelastingsproef.

4.1.4 STIJFHEID EN BUIGSTERKTE
Zelfdragende parketelementen moeten over een minimale
stijfheid beschikken om de doorbuiging tussen twee steunpunten te beperken.
Ook voor bepaalde toepassingen, zoals sportvloeren, wordt
van de houten vloerbedekking een zekere stijfheid gevraagd,
waarbij de vloeropbouw een belangrijke rol te spelen heeft.

In bijlage 4 (p. 115) is er extra informatie opgenomen omtrent
de hartafstanden van de draagconstructie en de minimale
diktes die noodzakelijk zijn om te kunnen beantwoorden aan
de eisen uit de Eurocode 5 [B48] en de norm NBN B 03-003
[B4].
Houten vloerbedekkingen kunnen ook experimenteel beoordeeld worden volgens de norm NBN EN 1533 [B43]. Deze
proef laat onder meer toe om de buigsterkte (Mfl, in Nm) te
bepalen.

4.2 BRANDVEILIGHEID
4.2.1 IN BELGIË VAN KRACHT ZIJNDE REGLEMENTERING
Het koninklijk besluit met basisnormen voor de preventie
van brand en ontploffing [F1] legt de minimale eisen vast
waaraan het ontwerp, de uitvoering en de inrichting van
gebouwen moeten voldoen. Deze basisnormen zijn teksten
met een verplichtend, wettelijk karakter en zijn in ons land
van toepassing op alle nieuwe gebouwen, ongeacht de
gebouwcategorie:
• onder de term ‘nieuwe gebouwen’ verstaat men zowel
bouwwerken die nog opgetrokken moeten worden als uitbreidingen van bestaande gebouwen (enkel voor wat de
uitbreiding betreft)
• de term ‘alle gebouwcategorieën’ verwijst op zijn beurt
naar alle types van gebouwen, onafhankelijk van hun
bestemming: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen …
Dit koninklijk besluit is niet van toepassing op eengezinswoningen, noch op lage gebouwen met een oppervlakte
van minder dan of gelijk aan 100 m² met maximaal twee
bouwlagen (gelijkvloers + 1). Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen lage gebouwen (met een hoogte kleiner
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dan 10 m (7)), middelhoge gebouwen (met een hoogte
begrepen tussen 10 en 25 m), hoge gebouwen (met een
hoogte van meer dan 25 m) en industriegebouwen.

In deze reglementaire documenten zijn er onder meer eisen
met betrekking tot de brandreactieprestatie van de vloerbedekkingen opgenomen.

4.2.2 BRANDWEERSTAND
De brandweerstand kan omschreven worden als het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde
tijdsduur te blijven voldoen aan de eisen in verband met de
brandstabiliteit (R), de vlamdichtheid (E), de thermische isolatie (I) en/of om het even welke andere vereiste functie. De
brandweerstand van een draagvloer met een compartimenterende functie wordt uitgedrukt door de letters REI, aangevuld door een tijdsduur in minuten, bijvoorbeeld REI 60.
Deze rol wordt verzekerd door de draagvloer zelf, samen met
de eventuele beschermingen die aangebracht werden aan
de onderzijde ervan (gipsplaten ...). De houten vloerbedekking heeft geen invloed op het brandstabiliteitscriterium (R)
en geen noemenswaardige invloed op de scheidende functie (EI).

4.2.3 BRANDREACTIE
4.2.3.1 Definitie en classificatie van de brandreactie
De brandreactie is het gedrag van een bouwproduct dat
– door zijn eigen ontbinding – het vuur waaraan het
blootgesteld is aanwakkert in specifieke omstandigheden
[B94].
De oude Belgische brandreactieclassificatie werd op
1/12/2016 definitief vervangen door de Europese [B65].
Hierin is er een specifieke categorie voor vloerbedekkingen
voorzien. Verder worden er zeven hoofdklassen onderscheiden: A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL en FFL (waarbij de
index FL staat voor flooring). De klasse A1 stemt overeen
met onbrandbare producten, terwijl de klasse F gehanteerd
wordt voor producten die faalden bij de minst strenge
proef. Naast deze hoofdklassen wordt er een bijkomende
klasse toegevoegd om de rookontwikkeling van de vloerbe-

TEMPERATUUR (°C)

Daarnaast kunnen de Gewesten en de Gemeenschappen nog
een aantal bijkomende teksten uitvaardigen die dit KB met
basisnormen aanvullen (voor zover deze geen afbreuk doen
aan de geëiste prestaties) en dit, teneinde rekening te houden met het specifieke karakter van bepaalde gebouwen.
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar de WTCB-website (www.wtcb.be - rubriek
Normalisatie – Normen-Antenne Brandpreventie).

1200
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TIJD
Afb. 60 Evolutie van de temperatuur tijdens een brand.

dekking te verduidelijken: s1 of s2 (smoke). Bijvoorbeeld:
DFL-s2.
De classificatienorm NBN EN 13501-1 [B65] verwijst naar een
reeks proefnormen waarmee het mogelijk is de brandreactieklasse van een product in het laboratorium te bepalen.
Deze proefnormen zijn opgenomen in tabel 54.
De brandreactieprestatie van houten vloerbedekkingen
wordt bepaald aan de hand van de in tabel 54 opgenomen
proefnormen. De plaatsingsvoorwaarden (type ondergrond
en plaatsingswijze) kunnen de brandreactieclassificatie
beïnvloeden. In de norm NBN EN ISO 9239-1 staat het volgende vermeld:
• het proefstuk moet geplaatst worden op een ondergrond
die de eigenlijke vloer nabootst
• de plaatsingswijze (lijm, zwevende plaatsing ...) die
gebruikt wordt voor de proefstukken moet representatief
zijn voor deze die ook in de praktijk gebruikt zal worden
• de onderlagen die gebruikt worden met de proefstukken
moeten representatief zijn voor deze die ook in de praktijk gebruikt zullen worden.

Tabel 54 Proefnormen ter bepaling van de brandreactieklasse van
vloerbedekkingen.
Euroklasse

Proefmethode

A1FL

NBN EN ISO 1182 [B81] en EN ISO 1716 [E7]

A2FL

NBN EN ISO 1182 [B81] of EN ISO 1716 [E7] en
NBN EN ISO 9239-1 [B87]

BFL
CFL
DFL

NBN EN ISO 9239-1 [B87] en NBN EN
ISO 11925-2 [B92]

EFL

NBN EN ISO 11925-2 [B92]

FFL

–

(7) Volgens het koninklijk besluit verstaat men onder de hoogte h van een gebouw de afstand tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste verdieping en
het laagste peil van de door brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw.

88

WTCB | TV 269 | Juni 2019

Eisen gesteld aan de vloerbedekking

2

3

anhydrietgebonden dekvloer) geplaatst wordt, evenals
voor alle andere houten ondergronden met een dichtheid
≥ 510 kg/m³
• de klasse die verkregen wordt bij de beproeving van een
houten vloerbedekking op een niet-gestandaardiseerde
ondergrond is enkel geldig voor de vloerbedekking die in
de praktijk op dit type ondergrond geplaatst wordt.

4

1

5
6
7

10

1.
2.
3.
4.
5.

Belichter
Afvoerpijp
Lichtwaarneming
Afvoerkap
Proefkamer

9

4

8

6. Stralend gaspaneel
7. Pilootvlammen
8. Luchttoevoer
9. Houder voor het staal
10. Schaal met afstanden

Afb. 61 Proefopstelling ter bepaling van de brandreactie van een
vloerbedekking volgens de norm NBN EN ISO 9239-1 [B87].

Om niet alle denkbare configuraties te moeten beoordelen,
stelt de norm NBN EN 13238 [B59] een aantal regels voor de
proefondergronden (d.w.z. het dragermateriaal van de vloerbedekking, zoals een dekvloer of een plaatmateriaal) voor,
zodanig dat het aantal proeven dat uitgevoerd moet worden
met het oog op de classificatie van een houten vloerbedekking sterk ingeperkt kan worden:
• de klasse die verkregen wordt bij de beproeving van een
houten vloerbedekking op een onbrandbare standaard
ondergrond (vezelcementplaat) is geldig voor de vloerbedekking die in de praktijk op een onbrandbare ondergrond (klasse A1FL en A2FL, zoals een cementgebonden of
een anhydrietgebonden dekvloer) geplaatst wordt. De
verkregen klasse is dus niet geldig indien de vloerbedekking op een brandbare ondergrond (bv. houten plaat)
geplaatst wordt
• de klasse die verkregen wordt bij de beproeving van een
houten vloerbedekking op een brandbare standaardondergrond (niet-brandbestendige houtspaanplaat) is geldig voor de vloerbedekking die in de praktijk op een
onbrandbare ondergrond (bv. een cementgebonden of

De tijdens de laboratoriumproef gebruikte plaatsingswijze
van de vloerbedekking moet representatief zijn voor de voorziene eindtoepassingsvoorwaarden: zwevende plaatsing,
gelijmde plaatsing of mechanische bevestiging.
Het toepassingsgebied van de proefresultaten kan uitgebreid worden op basis van een extrapolatieverslag, opgesteld door het proeflaboratorium.

4.2.3.2 Brandreactieprestatie van houten vloerbedekkingen
De brandreactieprestatie van een bouwproduct kan als volgt
geattesteerd worden:
1. door de informatiegegevens bij de CE-markering
2. bij gebrek aan een CE-markering gebeurt de attestering
aan de hand van een classificatieverslag, opgesteld door
een genotificeerd laboratorium of certificeringsorganisme (8). Dit classificatieverslag is gebaseerd op het
hiervoor beschreven classificatiesysteem (volgens de
norm NBN EN 13501-1 [B65]).
Bepaalde producten en materialen met een welgekend en
stabiel brandgedrag moeten niet aan de voorziene proeven
onderworpen worden. Hun brandreactieprestatie moet
evenmin proefondervindelijk aangetoond worden. Ze vallen
onder de beschikkingen van de Commissie die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd
werden onder de benaming ‘classified without further testing’ (CWFT) (geklasseerd zonder verdere proeven).
In de Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 tot
vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor
bepaalde voor de bouw bestemde producten voor houten
vloeren en massief houten lambrisering en bekleding [E1]
staat een tabel (zie tabel 55, p. 90) die betrekking heeft op
bepaalde houten vloerbedekkingen (zie ook [B76]). De hierin
opgenomen klassen zijn binnen de vermelde grensvoorwaarden geldig zonder bijkomende proeven. Deze tabel is eveneens opgenomen in de desbetreffende productnormen.
Indien men een brandreactieklasse wil verkrijgen die beter is
dan deze uit tabel 55 (p. 90) en/of indien het gaat om vloerbedekkingen die niet beantwoorden aan voormelde voorwaarden, kan men één of meerdere laboratoriumproeven

(8) Laboratorium of certificeringsorganisme uit een Lidstaat van de Europese Unie of uit een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische
Ruimte, dat de waarborgen inzake onafhankelijkheid en bekwaamheid zoals vastgelegd in de normen uit de reeks EN 45000 of NBN EN ISO/IEC 17025
[B97] aantoont.
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Tabel 55 Brandreactieklassen voor houten vloerbedekkingen (op basis van [E1] en [B76]).

Product
beschrijving (3)

Minimale
gemiddelde
dichtheid (4)
(kg/m³)

Minimale totale
dikte (mm)

Toestand bij
uiteindelijke
toepassing

Massieve vloer van
eiken of beuken met
afwerklaag

Beuken: 680
Eiken: 650

8

Gelijmd op de
ondergrond (6)

Massieve vloer van
eiken, beuken of vuren
met afwerklaag

Beuken: 680
Eiken: 650
Vuren: 450

20

Met of zonder spouw
aan de onderzijde

8

Zonder spouw aan
de onderzijde

20

Met of zonder spouw
aan de onderzijde

10

Gelijmd op de
ondergrond (6)

14 (7)

Met of zonder spouw
aan de onderzijde

8

Gelijmd op de
ondergrond

10

Zonder spouw aan
de onderzijde

14 (7)

Met of zonder spouw
aan de onderzijde

Materiaal (1) (2)

Houten vloer en
parket

Massief houten vloer
met afwerklaag en
hierboven niet
gespecificeerd
Meerlaags parket
met een eiken
bovenlaag van ten
minste 5 mm dik en
met afwerklaag

Parket

Houten vloer

Houtfineervloer

390

650 (bovenlaag)

Klasse (5) van de
vloerbedekking in
de voorziene
eindtoepassings
voorwaarden

CFL-s1

DFL-s1

CFL-s1

Meerlaags parket
met afwerklaag en
hierboven niet
gespecificeerd

500

Massief parket
(eenlaags) van noten

650

8

Gelijmd op de
ondergrond (8)

DFL-s1

Massief parket
(eenlaags) van
eiken, esdoorn en
essen (9)

Essen: 650
Esdoorn: 650
Eiken: 720

8

Gelijmd op de
ondergrond (8)

DFL-s1

Meerlaags parket met
een eiken bovenlaag
van ten minste 3,5 mm
dik (9)

550

–

Met of zonder spouw
aan de onderzijde

DFL-s1

Massieve vloer van
grenen of vuren (9)

Grenen: 480
Vuren: 400

15 (10)

Met of zonder spouw
aan de onderzijde

DFL-s1

Massieve vloer van
beuken, eiken,
grenen of vuren (9)

Beuken: 700
Eiken: 700
Grenen: 430
Vuren: 400

20

Met of zonder spouw
aan de onderzijde

DFL-s1

Houtfineervloer met
afwerklaag

800

6 (7)

Zonder spouw aan
de onderzijde

DFL-s1

DFL-s1

(1) Overeenkomstig de norm NBN EN ISO 9239-1 gemonteerd op een ondergrond van ten minste klasse D-s2, d0 en met een minimumdichtheid van
400 kg/m³ of met een spouw aan de onderzijde.
(2) Geldt eveneens voor traptreden.
(3) Type en hoeveelheid van de aangebrachte afwerklaag: acrylverf, polyurethaan of zeep, 50-100 g/m², en olie, 20-60 g/m².
(4) Geconditioneerd overeenkomstig de norm NBN EN 13238 (50 % RV, 23 °C).
(5) Klasse zoals vastgesteld in tabel 2 van de bijlage bij Beschikking 2000/147/EG.
(6) Ondergrond van ten minste klasse A2-s1, d0 (bv. cementgebonden of anhydrietgebonden dekvloer).
(7) Een tussenlaag van ten minste klasse E en met een maximumdikte van 3 mm mag worden aangebracht bij toepassingen zonder spouw, voor parketproducten van ten minste 14 mm dik en voor houtfineervloeren.
(8) Ondergrond van ten minste klasse D-s2, d0.
(9) Zonder afwerklaag.
(10)Een tussenlaag van ten minste klasse EFL, met een maximumdikte van 3 mm en een minimumdichtheid van 280 kg/m³.
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laten uitvoeren. Dit kan noodzakeljk blijken in functie van de
eisen die opgelegd worden door de van kracht zijnde Belgische reglementering (zie volgende §). De proeven moeten
uitgevoerd worden overeenkomstig de in § 4.2.3.1 (p. 88)
geciteerde normen.

4.2.3.3 Eisen voor de vloerbedekkingen
In België zijn de voorschriften met betrekking tot de brandreactie van vloerbedekkingen opgenomen in Bijlage 5/1 van
het koninklijk besluit met basisnormen (zie § 4.2.1, p. 87).
De vereiste brandreactieklasse is afhankelijk van verschillende parameters:
• de hoogte van het gebouw (laag gebouw ‘LG’, middelhoog gebouw ‘MG’ of hoog gebouw ‘HG’, zie § 4.2.1,
p. 87) (9)
• de bestemming van de ruimte (zalen, evacuatiewegen …)
• de gebouwklasse (in dalende volgorde van risicograad),
afhankelijk van het type bezetters:
–– type 1: niet-zelfredzame bezetters (bv. rusthuizen,
ziekenhuizen ...)
–– type 2: slapende zelfredzame bezetters (bv. appartementsgebouwen, gebouwen met studentenkotten,
hotels)
–– type 3: wakende zelfredzame bezetters (bv. kantoorgebouwen, scholen zonder internaat, winkels).

4

De klassen die voorgeschreven worden voor vloerbedekkingen zijn samengevat in de tabellen 56 en 57 (p. 92).

4.2.3.4 Brandvertragende behandelingen
Om de brandreactie van de vloerbedekking te verbeteren,
kan er een behandeling met brandvertragende producten
uitgevoerd worden. Een dergelijke behandeling, waarbij er
doorgaans gebruikgemaakt wordt van zouten in een waterige oplossing, laat toe om de brandreactie van het materiaal
op te drijven tot de klasse BFL. Het zal echter onmogelijk zijn
om het hout tot in de massa te behandelen indien het niet
als impregneerbaar geklasseerd werd (klasse 1 – zie
tabel 24, pp. 36 tot en met 40). We willen erop wijzen dat het
hout – in tegenstelling tot bij de verduurzamingsbehandeling – in zijn geheel als impregneerbaar geklasseerd moet
zijn en dus niet louter en alleen het spinthout.
Na de behandeling en vóór de verwerking wordt het hout
opnieuw gedroogd tot het een houtvochtgehalte van 9 tot
10 % bereikt. De aldus behandelde parketelementen kunnen een lichte vervorming en scheurvorming vertonen.
Omwille van de herbevochtiging van de parketelementen is
een dergelijke behandeling niet geschikt voor alle parket- en
profieltypes.

Tabel 56 Brandreactie-eisen voor vloerbedekkingen (KB Basisnormen).
Gebruik van de ruimte

Hoge gebouwen
(h > 25 m)

Middelhoge gebouwen
(10 ≤ h ≤ 25 m)

Ruimte

Gebruikers

Technische ruimten,
parkings, machinekamers, technische kokers

Alle types

Liftcabines

Alle types

Collectieve keukens

Alle types

BFL-s2

Type 1

BFL-s1

Types 2 en 3

CFL-s2

Type 1

A2FL-s1

Zalen

Evacuatiewegen

Trappenhuis

A2FL-s2
CFL-s2

Type 2
Type 3

EFL

CFL-s1 (1)

BFL-s1

Type 1

A2FL-s1

Type 2

BFL-s1
BFL-s1

Type 1
Types 2 en 3

DFL-s2 (2)

CFL-s1 (1)

BFL-s1

Type 3
Alle andere ruimten

Lage gebouwen
(h < 10 m)

CFL-s2
CFL-s1

DFL-s2

EFL

(1) BFL-s1 voor de evacuatieweg op het evacuatieniveau (vanaf het trappenhuis tot aan de buitenkant van het gebouw).
(2) CFL-s2 voor de evacuatieweg op het evacuatieniveau (vanaf het trappenhuis tot aan de buitenkant van het gebouw).

(9) Opmerking: er zijn geen brandreactie-eisen voorhanden voor de vloerbedekkingen van industriegebouwen (opslag en productie).
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Tabel 57 Brandreactie-eisen voor vloerbedekkingen in de evacuatiewegen en trappenhuizen indien het gebouw uitgerust is met een
branddetectie-installatie (KB Basisnormen).
Gebruik van de ruimte
Ruimte

Gebruikers

Hoge gebouwen
(h > 25 m)

Middelhoge gebouwen
(10 ≤ h ≤ 25 m)

Type 1
Evacuatiewegen

BFL-s1

Type 2
Type 3

BFL-s1

Type 1
Trappenhuizen

Lage gebouwen
(h < 10 m)

CFL-s1

DFL-s1 (*)

CFL-s1

DFL-s2
BFL-s1
CFL-s1

Type 2
CFL-s1

Type 3

DFL-s2

(*) CFL-s1 voor de evacuatieweg op het evacuatieniveau (vanaf het trappenhuis tot aan de buitenkant van het gebouw).

Bij een langdurige blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid kunnen de zouten die vervat zitten in de brandvertragende producten een hygroscopische werking beginnen te
vertonen. In dergelijke gevallen is het aangewezen om een
filmvormende afwerking te voorzien teneinde de opname
van vocht uit de omgevingslucht af te remmen.
Een filmvormende afwerking kan eveneens nuttig zijn
omwille van het onderhoud en de hygiëne. Om het duurzame karakter en de doeltreffendheid van de brandvertragende behandeling te waarborgen, kan het noodzakelijk zijn
om in een regelmatig onderhoud te voorzien.
Men dient ervoor te zorgen dat deze afwerking verenigbaar
is met de gebruikte brandvertragende behandeling. Het aanbrengen van een afwerking achteraf kan de brandreactieklasse van het vloerbedekkingsmateriaal nadelig beïnvloeden.
Een andere oplossing bestaat erin om rechtstreeks op het
hout een brandvertragend vernis aan te brengen. De prestaties en de duurzaamheid van dit product in de tijd, rekening
houdend met het verwachte belastingsniveau (bv. slijtage),
moeten gewaarborgd worden door de fabrikant en dit, op
basis van proefverslagen.

4.2.3.5 Plaatmaterialen
Tabel 58 geeft een conventionele brandreactieclassificatie
voor plaatmaterialen op basis van hout.
De platen (bv. spaanplaten) kunnen eveneens geleverd worden in een brandvertragende versie (zie de technische fiche
van de fabrikant, gebaseerd op brandreactieproeven).

4.3 HYGIËNE, GEZONDHEID EN MILIEU
Volgens de Bouwproductenverordening (BPV) moet een
bouwwerk zodanig ontworpen en uitgevoerd worden dat het
gedurende zijn volledige levenscyclus geen bedreiging vormt
voor de hygiëne, de gezondheid en de veiligheid van de uitvoerders, bewoners of hun buren. Tevens mag het noch tijdens de bouw, het gebruik of de sloop ervan een buitengewoon grote invloed uitoefenen op de milieukwaliteit of op
het klimaat, met name door:
• de uitstoot van toxische gassen
• de afgifte aan de binnen- of buitenlucht van gevaarlijke
stoffen, vluchtige organische stoffen (VOS), broeikasgassen of gevaarlijke partikels
• de afgifte van gevaarlijke straling

Tabel 58 Conventionele brandreactieclassificatie voor plaatmaterialen op basis van hout.
Plaatmateriaal

92

Referentienorm

Minimale dichtheid
(kg/m³)

Minimale dikte (mm)

Euroklasse voor
vloerbedekkingen

Spaanplaat

NBN EN 312 [B10]

600

9

DFL-s1

Harde vezelplaat

NBN EN 622-2 [B24]

900

6

DFL-s1

Middelharde vezelplaat

NBN EN 622-3 [B25]

600

9

DFL-s1

400

9

EFL

Zachte vezelplaat

NBN EN 622-4 [B26]

250

9

EFL

MDF-plaat (medium density fibreboard)

NBN EN 622-5 [B27]

600

9

DFL-s1

Cementgebonden spaanplaat

NBN EN 634-2 [B28]

1000

10

BFL-s1

OSB-plaat

NBN EN 300 [B9]

600

9

DFL-s1

Multiplex

NBN EN 636 [B30]

400

9

DFL-s1

Massief houten plaat

NBN EN 13353 [B61]

400

12

DFL-s1
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• de vervuiling of besmetting van het water of de bodem
• het lozen van gevaarlijke of de kwaliteit van het drinkwater nadelig beïnvloedende stoffen
• een gebrekkige afvoer van afvalwater, rook en vaste of
vloeibare afvalstoffen
• de aanwezigheid van vocht in gedeelten van het bouwwerk of op de binnenoppervlakken van het gebouw.

4.3.1 GEVAARLIJKE STOFFEN
Wat de gevaarlijke stoffen betreft, bestaan er zowel eisen
voor het product an sich, d.w.z. voor de chemische bestanddelen ervan, als voor de stoffen (VOS) die het product mettertijd afgeeft.
Hoewel er op Europees niveau al verschillende proefmetho
den uitgewerkt werden ter bepaling en karakterisering van
de schadelijke vluchtige stoffen die door bouwmaterialen
afgegeven worden aan de binnenlucht, bestaan er tussen de
Lidstaten nog steeds een aantal belangrijke verschillen met
betrekking tot de te gebruiken beoordelingsmethoden.
In dit kader werkt het technische comité CEN TC 351 (Construction products: assessment of release of dangerous substances) op dit moment een aantal proefmethoden uit ter
karakterisering van de gevaarlijke stoffen die door bouwproducten afgegeven worden aan de binnenlucht, de bodem en
het grondwater. Op basis hiervan zullen er bijkomende eisen
geïmplementeerd kunnen worden in de geharmoniseerde
normen van de tweede generatie.
Ook het mandaat M/119 (Floorings) inzake de standaardisering van de geharmoniseerde normen met betrekking tot
vloerbedekkingen wordt thans herzien, wat op termijn zal leiden tot een aanpassing van de betreffende productnormen.
De Europese norm NBN EN 14342 [B76] legt dan weer beperkingen op inzake de formaldehyde-emissie van houten vloerbedekkingen en de toevoeging van pentachloorfenol (PCP)
tijdens het productieproces. Ook de Europese Verordening (EG) Nr. 1907/2006 [E4], beter gekend als de REACHregelgeving (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), heeft gevolgen voor vloerbedekkingen
(net zoals voor alle andere bouwmaterialen), vermits het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen erdoor begrensd
wordt (https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach). Dankzij deze regelgeving, die van kracht
werd op 1 juni 2008, was het mogelijk om een uniek geïntegreerd registratie-, beoordelings- en goedkeuringssysteem
voor chemische stoffen in te voeren in de Europese Unie. Ze
verplicht de producent ertoe om alle geproduceerde of geïmporteerde stoffen te repertoriëren, de hoeveelheden te beoordelen en mogelijks over te gaan tot een registratie. De gebruiker moet op zijn beurt de gebruikte chemische stoffen
repertoriëren en overgaan tot de identificatie van de bevoorradingsbronnen, de kritieke stoffen en de benamingen.
De aannemer moet weten of het product dat hij gebruikt al

4

dan niet het voorwerp uitmaakt van een reglementering.
Indien voorhanden, dient hij eveneens de MSDS-fiche (Material Safety Data Sheet) op te vragen, zijn werknemers hieromtrent goed te informeren en de veiligheidsvoorschriften in
acht te nemen.

4.3.2 HOUTVERDUURZAMINGSPRODUCTEN
BRANDVERTRAGENDE BEHANDELINGEN

EN

De markttoegangsprocedure en het Belgische homologatiesysteem zijn in overeenstemming met de Europese Biociderichtlijn 98/8/EG [E2]. Deze richtlijn heeft betrekking op het
gebruik van biociden, met inbegrip van de stoffen die aangewend worden voor de houtbehandeling, en homogeniseert
aldus de eisen inzake volksgezondheid uit de verschillende
Europese Lidstaten. Zodoende kan men zich ervan vergewissen dat de houtverduurzamingsproducten die beschikbaar
zijn op de markt niet alleen technisch doeltreffend zijn, maar
ook onschadelijk voor de gezondheid van de gebruiker.
Het gebruik van bepaalde stoffen (bv. pentachloorfenol) is in
ons land niet langer toegelaten. De Europese norm NBN
EN 14342 [B76], gewijd aan houten vloerbedekkingen, vermeldt in deze context dat elke fabrikant die pentachloorfenol (PCP) gebruikt bij de vervaardiging van zijn houten plankenvloer of parket (bv. om naaldhout te beschermen tegen
verblauwing) dit als volgt moet aangeven in de CE-markering
indien de waarden hoger zijn dan 5 ppm: PCP > 5 ppm. Zo
niet, dan moet de volgende vermelding aanwezig zijn:
PCP ≤ 5 ppm. We willen erop wijzen dat houten plankenvloeren en parket van nature geen PCP bevatten.
De grootste milieu- en gezondheidsrisico’s in verband met
houtverduurzamingsproducten treden gewoonlijk op tijdens
het aanbrengen van de behandeling, tijdens de verwerking
van de behandelde materialen en bij de verwijdering ervan
(moeilijkheid om het hout te recycleren, wat gewoonlijk leidt
tot de verbranding ervan). Het is dus aanbevolen om de
behandeling te laten uitvoeren in een erkend station (zie
§ 3.1.4, p. 52). Deze werkwijze garandeert een maximale doeltreffendheid van het procedé, zodat men eventuele negatieve
invloeden op mens en milieu tot een minimum kan beperken.
Het is eveneens raadzaam om gebruik te maken van houtverduurzamingsproducten die beschikken over een technische
goedkeuring (ATG). Deze laatste staat immers garant voor de
kwaliteit.
Wat de brandvertragende behandelingen betreft, is er vooralsnog geen enkel product dat over een ATG beschikt. De
behandelde zichtvlakken moeten van een filmvormende
afwerking (vernis) voorzien worden om direct contact met de
huid of de slijmvliezen te vermijden.

4.3.3 FORMALDEHYDE-EMISSIE
Formaldehyde is een gas dat alomtegenwoordig is in onze
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leefomgeving. De effecten van deze stof op de gezondheid
kunnen gaan van een gewone irritatie van de ogen en het
neusslijmvlies tot ernstige allergische reacties. Bovendien
behoort formaldehyde tot de klasse der kankerverwekkende
stoffen voor de mens.
Indien er tijdens het productieproces formaldehydehoudende materialen (met name aminoplastische harsen) aan
de houten vloerbedekking toegevoegd werden, moet deze
onderworpen worden aan een proef en geklasseerd worden
in de klasse E1 (de strengste) of E2, zoals bepaald in de norm
NBN EN 14342 [B76].
Onbehandeld massief hout dat vrij is van lijmen, coatings of
oppervlakteafwerkingen vertoont een formaldehyde-emissie die een stuk lager ligt dan de bovengrens voor de producten van de klasse E1.
De lijmen die gebruikt worden bij de productie van plaatmaterialen op basis van hout (spaanplaat, hardboard, softboard,
MDF, multiplex, OSB …) voor toepassing in de vloeropbouw
(bv. droge tussenvloeren, onderconstructies en onderparket)
kunnen formaldehyde bevatten. Deze stof kan na verloop van
tijd terug afgegeven worden aan de atmosfeer.
De emissie binnenin een woning is afhankelijk van het type
vloerbedekking, de hoeveelheid plaatmateriaal in de ruimte,
de ventilatie, de vochtigheid en de omgevingstemperatuur.
Voor binnenruimten wordt het gebruik van platen van de
klasse E1 aanbevolen.

Er bestaan bepaalde afwerkingstypes die de formaldehydeemissie kunnen beperken, zoals vernissen op basis van
alkydhars. Daarnaast zijn er echter ook afwerkingen die de
formaldehyde-emissie kunnen verhogen (aminoplastische
lijmen of lakken ...). Men dient hieromtrent dus de nodige
inlichtingen in te winnen bij de fabrikant.
Indien een houten vloer- of parketelement opgebouwd is uit
plaatmaterialen op basis van hout van de klasse E1, overeenkomstig de norm NBN EN 13986 [B72], en indien er tijdens het vervaardigingsproces geen formaldehyde toegevoegd werd, mag de classificatie E1 voor dit product gebruikt
worden zonder bijkomende proef.
Het koninklijk besluit van 8 mei 2014 [F5] tot vaststelling van
de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu
van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken (zie
§ 4.3.4) legt op zijn beurt voor vloerbedekkingen (evenals
voor lijmen en afwerkingsproducten) die bedoeld zijn voor
verkoop op de Belgische markt een drempelniveau op dat
strenger is dan de klasse E1 (zie tabel 59).

4.3.4 EMISSIE IN DE BINNENLUCHT
Eén van de belangrijkste maatregelen in het streven naar
een betere binnenluchtkwaliteit bestaat erin om de emissie
van polluenten te beperken. In afwachting van een gemeenschappelijke Europese aanpak, heeft België reeds een
nieuw koninklijk besluit [F5] gepubliceerd dat van kracht

Tabel 59 Emissiekarakteristieken en bijhorende drempelniveaus volgens het KB van 8 mei 2014 [F5] dat van kracht geworden is op 1 januari 2015.
Karakteristiek

Bepaald volgens

De R-waarde is de som van alle Ri-ratio’s voor alle
vluchtige organische stoffen met een gekende LCI-waarde
(lowest concentration of interest). De Ri-ratio is de
verhouding tussen de gemeten concentratie in de
proefkamer van een bepaalde vluchtige organische stof
en de met deze vluchtige organische stof overeenstemmende LCI-waarde.

De concentraties van de individuele vluchtige organische
stoffen worden bepaald volgens de norm NBN EN 16516
[B79].

Het totale gehalte aan vluchtige organische stoffen
(TVOS)
Het totale gehalte aan halfvluchtige organische stoffen
(TSVOS)
CMR-stoffen van de categorieën 1A en 1B, zoals bedoeld
in Art. 36(1)(c) van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels
Acetaldehyde (EINECS 200-836-8, CAS 75-07-0) (*)
Tolueen (EINECS 203-625-9, CAS 108-88-3) (*)

De LCI-waarden zijn deze van de geharmoniseerde lijst,
opgesteld door het Joint Research Centre van de Europese
Commissie (DG JRC Report N° 29 – Harmonisation
framework for health based evaluation of indoor
emissions from construction products in the European
Union using the EU-LCI concept).
Voor de stoffen waarvoor er nog geen LCI-waarde bepaald
werd, geldt de genotificeerde LCI-waarde van de AgBB
(Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten) die op het moment van het in de handel
brengen of aanbieden op de markt van toepassing was.
De bereiding van de proefstalen gebeurt volgens de norm
NBN EN ISO 16000-11 [B95], de norm NBN EN 16516 [B79]
en de relevante aanvullende bepalingen uit de CENproductnormen.

Formaldehyde (EINECS 200-001-8, CAS 50-00-0) (*)
(*) EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances.
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Drempelniveau
na 28 dagen

≤1

≤ 1000 μg/m³
≤ 100 μg/m³

≤ 1 μg/m³

≤ 200 μg/m³
≤ 300 μg/m³
≤ 0,100 mg/m³
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geworden is op 1 januari 2015 en waarin er drempelniveaus
voor de VOS-emissie (vluchtige organische stoffen) van
bouwproducten naar de binnenomgeving vastgelegd worden. Deze wetgeving is tegenwoordig van toepassing op alle
vloerbedekkingsmaterialen (waaronder hout), op de lijmen
die gebruikt worden voor de plaatsing ervan, evenals op de
afwerkingsproducten (vernis, boenwas en olie), voor zover
deze bestemd zijn voor binnenruimten voor residentieel,
tertiair, sportief, commercieel of openbaar gebruik en/of
voor kantoorgebouwen met een zwakke tot zeer hoge
gebruiksintensiteit. Het doel ervan is om de volksgezondheid te beschermen door de schadelijke effecten van een
emissie van vluchtige en halfvluchtige organische stoffen te
beperken en aldus te komen tot een gezondere binnenlucht.
Dit besluit bepaalt niet alleen de drempelniveaus voor de
VOS-emissie naar het binnenmilieu, maar ook de voorwaarden die gerespecteerd moeten worden om voornoemde producten in de handel te mogen brengen en te mogen aanbieden op de Belgische markt. In dit kader werden er
drempelwaarden opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke
stoffen, waaronder ook formaldehyde. Er mag geen enkele
als kankerverwekkend geklasseerde stof meer uitgestoten
worden.
Ter informatie wordt het op de markt aanbieden als volgt
gedefinieerd: het in het kader van een handelsactiviteit, al
dan niet tegen betaling, verstrekken van een bouwproduct
met het oog op distributie of gebruik op de uniale markt.
De fabrikanten, invoerders en verdelers moeten voor het op
de markt gebrachte product eveneens een emissiedossier
samenstellen en gedurende 10 jaar up-to-date houden, dat
aantoont dat het product in overeenstemming is met de
vastgestelde drempelniveaus (zie tabel 59, p. 94).
De bepaling van de VOS-emissies om deze conformiteit aan
te tonen, gebeurt na een conditionering van 28 dagen, overeenkomstig de norm NBN EN 16516 [B79].
In België is het verboden om bouwproducten in de handel te
brengen of op de markt aan te bieden die niet in overeenstemming zijn met de drempelniveaus uit tabel 59. Het
koninklijk besluit brengt echter geen enkele verplichting met
zich mee betreffende het labelen en etiketteren van de producten.
Wat de VOS-emissies betreft, bestaan er naast het voormelde Belgische KB ook nog verschillende labels, zoals
‘Natureplus’, ‘der Blaue Engel’, ‘Emicode’, ‘Emissions dans
l’air intérieur’ ... Deze labels onderscheiden zich van elkaar
door de lijst van beproefde VOS, door de hiermee geassocieerde drempelwaarden en door de gebruikte rekenmethoden. Omwille van deze verschillen is het onmogelijk om deze
labels onderling te vergelijken. Het feit dat een product van
één van deze labels voorzien is, betekent bovendien geenszins dat het ook beantwoordt aan de criteria uit het voormelde KB.

4

4.4 GEBRUIKSVEILIGHEID
Deze eis heeft voornamelijk betrekking op de volgende
aspecten:
• het gevaar voor vallen: de toelaatbare afwijkingen op de
hoogteverschillen, de vlakheid … mogen niet overschreden worden (zie deel 2 van deze TV)
• het gevaar voor verwondingen: het hout moet voldoen
aan de voorschriften in verband met de minimale houtkwaliteit en aan de betreffende Europese normen, zodat
de kans op letsels beperkt wordt
• de slipweerstand/stroefheid van het oppervlak: de slipweerstand van een vloer bij gebruik is niet enkel afhankelijk van de initiële eigenschappen van het materiaaloppervlak, maar ook van de manier waarop het materiaal
evolueert (slijtage, patina …) en onderhouden wordt. Ze
kan in het gedrang gebracht worden door de aanwezigheid van contaminanten zoals water, zeep, stof of zand.
De slipweerstand van een houten vloerbedekking wordt
beoordeeld aan de hand van de slingerproef, overeenkomstig de technische specificaties CEN/TS 15676 [B1].
De stroefheid kan op haar beurt aangepast worden door
er een speciale afwerking (vernis) op aan te brengen. Een
dergelijke afwerking wordt onder meer voorzien bij sportvloeren, maar kan ook toegepast worden in bejaardentehuizen of tehuizen voor gehandicapten.
In de praktijk wordt het gebruik van boenwassen op risicoplaatsen zoals trappen afgeraden en dit, omwille van het
slipgevaar. Voor meer informatie omtrent de veiligheid van
houten trappen verwijzen we naar § 2.4 van de TV 198 [W3].

4.5 GELUIDSWERING
4.5.1 LUCHTGELUIDSISOLATIE
De luchtgeluidsisolatie van vloeren wordt bepaald door de
vloeropbouw in zijn geheel en niet zozeer door de vloerbedekking. Om de bewoners een zeker akoestisch comfort te
waarborgen (vooral bij woningscheidende vloeren), dient
men bij het ontwerp de nodige aandacht te besteden aan de
vloeropbouw. De eisen met betrekking tot de akoestische
prestaties van woongebouwen zijn opgenomen in de Belgische norm NBN S 01-400-1 [B99] en dit, ongeacht de aangebrachte vloerbedekking.
Voor wat de vloerbedekkingen in scholen betreft, zijn de
eisen opgenomen in de Belgische norm NBN S 01-400-2
[B100]. Voor alle andere gebouwen (ziekenhuizen, hotels,
kantoorgebouwen) staan de akoestische eisen momenteel
vermeld in de Belgische norm NBN S 01-400 [B98] en in de
toekomstige norm NBN S 01-400-3.
De prestaties van een zogenoemde ‘zware’ vloeropbouw
(holle betonnen welfsels, breedplaatvloeren) zijn in de
regel redelijk goed, vooral indien er eveneens een performante zwevende dekvloer uitgevoerd wordt (zie TV 189 [W1],
§ 8.3).
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1
3

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestaande plint
Bestaande houten vloer (niet-zwevend)
Absorberend materiaal
Bestaande balk
Trillingsdempend ophangelement
Trillingsdempende metalen structuur
Twee van de muur losgekoppelde gipsplaten
Soepele scheidingsstrook

4
8

7

6

Afb. 62 Luchtgeluidsisolatie van lichte houten vloeren.

De akoestische prestaties van houten vloeren zijn daarentegen eerder beperkt. Door de uitvoering van een akoestisch
verlaagd plafond, in combinatie met een (opencellig)
geluidsabsorberend materiaal tussen de houten lambourdes over een afstand van minstens 20 cm kan men de luchtgeluidsisolatie echter op doetreffende wijze verbeteren. In
voorkomend geval moet het plafond wel vastgemaakt zijn
met behulp van trillingsdempende bevestigingen of ophang
elementen en van de muur gescheiden zijn door middel van
een soepele strook (zie afbeelding 62).
Naarmate de trillingsdempende ophangelementen langer
zijn (minstens 5 cm onder de vloerbalk) en naarmate de
geluidsabsorberende laag (poreuze soepele materialen)
dikker is (gewoonlijk 20 cm), zullen de akoestische prestaties van de vloeropbouw beter zijn.

4.5.2 CONTACTGELUIDSISOLATIE
4.5.2.1 Algemeen
De contactgeluiden die gegenereerd worden in gebouwen
(bv. voetstappen, vallende voorwerpen, verschuiven van
meubilair) vertegenwoordigen doorgaans een belangrijke
hoeveelheid akoestische energie die zich tot op grote
afstand in de structuur kan voortplanten. Ze kunnen dan ook
aanleiding geven tot aanzienlijke geluidshinder in de aangrenzende ruimten (zie afbeelding 63). Net zoals het geval
was voor de luchtgeluiden, is de directe contactgeluidstransmissieweg doorheen de vloer de doorslaggevende.
De Belgische norm NBN S 01-400-1 [B99] legt de maximale
contactgeluidsniveaus L’nT,w vast waaraan voldaan moet

‘Dd’: directe contactgeluidstransmissieweg
‘Ff’, ‘Fd’ en ‘Df’: flankerende contactgeluidstransmissiewegen

DDD

d
f

f
d
FF

f

Afb. 63 Contactgeluidstransmissiewegen tussen twee boven (links) en twee naast (rechts) elkaar gelegen ruimten.
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worden in een volledig afgewerkt gebouw en dit, zowel voor
een normaal als een verhoogd akoestisch comfort.
Deze eisen zijn van toepassing op gebouwen die geheel of
gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning en waarvoor de
bouwaanvraag ingediend werd na maart 2008. Voor vloerbedekkingen in scholen zijn de eisen opgenomen in de Belgische norm NBN S 01-400-2 [B100]. Voor alle andere gebouwen (ziekenhuizen, hotels, kantoorgebouwen …) staan de
akoestische eisen vermeld in de Belgische norm NBN
S 01-400 [B98].
De norm NBN S 01-400-1 geeft expliciet aan dat de normeisen gerespecteerd dienen te worden voor alle vloertypes
(zowel de zware als de lichte), ongeacht of ze al dan niet
bekleed zijn. Net zoals het geval was voor de luchtgeluidsisolatie liggen de contactgeluidsisolatieprestaties van houten vloeren eerder aan de lage kant.
De verbetering van de contactgeluidsisolatie die teweeggebracht wordt door het aanbrengen van de houten vloerbedekking wordt uitgedrukt door de grootheid ΔLw (in decibels
[dB]). Hoe groter de ΔLw-waarde, hoe doeltreffender de door
de vloerbedekking gegenereerde geluidsdemping. Deze
waarde wordt bepaald door middel van geluidsmetingen,
uitgevoerd met een genormaliseerde schokmachine (gestandaardiseerde contactgeluidsbron) en dit, op een standaard
laboratoriumvloer uit gewapend beton met een dikte van
120+40
-20 mm.
De ΔLw-waarde van een vloerbedekking is dus enkel van toepassing in aanwezigheid van een homogene betonvloer en
is bijgevolg niet bruikbaar voor de bepaling van de contactgeluidsisolatie ervan op een lichte constructie (bv. op een
houten vloer). De norm voorziet niettemin in de opmeting
van de verbetering ΔLt,w voor houten vloerbedekkingen met
behulp van een lichte referentievloer, maar hieromtrent zijn
er vooralsnog slechts weinig gegevens beschikbaar.

de vloerbedekking waarop de schok aangrijpt losgekoppeld
wordt van de draagconstructie (bv. betonvloer). Hiertoe
bestaat één van de beste oplossingen erin om een zwevende
dekvloer uit te voeren die losgekoppeld is van de draagvloer
en de muren.
Men dient eveneens elk stijf contact tussen de houten vloerbedekking en de muren en tussen de houten vloerbedekking
en de draagconstructie te vermijden. Daarom moet er een
soepele scheidingsstrook aangebracht worden tussen de
houten vloerbedekking en de muren evenals tussen de houten vloerbedekking en elk bouwelement dat de dekvloer
doorboort (bv. leiding). Ook de plinten mogen niet in contact
komen met de vloerbedekking om te vermijden dat het contactgeluid zich via de muren zou voortplanten naar de aangrenzende ruimten (flankerende geluidstransmissie). Tussen de plint en de houten vloerbedekking moet er een ruimte
van minstens 5 mm voorzien worden die bij voorkeur opgevuld wordt met een soepele voeg (zie afbeeldingen 64 en 65,
p. 98). In afwezigheid van een dergelijke ontkoppeling zal de
contactgeluidsisolatie van de vloeropbouw sterk verminderen en zal het effect van de zwevende dekvloer dermate afgezwakt worden dat er niet langer voldaan kan worden aan de
akoestische prestaties die opgelegd worden door de normen.
De uitvoering van een verlaagd akoestisch plafond, zoals
hierna beschreven, kan toelaten om de afwezigheid van een
performante zwevende dekvloer te compenseren. Deze
methode zal echter nooit even doeltreffend zijn als een
behandeling aan de bron. Ze laat immers enkel toe om de
1

2

3

4
5

6

De eerste maatregel om de contactgeluidsisolatie van houten vloerbedekkingen te verbeteren, bestaat erin om het
lawaai aan de bron aan te pakken. Hiertoe dient men ervoor
te zorgen dat de vloerbedekking waarop de schok aangrijpt
losgekoppeld wordt van de draagconstructie.
Hierna worden er een aantal oplossingen voorgesteld al
naargelang de draagconstructie van het zware of het lichte
type is. De aandacht zal hierbij gevestigd worden op de voorzorgen die getroffen moeten worden om te vermijden dat de
vloerbedekking (plankenvloer of parket) de verhoopte prestaties zou verminderen.

7
8

4.5.2.2 Akoestische isolatie van houten vloerbedekkingen
op een zware draagconstructie (betonnen draagvloer, dekvloer)

1. Aan de muur bevestigde plint die losgekoppeld is van de
vloer
2. Dichtingsvoeg uit siliconenkit
3. Houten vloerbedekking
4. Zwevende dekvloer
5. Vochtscherm
6. Soepele scheidingslaag
7. Egalisatielaag
8. Vloerplaat

Zoals hiervoor reeds vermeld werd, is het in akoestisch
opzicht essentieel om te opteren voor een oplossing waarbij

Afb. 64 Akoestisch performant houten vloersysteem voor appartementsgebouwen.
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1
2

≥ 5 mm

4

3

4

≥ 5 mm
1. Plint
2. Afdeklijst
3. Dichtingsvoeg
4. Opening aan de vloeromtrek
Afb. 65 Plaatsing van de plinten.

rechtstreekse contactgeluidstransmissie via de vloer te
beperken. De transmissie naar de rest van de structuur wordt
daarentegen niet verhinderd.

■■ Gelijmd parket
Het verkrijgen van een goede contactgeluidsisolatie bij parket dat rechtreeks op de ondergrond gelijmd is zonder tussenplaatsing van een zwevende dekvloer, is eerder moeilijk,
omwille van de verbinding tussen het parket en de ondergrond door middel van de lijm. Het akoestische comfort dat
in de ruimte teweeggebracht wordt door een gelijmd parket
zal daarentegen doorgaans wel hoger zijn dan bij een zwevend parket.
De gemeten prestaties kunnen met meerdere decibels verlaagd worden door een doordachte keuze van het lijmtype.
Er zijn echter slechts weinig gegevens beschikbaar over de
bijdrage die parketlijmen kunnen leveren tot de verhoging
van de contactgeluidsisolatie. Uit een aantal binnen het
WTCB uitgevoerde proeven kwam niettemin naar voren dat
de verhoging van het akoestische comfort niet enkel te wijten was aan de (soms uitgesproken) soepelheid van de lijmen, maar ook aan hun intrinsieke eigenschappen (lijmsamenstelling) [C3]. Op het vlak van akoestiek zal de keuze van
het lijmtype met andere woorden voornamelijk bepaald worden door de door de fabrikant verstrekte gegevens.
Een mogelijkheid om het akoestische comfort van gelijmde
parketten te verbeteren, bestaat erin om tussen de vloerbedekking en de ondergrond een ‘soepele’ akoestische onderlaag te verkleven. Het parket kan vervolgens op deze onderlaag verlijmd worden. In dit geval zal de akoestische winst
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Om de contactgeluidsisolatieprestaties te verbeteren, is het
eveneens mogelijk om in te grijpen op de volgende parameters:
• de prestaties van de akoestische onderlaag die in sterke
mate afhankelijk zijn van de aard en de dikte ervan
• de plaatsingswijze van de vloerbedekking.

Afb. 66 Gelijmde plaatsing van een soepel membraan vóór het
lijmen van een massief parket.

afhangen van de onderlaag en de gebruikte lijm(en). De
gebruiksgeschikheid van dit type onderlaag moet gewaarborgd worden door de fabrikant.

■■ Zwevend parket
De contactgeluidsisolatieprestaties van het zwevende
geheel ‘houten vloerbedekking + onderlaag’ zijn doorgaans
redelijk goed omwille van het feit dat er geen stijve verbinding tussen de vloerbedekking en de ondergrond (betonnen
vloerplaat, dekvloer) bestaat. De akoestisch isolerende
onderlaag moet de volledige ondergrond bedekken en loodrecht op de planken van de houten vloerbedekking aangebracht worden. De akoestische stroken moeten boord tegen
boord geplaatst worden, zonder overlapping, en kunnen
onderling bevestigd worden met behulp van kleefband of
middels een zelfklevende strook.
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1

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

2
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4

3

Houten vloerbedekking
Luchtspouw
Soepele onderlaag
Lambourdes
Akoestisch absorberende laag (bv. opencellige wol)
Vochtscherm

Afb. 67 Akoestisch performant houten vloersysteem voor ééngezinswoningen.

Afb. 68 Om een betere akoestische isolatie te verkrijgen, moet deze vloer
aangevuld worden door een verlaagd plafond.

Zoals hiervoor reeds vermeld werd, zal de door de onderlaag
teweeggebrachte verbetering afhankelijk zijn van de draagconstructie. We willen er tevens op wijzen dat een zwevend
parket dat aangebracht wordt op een performante zwevende
dekvloer slechts een geringe invloed zal hebben op de contactgeluidsisolatieprestaties van het geheel. De zwevende
dekvloer is in dit geval immers doorslaggevend.

akoestisch plafond), die, samen met de basisvloerbedekking (doorgaans opgebouwd uit aan de vloerbalken genagelde of geschroefde plaatmaterialen op basis van hout),
een drielagig systeem vormt. Ook in geval van renovatiewerken en in aanwezigheid van een bestaand plafond, opgebouwd uit gipsplaten die aan de vloerconstructie bevestigd
zijn of uit een bepleistering op een latwerk, zal men doorgaans moeten teruggrijpen naar de uitvoering van een
akoestisch verlaagd plafond.

■■ Genageld parket
Om bij genageld parket te komen tot bevredigende akoestische prestaties, moeten de parketstroken bevestigd worden
op lambourdes of op een onderparket dat zwevend geplaatst
werd op een soepele onderlaag (zie afbeelding 67). Het discontinue karakter van de lambourdes zorgt voor een verbetering van de akoestische isolatie.
Afbeelding 67 toont een uitvoeringstechniek die toelaat om
te komen tot goede akoestische prestaties in het kader van
een eengezinswoning.

4.5.2.3 Akoestische isolatie van houten vloeren (lichte
draagconstructie)
Zoals hiervoor reeds aangehaald werd, schrijft de norm NBN
S 01-400-1 voor dat de contactgeluidsisolatie tussen woningen verzekerd moet worden door de gebouwstructuur zelf
(d.w.z. de vloeropbouw bestaande uit de draagvloer en de
eventuele dekvloer) en dit, ongeacht de vloerbedekking. Bij
massieve constructies biedt de techniek van de zwevende
dekvloer een concreet antwoord op deze eis [V1].
Bij houten vloeren zal het nodig zijn om de behandeling
langs de bovenzijde van de vloer te vervolledigen door een
behandeling langs de onderzijde van de vloer (verlaagd

Wat de behandeling langs de bovenzijde van de vloer betreft,
zijn er verschillende oplossingen mogelijk: plaatsing op een
traditionele zwevende dekvloer of op een zogenoemde
droge zwevende tussenvloer. Deze laatste bestaat onder
verschillende vormen en is veelal opgebouwd uit een 10 of
20 mm dikke soepele isolatielaag (minerale wol, houtwol ...)
met hoge dichtheid die verlijmd wordt aan twee gipsvezelplaten van elk 10 mm dik. Recente proeven op acht verschillende producten hebben aangetoond dat het verschil tussen
de aldus voor elk proefstuk opgemeten waarden slechts 2 dB
bedraagt. Dit wil zeggen dat alle proefstukken een vergelijkbare efficiëntie vertonen.
Een droge zwevende tussenvloer kan ook laagsgewijs uitgevoerd worden en bestaat in dat geval uit een soepel materiaal
met daarboven een vloerplaat waarop de vloerbedekking aangebracht wordt. Proeven op zwevende tussenvloeren met
dezelfde onderlaag, maar een ander type plaatmateriaal
leverden slechts licht uiteenlopende resultaten op. De beste
resultaten werden niettemin behaald met de zwaarste platen
uit de reeks (hetzij met de vezelversterkte gipsplaten). Zoals
hiervoor reeds vermeld werd, dient men hoe dan ook na te
gaan of de weerhouden platen wel degelijk geschikt zijn om er
een parketvloer op te verlijmen (zie deel 2 van deze TV).
Wat de ingrepen langs de onderzijde betreft, speelt vooral
de loskoppeling van het verlaagde plafond een belangrijke
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rol. Zo kan er in het laboratorium een winst van om en bij de
20 dB behaald worden met een verlaagd plafond, opgebouwd uit twee gipsplaten die bevestigd zijn aan een van de
structuur ontkoppeld metalen skelet, in vergelijking met een
verlaagd plafond dat aangebracht is op een rechtstreeks aan
de vloerbalken bevestigd houten regelwerk, voor zover er
een absorberend materiaal in de spouw aanwezig is [I1].

Krakende vloeren kunnen hersteld worden door de krakende
delen vast te zetten met schroeven of met lijm.

Wat de verbetering van de contactgeluidsisolatie en de
luchtgeluidsisolatie van bestaande lichte constructies
betreft, verwijzen we naar bijlage 5 (p. 120).

Hoewel men het hout dat gebruikt wordt als vloerbedekking
eerder beschouwt als een warmte-isolerend dan als een
geleidend materiaal, is het isolerende effect ervan in de
thermische prestatie van de vloer – gelet op de geringe dikte
ervan – eerder beperkt. Om in overeenstemming te zijn met
de gewestelijke Energieprestatieregelgeving en voor het
bekomen van een toereikende isolatiewaarde met een klassieke vloeropbouw (beton, dekvloer, vloerbedekking), zal
het steeds noodzakelijk zijn om een warmte-isolatielaag in
de vloer te voorzien. De dikte van deze laag is niet alleen
afhankelijk van de van kracht zijnde eisen, maar ook van het
vloertype (op de volle grond, buiten ...) en het gebruikte isolatiemateriaal.

4.5.3 KLANKKASTEFFECT
De genagelde plaatsing van houten vloerbedekkingen leidt
tot een zeker klankkasteffect (holklinken). Dit verschijnsel
kan vermeden worden door het opvullen van de ruimte tussen de vloerbedekking en de draagvloer met een soepel en
absorberend materiaal (bv. minerale wol). Bij een gelijmde
plaatsing kan plaatselijk holklinken optreden (zie deel 2 van
deze TV).

4.5.4 ‘KRAKEN’ VAN DE VLOER
‘Kraken’ bij het belopen van de vloer komt doorgaans voor
bij een genagelde plaatsing en wordt veroorzaakt door het
tegen elkaar wrijven van de houten delen (bv. tand- en
groefverbinding) en/of door het wrijven van de metalen
delen die in het hout of de plaatmaterialen vastgemaakt
zijn. Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij een zwevende
vloerbedekking. In voorkomend geval is het veelal minder
uitgesproken.
Deze wrijving kan vermeden worden door de bewegingen
van de houten constructie binnen de perken te houden. Dit
kan onder meer door:
• een correcte droging van de gebruikte houtachtige materialen (constructiehout, plaatmaterialen) (zie § 3.1.2,
p. 35) waardoor de krimp na de plaatsing beperkt blijft.
Deze krimp kan spelingen veroorzaken, die op hun beurt
het kraken van de vloer tot gevolg kunnen hebben
• een correcte dimensionering van de tussenafstanden,
waardoor de doorbuiging van de balklaag, de houten
ondervloer en de houten vloerbedekking beperkt wordt
(zie deel 2 van deze TV)
• een correcte dimensionering (aantal per m2) en plaatsing
van de bevestigingsmiddelen (bv. nagels) waardoor spelingen vermeden worden (zie deel 2 van deze TV)
• het vermijden van speling in de tand- en groefverbinding
van bv. houten ondervloeren, door deze te lijmen (zie
§ 3.3, p. 63)
• het vermijden van direct contact tussen de houten delen,
bv. door de tussenplaatsing van dempende materialen.
Deze maatregel biedt het bijkomende voordeel dat de
contactgeluidsisolatie hierdoor verbeterd wordt (zie
§ 4.5.2, p. 96)
• het bijkomend lijmen van genagelde verbindingen.
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4.6 ENERGIEPRESTATIES
4.6.1 ENERGIEBESPARING

Wat de thermische isolatie van dekvloeren betreft, verwijzen
we naar § 8 van de TV 189 [W1], waarin eveneens de mechanische karakteristieken van enkele courante isolatiematerialen opgenomen zijn.
Bij houten balklagen en lambourdes kan er tussen de houten balken of de kepers een thermische (of akoestische) isolatie aangebracht worden. De impact van de aanwezige houten elementen moet dan in aanmerking genomen worden bij
de berekening van het isolatiepeil van de vloer. Voor de uitvoering ervan verwijzen we naar deel 2 van deze TV.

4.6.2 THERMISCH COMFORT
Het thermische comfort wordt bepaald door de oppervlaktetemperatuur van de vloerbedekking en door de contactcoëfficiënt ‘b’ van het vloerbedekkingsmateriaal, die op zijn
beurt afhankelijk is van de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ),
de volumieke massa (ρ) en de soortelijke warmte (c).
De contactcoëfficiënt b (ook thermische effusiviteit
genoemd) is gelijk aan λ * ρ *c . Een vloer met een lage
contactcoëfficiënt houdt de warmte langer vast en voelt bij
contact warmer en dus comfortabeler aan dan een vloer die
de warmte snel afvoert. Hout is in dit opzicht gunstig. Dit
begrip heeft betrekking op het gevoel bij het aanraken van
het materiaal.
De norm NBN EN ISO 10456 [B89] reikt een aantal tabelwaarden aan waarmee het mogelijk is de thermische karakteristieken van vloerbedekkingen te beoordelen. Deze waarden
zijn opgenomen in tabel 60 (p. 101), waarin ter vergelijking
de karakteristieken van een aantal verschillende vloerbedekkingen vermeld staan. Het gaat hier met name om:
• de warmtegeleidbaarheid l [W/m.K]
• de volumieke massa ρ [kg/m³]
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Tabel 60 Thermische karakteristieken van een aantal verschillende vloerbedekkingen (NBN EN ISO 10456) [B89].
Thermische
karakteristiek

Textiele
vloerbekledingen

Linoleum

Keramische tegels

Houten vloerbedekkingen (volgens de
volumieke massa van het hout)

λ-waarde (W/m.K)

0,06

0,17

2,3

0,13 - 0,18

ρ-waarde (kg/m³)

200

1200

2600

500 - 700

c-waarde (J/kg.K)

1300

1400

1000

1600

125

534

2445

322 - 449

b-waarde

(J/m².K.s0,5)

• de soortelijke warmte c [J/kg.K]
• de contactcoëfficiënt of thermische effusiviteit b
[J/m².K.s0,5].
De berekening van de warmteweerstand van een houten
vloerbedekking zal doorslaggevend zijn in aanwezigheid van
een vloerverwarming. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar deel 2 van deze TV.

4.7 ANDERE SPECIFIEKE EISEN
Houten vloerbedekkingen kunnen ook nog onderworpen
worden aan de volgende specifieke eisen:
• weerstand tegen vocht: dit is van belang voor het onderhoud van de vloer en de weerstand tegen vlekvorming.
Deze eis wordt beproefd overeenkomstig de norm NBN
EN 13442 [B62]
• weerstand tegen chemicaliën: het gaat hier om producten die gebruikt worden in huishoudelijke en semi-industriële toepassingen, waaronder de gebruikelijke onderhoudsproducten, oplosmiddelen ... Een gebeurlijke
aantasting komt vooral voor onder de vorm van verkleuring, vlekvorming en beschadiging van de afwerkingslaag.
Deze aantasting kan te wijten zijn aan gemorste levensmiddelen: wijn, azijn en dergelijke. Ook inkt kan tot deze
categorie gerekend worden. De weerstand is afhankelijk
van de soort chemicaliën, de concentratie, de temperatuur, de inwerkingsduur en de mate van verversing (een
beperkte hoeveelheid chemicaliën is na zekere tijd uitgewerkt). De beproeving gebeurt overeenkomstig de norm
NBN EN 13442 [B62]
• weerstand tegen verkleuring: verkleuringen van hout onder
de invloed van zonlicht (vooral uv-stralen) en temperatuur
kunnen moeilijk vermeden worden. De toevoeging van uvinhibitoren in de afwerkingsproducten kan het proces van
verkleuring niet uitsluiten, maar wel enigszins vertragen.
De gevoeligheid voor verkleuring van de afwerkingslagen
is vooral afhankelijk van het harstype; bepaalde alkydharsen zijn gevoelig voor verkleuring (vergeling)
• weerstand tegen brandende sigaretten: deze eis kan
gesteld worden aan vloerbedekkingen die voorzien zijn
van een filmvormende afwerking. Deze eigenschap
betreft het contact met een heet voorwerp (sigaret), waarbij gedurende een bepaalde tijd geen beschadigingen
mogen voorkomen, terwijl verkleuringen wel toegelaten
zijn. De beproeving gebeurt overeenkomstig de norm
NBN EN 438-2 [B22]

• comfort bij het belopen: deze eigenschap wordt voornamelijk bepaald door de vlakheid van de afgewerkte vloerbedekking en de (eventuele) niveauverschillen ten
opzichte van de aangrenzende vloeren (zie deel 2 van
deze TV)
• statische elektriciteit: dit fenomeen treedt nagenoeg niet
op bij houten vloeren, maar wel bij laminaatvloeren
(omwille van het kunststof oppervlak): het elektrostatische gedrag kan beoordeeld worden volgens de norm
NBN EN 1815 [B45]
• vervangbaarheid en wijziging van bestemming: deze eis
kan voorzien worden indien een eventuele stilstand in
het bedrijfsproces grote consequenties heeft. Dit is het
geval bij plaatselijke vervanging na lokaal, zeer intensief
gebruik, of indien de bestemming van de ruimte gewijzigd wordt. Deze eis is van toepassing bij een zwevende
plaatsing of (eventueel) bij een genagelde plaatsing.

4.8 CLASSIFICATIESYSTEMEN VOOR HOUTEN VLOERBEDEKKINGEN
Op Europees niveau worden er in de norm NBN EN ISO 10874
[B90] een aantal gebruiksklassen voor vloerbedekkingen
geïdentificeerd en dit, op basis van de aard van de ruimte en
het hiermee geassocieerde gebruiksniveau (zie tabel 61,
p. 102). Deze klassen worden aangeduid door een getal en/of
een symbool. Het cijfer van de tientallen stemt overeen met
de aard van de ruimte (2: residentieel / 3: commercieel /
4: industrieel) en het cijfer van de eenheden met de gebruiksintensiteit (1: gematigd tot 4: zeer hoog). Deze classificatie is
gebaseerd op de eisen, gespecificeerd in de Europese productnormen voor de verschillende types vloerbedekkingen
(elastische vloerbekledingen, textiele vloer
bekledingen,
laminaatvloeren en houtfineervloeren).
Voor wat de houten vloerbedekkingen betreft, is deze Europese classificatie op dit ogenblik enkel van toepassing voor
laminaatvloeren en houtfineervloeren. De andere houten
vloerbedekkingen (massief parket, meerlaags parket, lamparket ...) zijn niet onderworpen aan deze classificatie. In
afwachting kunnen we hiervoor echter wel teruggrijpen naar
de Franse norm XP B 53-669 [A3] die een indeling in gebruiksklassen voorziet voor parketten en houten plankenvloeren
die gebaseerd is op de klassen uit de voornoemde norm NBN
EN ISO 10874 [B90]. De norm XP B 53-669 bevat met andere
woorden nuttige informatie omtrent de minimale gebruiksklassen voor parket.
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Tabel 61 Classificatie voor laminaatvloeren en houtfineervloeren.
Klasse

Symbool

Gebruiksintensiteit

Beschrijving

Residentieel

21

Gematigd/licht

Zones met gering of onregelmatig
gebruik

Kamers en gangen in woningen
zonder toegang naar buiten

22

Algemeen/gematigd

Zones met gemiddeld gebruik

Woonkamers zonder toegang naar
buiten en inkomhallen van appartementen

23

Hoog

Zones met hoog gebruik

Ruimten met toegang naar buiten of
voor professioneel gebruik

Klasse

Symbool

31

Algemeen

33

Zones voor openbaar en commercieel gebruik
Zones met gering of onregelmatig
gebruik

Individuele bureaus, hotelkamers

Zones met gemiddeld gebruik

Bibliotheken, kerken en andere
gebedsplaatsen, boetieks op de
verdieping of zonder rechtstreekse
toegang naar buiten, conferentiezalen

Zones met hoog gebruik

Wachtzalen in luchthavens, boetieks
met rechtstreekse toegang naar
buiten, klaslokalen zonder rechtstreekse toegang naar buiten,
discotheken buiten de dansvloer,
amfitheaters, onthaalruimten op de
verdieping, gezamenlijke bureaus,
trappen, informaticaruimten,
archieven, winkels met meerdere
rayons op de verdieping

Zones met zeer hoog gebruik

Polyvalente zalen, klaslokalen met
rechtstreekse toegang naar buiten,
bedrijfsrestaurants, musea, openbare
vergaderzalen, apotheken, krantenen tabakswinkels, onthaalruimten op
het gelijkvloers, verkeer tussen
technische ruimten, grote winkels met
meerdere rayons op het gelijkvloers,
cafetaria’s van grootwarenhuizen,
luchthavengebouwen

Hoog

34

Klasse

Commercieel
Gematigd

32

Zeer hoog

Symbool

41

Licht industrieel
Gematigd

Zones voor licht industrieel gebruik
Zones waar voornamelijk zittend werk
verricht wordt, met occasioneel
gebruik van lichte voertuigen

In Frankrijk bestaat er ook nog de UPEC-classificatie, die
toelaat om de parketprestaties ten aanzien van slijtage, de
ponsweerstand, de vochtbestendigheid, de weerstand
tegen chemische agentia en de gebruiksgeschiktheid te
karakteriseren. Dit systeem steunt op een vrijwillige valorisatieaanpak waarbij er nagegaan wordt of het product
geschikt is om gebruikt te worden in de ruimte waarvoor het
voorzien is.

102

Voorbeelden

Zones voor residentieel gebruik
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Fabrieksateliers, zoals slijpateliers

De ruimten worden hierbij in 8 categorieën ingedeeld: woonruimten, bureaus, stations en luchthavens, handelsruimten,
herbergen, klaslokalen, ziekenhuizen en rusthuizen. Aan elk
deel van de ruimte wordt er een klasse (UPEC) toegekend in
functie van het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Deze alfanumerieke classificatie is gebaseerd op vier eisen: de slijtweerstand (U), de ponsweerstand (P), de vochtbestendigheid (E) en de weerstand tegen chemische agentia (C). Deze
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letters worden gevolgd door een index gaande van 1 tot 4
(1: lage weerstand - 4: hoge weerstand). Voor elk type ruimte
bestaat er voor de vloerbedekking dus een minimale UPECclassificatie.

4

bedekking. De ponsweerstand is immers van belang voor
de aantasting van het houtoppervlak. Naarmate het hout
harder is, zal het houtoppervlak minder beschadigd raken
• de dikte van het zichtvlak bepaalt het vermogen van het
parket om gerenoveerd te worden. Het hout krijgt na een
schuurbehandeling immers zijn oorspronkelijke uitzicht
terug
• parketten worden traditioneel in droge ruimten geplaatst.
Bij een plaatsing in een privékeuken, een wasruimte of
een badkamer moeten de houtsoort en het parkettype
(massief, meerlaags) weldoordacht gekozen worden en
dient men te zorgen voor een aangepaste uitvoering en
een aangepast onderhoud
• conventioneel wordt de sterkteklasse van hout dat niet
specifiek beschermd werd tegen chemische producten
niet in aanmerking genomen.

Voor elke ruimteklasse is er een overeenstemmende productklasse.
We willen erop wijzen dat de criteria die beschouwd worden
in beide Franse classificatiesystemen niet identiek zijn (aard
en kwaliteit van de afwerking, aanwezigheid van water ...).

4.8.1 CLASSIFICATIE VOOR PARKETTEN EN HOUTEN
PLANKENVLOEREN
Zoals hiervoor reeds vermeld werd, kan men vandaag de
dag, in afwachting van een gestandaardiseerd classificatiesysteem op Europees niveau, voor parketten en houten plankenvloeren teruggrijpen naar de Franse norm XP B 53-669.
Deze voorziet in een indeling in gebruiksklassen en dit, na
het schuren en bewerken van de vloerbedekking en vóór het
aanbrengen van de oppervlaktebehandeling.

Tabel 62 geeft voor parketten en houten plankenvloeren die
niet voorzien zijn van een afwerking de overeenstemming
weer tussen de hardheidsklassen van de houtsoorten en de
gebruiksklassen en dit, in functie van de minimale dikte van
de slijtlaag.

4.8.2 CLASSIFICATIE VAN HOUTFINEERVLOEREN

De classificatie die verkregen wordt voor een ‘naakt’ parket
of een ‘naakte’ houten plankenvloer is eveneens geldig voor
een identiek product waarop naderhand een afwerking aangebracht wordt.

Houtfineervloeren worden in klassen ingedeeld naargelang
van hun vermogen om te beantwoorden aan de verschillende gebruiksniveaus die voortvloeien uit de in tabel 63
(p. 104) geformuleerde eisen en dit, overeenkomstig de productnorm NBN EN 14354 [B77]. Deze eisen hebben betrekking op de volgende karakteristieken:
• de ponsweerstand
• de toename van de dikte
• de schokweerstand (elasticiteit)
• de slijtweerstand.

Er kan een gunstigere klasse toegekend worden aan producten met of zonder afwerking, voor zover dit gestaafd kan worden door proeven, uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium.
In het geval van houten vloerbedekkingen steunt deze classificatie voornamelijk op de volgende aspecten:
• de hardheid van het hout of van het hout met afwerking.
De hardheid laat toe om de ponsweerstand te beoordelen,
één van de belangrijkste karakteristieken die in aanmerking genomen moeten worden voor een gebruik als vloer-

De classificatie moet in overeenstemming zijn met het model
dat opgenomen is in de norm NBN EN ISO 10874 [B90]
(niveaus 21, 22, 23, 31, 32, 33).

Tabel 62 Overeenstemming tussen de hardheidsklassen van de houtsoorten en de gebruiksklassen voor naakt parket, in functie van de
minimale dikte van de slijtlaag.
Klassen voor naakt parket in functie van de minimale dikte van de slijtlaag (mm) (5)

Hardheidsklasse van de
houtsoorten

≥ 2,5

≥ 3,2

≥ 2,5

≥7

A (1)

21

21

22

22

(2)

21

22

23

31

C (3)

23

31

33

34

D (4)

31

33

34

41

B

(1) De klasse A stemt overeen met een hardheid begrepen tussen 10 N/mm² en 20 N/mm². De houtsoorten uit deze klasse zijn onder meer en bij conventie:
vuren, grenen, dennen en elzen.
(2) De klasse B stemt overeen met een hardheid begrepen tussen 20 N/mm² en 30 N/mm². De houtsoorten uit deze klasse zijn onder meer en bij conventie:
berken, bossé, teak, kastanje, lorken, kersen, noten, Frans grenen en sipo.
(3) De klasse C stemt overeen met een hardheid begrepen tussen 30 N/mm² en 40 N/mm². De houtsoorten uit deze klasse zijn onder meer en bij conventie:
afrormosia, eiken, doussié, esdoorn, eucalyptus, essen, guatambu, beuken, iroko, makoré, moabi, movingui, iepen, haagbeuken en robinia (acacia).
(4) De klasse D stemt overeen met een hardheid van meer dan 40 N/mm². De houtsoorten uit deze klasse zijn onder meer en bij conventie: basralocus,
cabreuva, cumaru, ipé, jatoba, merbau, sucupira en wengé.
(5) Men kan gebruikmaken van eender welk product uit een klasse hoger dan of gelijk aan de klasse die aangegeven staat in de vakjes uit deze tabel.
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Treksterkte van de
verbindingen

Slijtweerstand:
alternatieve methode

Slijtweerstand:
zichtvlak ≤ 1,0 mm

Slijtweerstand:
1,0 mm < zichtvlak
< 2,5 mm

1000 cycli

800 cycli

900 cycli
Geen eis

1500 cycli

EC1

≥ 20 N/mm²

Schokweerstand
(elasticiteit)

EC0

Algemeen

Residentieel

22

≤ 15 %

≥ 10 N/mm²

Gematigd

21

Toename van de dikte

Ponsweerstand

Gebruiksniveau

Symbool

Klasse

Hoog

23

2000 cycli

31

2000 cycli

1500 cycli

EC2

≥ 30 N/mm²

Gematigd

Tabel 63 Eisen voor de classificatie van houtfineervloerelementen met een fabrieksmatig verniste afwerking.

4000 cycli

3000 cycli

EC3

≤ 10 %

≥ 40 N/mm²

6000 cycli

Hoog

33

Lange zijde ≥ 1,0 kN/m
Korte zijde ≥ 2,0 kN/m

4000 cycli

Algemeen

Commercieel

32

ISO 24334 [I3]

NBN EN 1534 [B44],
Bijlage E

NBN EN 1534 [B44],
Bijlage D

NBN EN 1534 [B44],
Bijlage D

NBN EN 1534 [B44],
Bijlage C

NBN EN 13329 [B60],
Bijlage G

NBN EN 1534 [B44]

Proefmethode

4
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BIJLAGE 1
Potentiële beweging van houten
vloerelementen: rekennota
De potentiële beweging Bp van houten vloerelementen wordt bepaald tussen de grenzen van een normaal binnenklimaat,
zijnde tussen 30 % en 60 % relatieve luchtvochtigheid (bij een constante luchttemperatuur van 20 °C). Deze beweging kan
zowel resulteren uit een krimp als uit een zwelling t.o.v. de afmetingen van het vloerelement bij het initiële houtvochtgehalte.
De potentiële beweging Bp is afhankelijk van de houtsoort.
Bp kan dus zowel een krimp30% als een zwelling60% zijn:
• krimp30%: het verschil in afmeting van het vloerelement (breedte, dwars op de vezelrichting) tussen de toestand bij het
initiële houtvochtgehalte en een bepaald evenwichtsvochtgehalte dat overeenstemt met de ondergrens van een normaal
binnenklimaat (30 % relatieve vochtigheid)
• zwelling60%: de zwelling tot een bepaald evenwichtsvochtgehalte dat overeenstemt met de bovengrens van een normaal
binnenklimaat (60 % relatieve vochtigheid).
Beide grootheden kunnen procentueel uitgedrukt worden t.o.v. de nominale breedte van het vloerelement bij het initiële houtvochtgehalte. Voor massief hout wordt de hysteresiskromme gebruikt om deze krimp- en zwellingswaarden af te lezen [R2]. De
krimp30% wordt bepaald op de desorptielijn van de hysteresiskromme, de zwelling60% op de adsorptielijn.
BEPALING VAN HET ‘AANBEVOLEN’ INITIËLE HOUTVOCHTGEHALTE
De krimp30% en de zwelling60% worden bepaald afhankelijk van een gekozen initieel houtvochtgehalte, gaande van 8 % tot
12 %.
Op basis van deze waarden wordt een ‘aanbevolen’ initieel houtvochtgehalte bepaald, rekening houdend met de volgende
aspecten:
• de beperking van de krimp en de zwelling per vloerelement, door de krimp30% en de zwelling60% zo laag mogelijk te houden
• krimp30% > zwelling60%
• 0,2 mm als maximale waarde voor de zwelling60%.
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BIJLAGE 2
Lexicon houten vloerbedekkingen

A
Afgewerkt element: element waarvan het zichtvlak fabrieksmatig behandeld werd.
Afschuining (mussenbek, chanfrein): gedeeltelijk schuine afwerking van de langskanten van het element, vertrekkend van
het loopvlak tot een bepaalde diepte, waardoor na de plaatsing een visueel benadrukte voeg ontstaat tussen de elementen.
Afwerk(ings)laag: vóór of na de plaatsing aangebrachte laag of lagen vernis, boenwas of olie om de houten vloerbedekking te
beschermen tegen vuil en de indringing van vocht. De afwerking wordt eventueel voorafgegaan door een speciale voorbehandeling, een kleuring (kleurbeits) of het aanbrengen van een poriënvuller. De afwerking zal het uitzicht van de houten vloerbedekking mee helpen bepalen. Ze kan tevens de slijtweerstand, de ponsweerstand en het afremmen van de vochtuitwisseling
met de omgevingslucht beïnvloeden.
B
Blokplaat: plaat, samengesteld uit een kern van latten of kleine houten lamellen die onderling verlijmd zijn en waarop langs
beide zijden een fineerlaag verlijmd wordt en dit, met een draadverloop loodrecht ten opzichte van dat van de latten en de
lamellen.
D
Dikte van het vloerelement (t): de nominale afstand tussen het zichtvlak en het ondervlak. Ze wordt voorgesteld door de letter
‘t’ (in mm).
G
Groef: doorlopende inkeping. Wanneer ze aangebracht wordt in de langszijde van een element is ze bestemd om een
tand of een veer te ontvangen. Wanneer ze aangebracht wordt in het legvlak gebeurt dit veelal uit technische overwegingen.
H
Houten vloerbedekking: geheel van elementen, bestaande uit hout of materialen op basis van hout, die een harde vloerbedekking vormen.
(Houten vloer)element: bewerkt stuk hout of plaatmateriaal op basis van hout, met een vlak (al dan niet glad) bovenvlak, een
regelmatige dikte en een constant profiel. Het vormt het basisonderdeel van een houten vloerbedekking en bepaalt door
samenvoeging in een bepaald motief (of legpatroon) het uitzicht ervan. Naargelang van het type parket of plankenvloer wordt
een element ook een plank of samengestelde plank (plankenvloer), een lamel (mozaïekparket, lamparket), een strook (parket
met tand en groef, meerlaags parket, houtfineervloer), of een blokje (kopshouten vloer) genoemd.
Houtfineervloer: stijve vloerbedekking die doorgaans opgebouwd is uit een kern van plaatmaterialen op basis van hout met
een zichtvlak uit fineerhout met een maximale dikte van 2,5 mm en eventueel een ondervlak. De stroken worden voorzien van
een tand en een groef en worden meestal met afwerking, dus legklaar, geleverd.
K
Kopse voeg: voeg tussen de kopse kanten van houten vloerelementen.
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Kopshouten vloer: massieve vloer, samengesteld uit blokjes massief hout, waarvan de vezelrichting loodrecht staat op het
zichtvlak, zodat het loopvlak volledig gevormd wordt door kopshout.
De blokjes kunnen tot geprefabriceerde panelen samengevoegd worden (afmetingen bv. 210 x 490 mm) en worden bij elkaar
gehouden met een aan de bovenzijde aangebracht voorlopig materiaal, zoals een gelijmde papierlaag. Men legt de panelen
naast elkaar en lijmt ze op de dekvloer.
De blokjes hebben een breedte van 25 tot 150 mm. Bij blokjes met grotere afmetingen wordt de vloer meestal meerlaags
(t = 15 mm, w = 5 mm) en legklaar geleverd.
L
Lamel: basiselement van mozaïekparket, bestaande uit een klein rechthoekig strookje massief hout, meestal met platte zijkanten.
Lamel op kant: bijzondere vorm van mozaïekparket. Hierbij wordt de smalste kant van de lamel op de ondergrond geplaatst.
De waarden voor de dikte en de breedte van de lamellen hierboven dienen bijgevolg omgewisseld te worden. De gebruikte
motieven zijn enigszins verschillend van de motieven voor normaal mozaïekparket.
Lamparket (vroegere benaming ‘tapijtparketvloer’): massief parket bestaande uit lamellen met rechte kanten, d.w.z. zonder
tand en groef, met een dikte van 6 tot 14 mm in functie van het type lamparket (zie tabel 3, pp. 12-13). Men legt de lamellen
naast elkaar in een bepaald motief. Dit parkettype is niet zelfdragend; de lamellen worden steeds doorlopend bevestigd,
hetzij rechtstreeks gelijmd op een effen en droge tussenvloer, hetzij gelijmd en genageld op een houten ondervloer. De lamellen kunnen ook samengevoegd zijn op een netje (bv. bij dambord, visgraat, stroken met regelmatige voegen enz.); de afmetingen van de lamellen bij dit type lamparket bedragen meestal 50 x 250 mm.
Loopvlak: het deel van de vloerbedekking dat belopen wordt, m.a.w. het zichtvlak met uitzondering van de randen.
M
Massief houten overlay parketelement: massief houten element met een verbindingssysteem waarvan de dikte een plaatsing
op een ononderbroken drager toelaat.
Meerlaags parket: parket dat opgebouwd is uit een bovenlaag (slijtlaag) uit massief hout met een minimale dikte van 2,5 mm
en uit een (aantal) bijkomende la(a)g(en) uit hout of materialen op basis van hout, die samengekleefd worden. De dikte van
de stroken bedraagt 8 tot 30 mm. Een strook kan ofwel uit een slijtlaag, een kern en een onderlaag, ofwel uit een slijtlaag op
een onderlaag van spaanplaat, MDF, triplex of houten elementen bestaan. De stroken zijn voorzien van een tand- en groefverbinding en worden meestal met afwerking, dus legklaar, geleverd.
Motief (legpatroon, tekening): het uitzicht van een houten vloerbedekking, bepaald door de schikking van de elementen in
een voorziene orde. Het motief kan zich beperken tot één paneel of tot de volledige vloerbedekking:
• engelsvorm: parket, samengesteld uit elementen met gelijke breedte, maar een ongelijke lengte
• steensverband: parket, samengesteld uit elementen met gelijke lengte en gelijke breedte, waarbij de kopse voeg zich in het
midden van het aangrenzende element bevindt
• visgraatmotief: parket, samengesteld uit elementen met dezelfde afmetingen, waarvan de randen in een rechte hoek afgesneden zijn en die loodrecht op elkaar geplaatst worden volgens een hoek van 45° ten opzichte van de richting van de
muren en/of de lambourdes
• Hongaarse punt: parket, samengesteld uit elementen met dezelfde afmetingen, waarvan de randen afgesneden zijn in
hoek tussen 45° en 60°. Ze worden kop tegen kop geplaatst en vormen een evenwijdig motief.
Mozaïekparket: men kan een onderscheid maken tussen massief en meerlaags mozaïekparket:
• massief mozaïekparket: opgebouwd uit lamellen, meestal met platte kanten en met een dikte van 6 tot 10 mm. De lamellen
worden volgens een bepaald motief samengevoegd tot panelen en bijeengehouden aan de onderzijde door middel van
geperforeerd papier of een nylon netje, of aan de bovenzijde door middel van volvlakkig gelijmd papier (bij lamel op kant)
• meerlaags mozaïekparket: variante op massief mozaïekparket. De lamellen worden op een plaat (multiplex, spaanplaat)
samengevoegd tot panelen volgens een bepaald motief; de panelen zijn voorzien van tand en groef.
N
Niveauverschil: hoogteverschil tussen de zichtvlakken van twee aangrenzende en samengevoegde elementen wanneer ze op
een vlak oppervlak geplaatst worden.
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O
Ondergrond: het steunvlak van de houten vloerbedekking, dat aan bepaalde mechanische, fysische en dimensionale eisen
moet voldoen.
Ondervlak (legvlak): het vlak tegenover het zichtvlak.
P
Paneel: geheel van lamellen die in één laag vooraf samengesteld worden en bij elkaar gehouden worden aan de bovenzijde
met een voorlopig aangebracht materiaal (bv. volvlakkig gelijmde papierlaag) of met een voldoende soepel materiaal dat blijvend aangebracht wordt aan de onderzijde. Men voegt de lamellen samen tot vierkanten (bv. vijf lamellen per vierkant); deze
vierkanten worden tegendraads tot een paneel samengevoegd, zodat het geheel een vierkant dambord vormt.
Paneel (mozaïekparket): vooraf geassembleerde plaatsingseenheid, samengesteld uit vierkanten met dezelfde afmetingen
die rand tegen rand in dambordmotief geplaatst worden.
Parket(vloer): geheel van elementen, bestaande uit hout of materialen op basis van hout, die een harde vloerbedekking vormen en waarvan de minimale dikte van de slijtlaag van de elementen 2,5 mm bedraagt. Verder wordt er een onderscheid
gemaakt tussen een plankenvloer en een parket enerzijds, en tussen een parket en een houtfineervloer anderzijds, afhankelijk
van de dikte van de slijtlaag van de elementen.
Parket met tand en groef: massief parket waarvan de stroken voorzien zijn van een tand en een groef en een dikte hebben van
≥ 14 mm, een breedte van ≥ 40 mm en een lengte van ≥ 250 mm.
Plankenvloer: massieve houten vloerbedekking bestaande uit planken, voorzien van een tand- en groefverbinding. De planken hebben een dikte van 19 tot 35 mm en een variabele breedte (80 tot 200 mm en meer) en lengte (1,5 tot 6 m). De plankenvloer wordt doorgaans op een balklaag aangebracht, waarbij de planken vaak op kamerlengte zijn. Meestal legt men de planken zonder motief.
S
Schoteling (cup): vervorming van een element in de breedte.
Slijtlaag (w): de bovenste laag van een element, bestaande uit massief hout, waarbij het zichtvlak van het element over de
volledige dikte van deze laag ongewijzigd blijft. De dikte van de slijtlaag wordt voorgesteld door de letter ‘w’ (in mm).
De dikte van de slijtlaag is (zie afbeelding 4, p. 11):
• ofwel de dikte van het vloerelement (o.a. bij mozaïekparket, lamparket en kopshouten vloeren) of van het massieve hout
boven de tand of groef (bij plankenvloeren en parket met tand en groef)
• ofwel de dikte van de massief houten toplaag (onder andere bij meerlaags parket en houtfineervloeren)
• ofwel, bij samengestelde planken, bepaald door de interne verbindingswijze van de afzonderlijke elementen.
T
Tand (messing): doorlopend uitsteeksel in de langszijde en eventueel de kopse zijde van een element, dat bestemd is om in
de groef van een aangrenzend element geschoven te worden.
Tand- en groefverbinding (messing- en groefverbinding): de tand- en groefverbinding tussen elementen bestaat uit een tand
en een groef of uit een veer en twee groeven. Deze houtverbinding wordt onder andere toegepast bij plankenvloeren, parket
met tand en groef, meerlaags parket en houtfineervloeren, evenals bij mozaïekparket en kopshouten vloeren die vóór de
plaatsing samengevoegd zijn tot een plaat.
Tappen: ronde, decoratieve, kopshouten hulpstukken die men gebruikt bij de plaatsing.
Thermisch gemodificeerd hout: hout waarbij de samenstelling van de celwanden en de fysiche eigenschappen gewijzigd werden door blootstelling aan een temperatuur van meer dan 160 °C en aan een beperkte zuurstoftoevoer. Het hout wordt zodanig
gemodificeerd dat bepaalde houteigenschappen op permanente wijze in de massa gewijzigd worden.
Toplaag (bovenste laag): slijtlaag; de term ‘toplaag’ wordt vaker gebruikt om de bovenste laag van elementen van meerlaags
parket en van houtfineervloeren aan te duiden.
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V
Veer: verbindingsstuk op de langszijde van een element dat dient om twee aangrenzende elementen, die voorzien zijn van
groeven, met elkaar te verbinden.
Verbindingssysteem: assemblagesysteem op basis van een tand en groef dat geen dragende functie heeft en de positionering
van de elementen tijdens de plaatsing toelaat.
Verkeer: de intensiteit waarmee men een vloerbedekking gebruikt. Ze kan uitgedrukt worden door een classificatie die verwijst
naar het typische gebruik van een bepaalde ruimte van een gebouw (zie bv. UPEC-classificatie van de ruimten).
Vervorming in de lengte van het langsvlak (bow): vervorming van een element in de lengterichting en dit, loodrecht ten
opzichte van het zchtvlak.
Vervorming in het zijvlak (spring): vervorming van een element in de lengterichting en dit, in een vlak, loodrecht ten opzichte
van de rand.
Vierkant (mozaïekparket): geheel van lamellen met identieke afmetingen die rand tegen rand samengevoegd worden om een
vierkant te vormen. De afmetingen van het vierkant stemmen overeen met de lengte van de lamellen.
Z
Zichtvlak (bovenvlak): het zichtbare oppervlak van een element wanneer het geplaatst is; het omvat dus de zichtbare delen
van het element, met inbegrip van de eventuele afschuining.
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• Kwast waarvan de buitenste
laag over het beschouwde
oppervlak voor minder dan 1/4
van de kwastomtrek hecht aan
het omringende houtweefsel
• Zwarte of losse kwast. Wanneer
de vergroeide tak dood is:
onderbreking tussen de
stamweefsels en de weefsels
van de tak die dood, verhard of
verharst zijn; deze laatste
weefsels vormen een spil en
kunnen door verdroging
loskomen

© Benoit Jourez
© Benoit Jourez
© Benoit Jourez

Gedeeltelijk
vaste kwast

Dode kwast

• Nœud mort,
nœud non
adhérent
• Nœud noir,
nœud
bouchon

Nœud partiellement adhérent

Kwast waarvan de buitenste laag
over het beschouwde oppervlak
voor meer dan 1/4, maar voor
minder dan 3/4 van de kwastomtrek hecht aan het omringende
houtweefsel

Vaste kwast

• Nœud
adhérent
• Nœud vivant,
nœud sain

• Kwast waarvan de buitenste
laag over het beschouwde
oppervlak voor minstens 3/4
van de kwastomtrek hecht aan
het omringende houtweefsel
• Levende of gezonde kwast.
Wanneer de vergroeide tak
levend is: de weefsels zijn innig
verbonden met de stamweefsels

Patte de chat

• Picot
• Tête d’épingle

Franse benaming

Groep dicht bij elkaar gelegen
kleine kwasten (speldenkoppen),
vooral bij eiken

• Ronde of ovale kwast, vast of
gedeeltelijk vast, met een
diameter van maximum 5 mm
• Kleine kwast

Definitie

© Benoit Jourez

Kattenpoot

Speldenkop

Illustratie
© Benoit Jourez

Kwasten

Nederlandse benaming

Toter Ast, nicht
verwachsener Ast

Teilweise
verwachsener Ast

Festverwachsener
Ast

Katzenpfote

Punktast

Duitse benaming

Dead knot

Partially
intergrown knot

Intergrown knot

Cat’s paw

Pin knot

Engelse
benaming

BIJLAGE 3

Natuurlijke onvolkomenheden in hout –
terminologie volgens de normenreeks
NBN EN 844-1 tot -10 [B31 tot B40]

Schietkwast

Zwartomrande
kwast

Bedekte kwast

/

/

Nœud recouvert

Nœud à liseré
noir

Nœud tranchant

Kwast die gedeeltelijk of geheel
omgeven is door schors. Indien
minder dan 1/4 van de omtrek
ingesloten is door schors, spreekt
men van een dode kwast
• Kwast aan de rand van een
plank die op zulke wijze
doorgesneden is dat de
verhouding tussen de grootste
en de kleinste diameter in het
zichtvlak groter is dan 4
• Lange kwast in het zijvlak die
min of meer loodrecht op dit
zijvlak staat
• Een niet vastzittende schietkwast wordt een bajonetkwast
genoemd

Nœud pourri

Nœud sain

Nœud sautant

Franse benaming

Kwast die niet zichtbaar is aan de
zijkant van het rondhout

Kwast zonder sporen van verrotting

Dode kwast die niet stevig vastzit in
het omringende weefsel

Definitie

Kwast die aangetast is door
verrotting

© WTCB

Rotte kwast

Gezonde kwast

Losse kwast

Illustratie
© Benoit Jourez

Kwasten

Nederlandse benaming

Flügelast

–

Überwachsener
Ast

Faulast

Gesunder Ast

Durchfallast

Duitse benaming

Splay knot

Barkringend knot

Covered knot

Unsound knot

Sound knot

Loose knot

Engelse
benaming

Natuurlijke onvolkomenheden in hout –
terminologie volgens de normenreeks
NBN EN 844-1 tot -10 [B31 tot B40] (vervolg)

© Benoit Jourez
© Benoit Jourez
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Coup de foudre

Dwarse scheur die veroorzaakt werd
door een blikseminslag

Ringscheur

© Benoit Jourez

Roulure

• Scheur die volgens de groeiringen verloopt
• Verbreken van de samenhang
tussen opeenvolgende
jaarringen bij bomen op stam. Ze
kan volledig (cirkelvormig) of
gedeeltelijk (cirkelboog) zijn

© Benoit Jourez

Blikseminslag

Fente de face

Scheur die zichtbaar is in het vlak
en die tot aan de uiteinden kan
doorlopen

© Benoit Jourez

Fente traversante
(*)

Fente de bout

© Benoit Jourez

Scheur in het
vlak

Kopse scheur

Gerçure (gerce)

Scheur in gezaagd hout die
doorloopt van één (zij)vlak naar een
ander (zij)vlak

Windbarst(je)

© Benoit Jourez

Doorgaande
scheur (*)

Barstje: oppervlakkige scheur
volgens een radiaal vlak
Wordt in verband gebracht met het
drogen van het hout

Fente

Franse benaming

Scheur die zichtbaar is op het
kopse vlak. In het zaaghout kan ze
doorlopen over het ganse oppervlak
of over een zijvlak

Scheiding van de houtvezels in de
langsrichting

Definitie

© Benoit Jourez

Scheur (barst)

Illustratie
© Benoit Jourez

Scheuren (barsten)

Nederlandse benaming

Blitzriß

Ringschäle;
Ringriß

Breitseitenriß

Durchgehender
Riß

Endriß

Seichter Riß

Riß

Duitse benaming

Lightning shake
(thunder shake)

Ring shake

Face shake

Split; shake going
through

End shake

Hair fissure
(check)

Fissure (shake)

Engelse
benaming

Natuurlijke onvolkomenheden in hout –
terminologie volgens de normenreeks
NBN EN 844-1 tot -10 [B31 tot B40] (vervolg)

© Benoit Jourez

Entre-écorce

Schors die geheel of gedeeltelijk
ingesloten is in het houtweefsel

Bois de réaction

Hout dat specifieke anatomische
kenmerken vertoont. Het wordt
typisch gevormd op de gebogen of
schuine delen van stammen en in
takken wanneer de boom zijn
oorspronkelijke positie opnieuw
tracht in te nemen nadat deze
verstoord werd

Drukhout

Reactiehout

/

Bois de compression

Reactiehout bij naaldhout dat
typisch gevormd wordt aan de
onderzijde van de takken en van
schuine of gebogen stammen

Harszak

Poche de résine

© Benoit Jourez

Lensvormige holte in het hout die
gevuld is (of was) met harsen

Tussenschors,
ingegroeide
schors

Moelle

Zone binnen de eerste groeiring van
de boom die hoofdzakelijk uit zacht
weefsel bestaat

Hart (merg)

Flache

Franse benaming

Deel van het stamoppervlak dat
zichtbaar blijft op het zaaghout,
met of zonder schors

Definitie

© Benoit Jourez

Wan

Illustratie
© Benoit Jourez

Andere houtkenmerken

Nederlandse benaming

Reaktionsholz

Druckholz; Buchs

Harzgalle

Rindeneinwuchs

Markröhre

Baumkante

Duitse benaming

Reaction wood

Compression
wood

Resin pocket

Bark pocket,
ingrown bark

Pith

Wane

Engelse
benaming

Natuurlijke onvolkomenheden in hout –
terminologie volgens de normenreeks
NBN EN 844-1 tot -10 [B31 tot B40] (vervolg)
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/

(*) Bij rondhout ook in een andere betekenis gebruikt.

Vlak

© Benoit Jourez

Inspringsel

/

© Benoit Jourez

Droogstreep

Collaps

Verblauwing
(blauw)

Verkleuring

Illustratie

© Benoit Jourez

Andere kenmerken, veroorzaakt door het drogen
en de bewerking

114

Verkleuring

Nederlandse benaming

Trace de baguette

Eclat

Face

Losrukken van deeltjes hout uit het
afgewerkte oppervlak door een
snijwerktuig of ander gereedschap.
Komt vaak voor op het zijvlak en
aan droge kwasten
Breedste langsvlak bij zaaghout en
langsvlak bij een vierkante
doorsnede

Collapse

Vervorming van de cellen tijdens de
droging

Verkleuring van het hout die
veroorzaakt wordt door de
drooglatten tussen de houtlagen
tijdens het opslaan en de droging

Bleuissement

Décoloration

Wijziging van de natuurlijke
houtkleur zonder dat er sterkteverliezen optreden. Deze verkleuring
kan veroorzaakt worden door een
schimmel, door de atmosferische
omstandigheden, door contact met
metalen … Voorbeeld: spiegels bij
eiken, rode kern bij beuken ...
Verkleuring die veroorzaakt wordt
door schimmels en die kan gaan
van bleekblauw tot zwart. Komt
meestal voor in het spinthout van
bepaalde houtsoorten

Franse benaming

Definitie

Breitseite

Ausgeschlagene
Stelle

Spandel(stapel)lattenmarkierung

Zellkollaps

Bläue

Verfärbung

Duitse benaming

Face

Chipped grain

Stick mark

Collapse

Blue stain

Discoloration

Engelse
benaming

Natuurlijke onvolkomenheden in hout –
terminologie volgens de normenreeks
NBN EN 844-1 tot -10 [B31 tot B40] (einde)

© Benoit Jourez

BIJLAGE 4
Minimale diktes voor een genagelde houten
vloerbedekking
1.

INLEIDING

Het doel van deze bijlage is om de minimale diktes aan te geven voor verschillende soorten houten vloerbedekkingen.
Deze diktes werden bepaald overeenkomstig de norm NBN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) [B48] en de norm NBN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) [B47].
Vier types vloerbedekkingen werden onderzocht:
• een massieve plankenvloer uit naaldhout van de klasse C18
• een massieve plankenvloer uit eiken van de klasse D40
• een beplating uit OSB/2
• een beplating uit multiplex 100 % okoumé.
We gaan uit van de veronderstelling dat de plankenvloeren ofwel rechtstreeks op de dragende balken genageld worden (vaak het
geval bij renovaties) ofwel op de lambourdes. In het eerste geval is de hartafstand tussen de balken vooraf vastgelegd. In het
tweede geval kan de hartafstand van de lambourdes op het zelfde moment gekozen worden als de dikte van de vloerbedekking.
Indien de vloerbedekking een beplating is, wordt deze rechtstreeks op de dragende balken genageld en zijn er vier afwerkingstypes mogelijk:
• zonder afwerking
• een parket dat op de beplating gelijmd wordt
• een parket dat gelijmd wordt op een zwevende droge tussenvloer die op de beplating rust
• een betegeling die aangebracht wordt op een zwevende vochtige dekvloer die op de beplating rust.
De minimale diktes van de plankenvloeren en de beplatingen zijn opgenomen in de tabellen 65 tot en met 70. Om te weten te
komen welke tabel men dient te raadplegen voor de gekozen vloerbedekking, dient men er het schema uit afbeelding 69 op
na te slaan.

Type vloerbedekking

Plankenvloer

Beplating
(genageld op de structuur)

Genageld op de
dragende balken
(tabel 65)

Zonder afwerking
(tabel 68) (*)

Genageld op de
lambourdes
(tabel 66)

Afgewerkt met een
droge tussenvloer en
een parket (tabel 69)

Afgewerkt met een
vochtige dekvloer en
een betegeling (tabel 70)

(*) Deze tabel is ook toepasbaar op parket dat op de
beplating gelijmd word, gelet op het feit dat de
toevoeging van de houten vloerbedekking slechts
een geringe invloed heeft op de sterkte en de
stabiliteit.

Afb. 69 Schema aan de hand waarvan men te weten kan
komen welke tabel met minimale diktes voor de vloerbedekking men dient te gebruiken.
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2.

CRITERIA VOOR DE BEREKENING

De dimensionering van een houten vloerbedekking is gebaseerd op de berekening in de grenstoestanden volgens de Eurocode 5, waarbij men dient uit te gaan van de gepaste belastingen en ontwerpsituaties. In de uiterste grenstoestanden (UGT)
dient men de sterkte van de planken of het plaatmateriaal te controleren; in de bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT) controleert men de vervormingen (10).

3.

REKENHYPOTHESEN

De minimale diktes van de houten vloerbedekkingen (genagelde plankenvloeren en beplatingen) werden berekend uitgaande
van de volgende parameters:
• we gaan uit van de veronderstelling dat de plankenvloeren rechtstreeks op de dragende balken of de lambourdes genageld
kunnen worden
• de gebruiksbelasting (categorie A: woongebouw) bedraagt 2 kN/m² indien ze gelijkmatig verdeeld is of 2 kN in geval van
een puntbelasting
• de permanente (blijvende) belastingen die eventueel kunnen aangrijpen op de beplatingen zijn de volgende:
–– droge tussenvloer (0,25 kN/m²)
–– vochtige dekvloer 6 cm (1 kN/m²)
–– parket of betegeling (0,2 kN/m²)
• in het geval van plankenvloeren gaat men ervan uit dat de puntbelasting verdeeld is over twee planken
• de planken worden beschouwd als balken die over drie steunpunten doorlopen, de beplatingen als balken die over vier
steunpunten doorlopen
• de breedte van de planken bedraagt minstens 130 mm
• de OSB-platen met tand en groef hebben een minimale breedte van 590 mm
• de multiplexplaten hebben rechte kanten en een minimale breedte van 1220 mm
• vermits de hoogte van de ‘balken’ in het geval van de massieve plankenvloeren kleiner is dan 150 mm, kan de buigsterkte
verhoogd worden door een factor kh van 1,3 (EC5 art. 3.2.2)
• we beschouwen een gebruiksbelastingsklasse 1 (niet van toepassing voor vloeren boven een kruipruimte of een kelder).
De sterkteklassen voor massief hout en plaatmaterialen op basis van hout zijn opgenomen in de volgende normen:
• NBN EN 338 [B20] (massief hout)
• NBN EN 300 [B9] (OSB)
• NBN EN 636 [B10] (multiplex).
De houtsoorten en de houtkwaliteit van de plankenvloeren en de beplatingen die gebruikt werden in de berekeningen zijn
opgenomen in tabel 64.
Tabel 64 Karakteristieken van de onderzochte plankenvloeren en beplatingen.
Mechanische karakteristieken
Type hout of
plaatmateriaal

Type vloer

Plankenvloer

Breedte van de
plank of het
plaatmateriaal [mm]

Gemiddelde
volumieke
massa ρmean
[kg/m²]

Karakteristieke
buigsterkte fm,y,k
[N/mm²]

Gemiddelde axiale
elasticiteits
modulus E0,mean
[N/mm²]

Naaldhout C18

130 of +

380

18

9000

Massief eiken D40

130 of +

660

40

11000

Beplating

OSB/2

590

600

18

3500

Multiplex
100 % Okoumé

1220

400

40

7200

MDF-LA

1220

600

24

3000

Houtspaanplaat
(type P4)

1200

690

15

2300

(10) De norm NBN B 03-003 [B4] levert de vervorminsgrenswaarden (doorbuiging) aan die bij de BGT in acht genomen moeten worden en dit, afhankelijk van
de afwerking of het te controleren constructie-element. Verder dient men voor vloerconstructies eveneens de trillingsgevoeligheid te verifiëren. Deze
controle werd uitgevoerd voor de beplatingen/plankenvloeren, maar dient tevens te gebeuren voor de volledige structuur, met inbegrip van de balken en
de beplating.
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De beoordelingscriteria die bij de UGT en de BGT voor de vloerbedekkingen gehanteerd worden, zijn de volgende:
• controle van de buigsterkte en de dwarskrachtweerstand (UGT)
• controle van de vervorming (doorbuiging) volgens het visuelecomfortcriterium (11) van de plankenvloer of de beplating
(doorbuigingscriterium L/300 voor de frequente combinatie)
• controle van het trilcomfort van de plankenvloer of de beplating met inbegrip van de droge tussenvloer of de vochtige dekvloer (indien aanwezig).

4.

DIMENSIONERINGSTABELLEN

4.1 Plankenvloer rechtstreeks genageld op de dragende balken
Deze situatie komt meestal voor bij renovaties, waarbij de plankenvloer rechtstreeks op de dragende balken genageld wordt.
De dikte van de plankenvloer is dan rechtstreeks afhankelijk van de hartafstand tussen deze balken.
De dikte van de plankenvloer die aangegeven is in tabel 65 is een minimaal uit te voeren dikte. Zodra deze parameter gekozen
is, dient men te verifiëren of de planken op minstens drie balken steunen. Indien dit niet het geval is, dan dient men de lengte
van de planken te verhogen.
Opmerking: De berekeningen werden uitgevoerd voor planken met een minimale breedte van 130 mm.
Hartafstand tussen
de dragende
balken [mm]

Naaldhout C18
[mm]

Eiken D40
[mm]

300

≥ 19

≥ 13

400

≥ 23

≥ 16

500

≥ 25

≥ 18

600

≥ 28

≥ 21

700

≥ 30

≥ 23

800

≥ 32

≥ 25

Tabel 65 Minimale dikte voor
een plankenvloer die rechtstreeks op de dragende balken
genageld wordt.

4.2 Plankenvloer genageld op lambourdes
In deze situatie dient men twee parameters te bepalen: de hartafstand tussen de lambourdes en de dikte van de plankenvloer:
• ofwel legt men de dikte van de plankenvloer vast en zijn de hartafstanden tussen de lambourdes die vermeld staan in
tabel 66 te beschouwen als maximale hartafstanden die niet overschreden mogen worden
• ofwel legt men de hartafstanden tussen de lambourdes vast en zijn de vloerdiktes die vermeld staan in tabel 66 te beschouwen als minimumdiktes die absoluut verzekerd moeten worden.
Zodra deze parameters gekozen zijn, dient men te verifiëren of de planken op minstens drie lambourdes steunen. Indien dit
niet het geval is, dan dient men de lengte van de planken te verhogen of de hartafstand tussen de lambourdes te verkleinen
en de dikte van de planken aan te passen door opnieuw te gaan kijken in de tabel.
Opmerking: De berekeningen werden uitgevoerd voor planken met een minimale breedte van 130 mm.
Hartafstand tussen
de lambourdes
[mm]

Naaldhout C18
[mm]

Eiken D40
[mm]

≤ 300

≥ 19

≥ 13

≤ 400

≥ 23

≥ 16

≤ 500

≥ 25

≥ 18

≤ 600

≥ 28

≥ 21

≤ 700

≥ 30

≥ 23

≤ 800

≥ 32

≥ 25

Tabel 66 Minimale dikte van
een plankenvloer die op
lambourdes genageld wordt.

(11) We gaan ervan uit dat de doorbuiging visueel storend wordt voor de gebruikers van zodra ze groter wordt dan L/300.
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De doorsnede van de lambourdes moet bepaald worden in functie van de hartafstand tussen de dragende balken (of ondersteuning, bv. spieën). Deze is opgenomen in tabel 67.

Hartafstand tussen de
dragende balken [mm]

Minimale doorsnede van de
lambourdes (breedte x hoogte)
[mm x mm]

≤ 400

≥ 400/600

≤ 600

≥ 400/700

≤ 800

≥ 630/750

Tabel 67 Minimale doorsnede van
de lambourdes in functie van de
hartafstand tussen de dragende
balken.

4.3 Beplating genageld op de dragende balken
De vloerdiktes die opgenomen zijn in de tabellen 68 tot en met 70 moeten beschouwd worden als minimaal uit te voeren diktes.
Zodra deze parameter gekozen is, dient men te verifiëren of het plaatmateriaal op minstens vier balken steunt. Indien dit niet
het geval is, dan dient men de lengte van het plaatmateriaal te verhogen.

4.3.1

Zonder afwerking

Tabel 68 geeft de minimale dikte van de beplating zonder afwerking weer.
Opmerking: Het doorslaggevende criterium bij de dimensionering is het trilcomfort.
Tabel 68 Minimale dikte van een beplating zonder afwerking.
Hartafstand tussen de
dragende balken [mm]

4.3.2

OSB/2 [mm]

Multiplex
100 % Okoumé
[mm]

MDF-LA [mm]

Houtspaanplaat
(type P4)
[mm]

300

≥ 15

≥8

≥ 12

≥ 16

400

≥ 18

≥ 12

≥ 16

≥ 18

500

≥ 22

≥ 15

≥ 22

≥ 22

600

≥ 22

≥ 18

≥ 25

≥ 25

700

≥ 2*22 of 30

≥ 20

≥ 30

≥ 30

800

≥ 2*22 of 30

≥ 24 of 2*18

≥ 38

≥ 38

Bedekt met een droge tussenvloer en een parket

Tabel 69 geeft de minimale dikte van een beplating bedekt met een droge tussenvloer en een parket weer.
Opmerking: Het doorslaggevende criterium bij de dimensionering is het trilcomfort.
Tabel 69 Minimale dikte van een beplating bedekt met een droge tussenvloer en een parket.
Hartafstand tussen de
dragende balken [mm]
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OSB/2 [mm]

Multiplex
100 % Okoumé
[mm]

MDF-LA [mm]

Houtspaanplaat
(type P4)
[mm]

300

≥ 15

≥8

≥ 12

≥ 16

400

≥ 18

≥ 12

≥ 16

≥ 18

500

≥ 22

≥ 15

≥ 18

≥ 22

600

≥ 2*22 of 30

≥ 18

≥ 22

≥ 25

700

≥ 2*22 of 30

≥ 20

≥ 30

≥ 30

800

30

≥ 22

≥ 30

≥ 38
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4.3.3

Bedekt met een vochtige dekvloer en een betegeling

Tabel 70 geeft de minimale dikte van een beplating bedekt met een vochtige dekvloer en een betegeling weer.
Opmerking: Het doorslaggevende criterium bij de dimensionering is de doorbuiging.
Tabel 70 Minimale dikte van een beplating bedekt met een vochtige dekvloer en een betegeling.
OSB/2 [mm]

Multiplex
100 % Okoumé
[mm]

300

≥ 15

≥ 12

≥ 16

≥ 16

400

≥ 22

≥ 12

≥ 18

≥ 22

Hartafstand tussen de
dragende balken [mm]

MDF-LA [mm]

Houtspaanplaat
(type P4)
[mm]

500

≥ 22

≥ 15

≥ 22

≥ 25

600

≥ 2*22 of 30

≥ 18

≥ 25

≥ 30

700

≥ 30

≥ 18

≥ 30

≥ 2*25 of 38

800

–

≥ 22

≥ 2*30 of 38

≥ 2*30 of 38
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BIJLAGE 5
Akoestische isolatie van bestaande lichte
draagconstructies
1.

VERBETERING VAN HET AKOESTISCHE COMFORT LANGS DE BOVENZIJDE

Om het akoestische comfort te verbeteren langs de bovenzijde is het in het geval van een droge tussenvloer aanbevolen om
de volgende werkwijze te volgen (zie afbeelding 70):
• demonteer de bestaande vloer om toegang te krijgen tot de houten vloerbalken en de ruimte tussen de vloerbalken
• verbeter indien nodig de afdichting van het plafond van de onderliggende verdieping
• verstevig indien nodig de bestaande structuur en corrigeer de vlakheid
• breng een soepel en poreus opencellig isolatiemateriaal aan (bv. minerale wol of houtwol) in de ruimte tussen de vloerbalken en dit, bij voorkeur over de volledige hoogte (minimale hoogte van 100 mm)
• plaats soepele scheidingsstroken aan de omtrek om ieder stijf contact tussen de vloer en de zijwanden te vermijden. Deze
randstroken moeten op ononderbroken wijze aangebracht worden en moeten over een toereikende hoogte beschikken
(d.w.z. ten minste even hoog als de afgewerkte vloerbedekking). Na de plaatsing van de vloerbedekking kunnen de randstroken afgesneden worden vóór de plaatsing van de plinten. Hierbij dient men erop toe te zien dat de plinten niet rechtstreeks in contact komen met de vloerbedekking. Men moet immers een ruimte van minstens 5 mm laten tussen de plint en
de vloerbedekking en deze opvullen met behulp van een soepele voeg (bv. een kitvoeg)
• breng over de volledige lengte van de houten vloerbalken soepele scheidingsstroken aan die zodanig gedimensioneerd
zijn dat ze de voorziene belastingen kunnen opnemen (d.w.z. dat ze niet te soepel mogen zijn om te vermijden dat ze
samengedrukt zouden worden onder de belasting, maar wel soepel genoeg om te zorgen voor een toereikende ontkoppeling; bv. een rubberachtig product of een laag minerale wol met hoge dichtheid en een minimale dikte van 20 mm). Deze
stroken kunnen eveneens vervangen worden door ontkoppelingspads. In dat geval zullen de prestaties nog beter zijn. Deze
pads moeten echter eveneens zodanig gedimensioneerd zijn dat ze de voorziene belastingen kunnen opnemen
• voer de vloerplaten (minstens 2 lagen; bv. OSB-platen) zwevend uit. Zorg er met andere woorden voor dat er aan de omtrek
geen stijve contacten tussen de platen en de zijwanden kunnen ontstaan. Naarmate deze platen zwaarder zijn, zal ook de
akoestische isolatie (zowel ten aanzien van contact- als luchtgeluid) beter zijn. Hiertoe dient men wel een minimale afstand

1
3

2

4

2

4

6

5

3

6
5
8
10

1.
2.
3.
4.
5.

7

9

Aan de muur bevestigde plint die losgekoppeld is van de vloer
Soepele scheidingsstrook
Dichtingsvoeg (siliconenkit)
Zwevend geplaatste houten vloerbedekking
Akoestische onderlaag voor een plankenvloer

Afb. 70 Droge zwevende tussenvloer.
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6.
7.
8.
9.
10.

Zwevend geplaatste houten plaat (= massa)
Soepele scheidingsstrook
Absorberend materiaal
Bestaande houten vloerbalken
Bestaand plafond uit gipsplaten

1

van 5 mm tussen de rand van de platen en de zijwanden te handhaven. Deze ruimte zal opgevuld worden door de voormelde soepele scheidingsrandstrook
• breng een vloerbedekking naar keuze aan. Door te opteren voor een zwevend parket, geplaatst op een onderlaag voor
parketvloeren, kan men nog betere prestaties bereiken dan met een massief gelijmd parket. Naarmate de houten vloerbedekking zwaarder is, zal ook de akoestische isolatie (zowel ten aanzien van contact- als luchtgeluid) beter zijn
• zorg er bij de plaatsing van de plinten voor dat er geen stijve contacten tussen de vloerbedekking en de plinten ontstaan
(zie hierboven).

2.

VERBETERING VAN HET AKOESTISCHE COMFORT LANGS DE ONDERZIJDE

Ter verbetering van het akoestische comfort langs de onderzijde, is het aanbevolen om de volgende werkwijze te volgen:
• breng een soepel en poreus opencellig isolatiemateriaal
(bv. minerale wol, houtwol) aan in de ruimte tussen de
vloerbalken en dit, indien mogelijk over de volledige
hoogte (minimale hoogte van 20 cm; 10 cm indien de
vloer akoestisch behandeld werd)
• zorg voor de trillingsdempende plaatsing van de metalen
structuur van het verlaagde plafond. Hiertoe kan men een
soepele scheidingsstrook van ongeveer 5 mm aanbrengen
tussen de structuur en de zijwanden (de enige stijve contacten bevinden zich ter hoogte van de bevestigingspunten
via de schroeven). Naargelang van de beschikbare overspanning geniet het de voorkeur te werken met een zelfdragende constructie die enkel aan de zijwanden en niet aan
Afb. 71 Verlaagd plafond bevestigd aan een metalen regelwerk dat
de vloerbalken bevestigd wordt. In voorkomend geval dient
ontkoppeld werd van de draagvloerconstructie.
men ophangelementen te voorzien die toelaten om de
metalen structuur van het verlaagde plafond punctueel aan
de houten balken te bevestigen (maximum één ophangelement per m²). In het geval van een houten plankenvloer kunnen er
klassieke ophangelementen gebruikt worden
• de afwerkingsplaten (minimum 2 boven elkaar geplaatste platen met verspringende voegen) moeten aan de metalen structuur bevestigd worden zonder een stijf contact tot stand te brengen tussen de afwerkingsplaten en de zijwanden. Hiertoe
dient men tussen de rand van de platen en de zijwanden een vrije ruimte van minimum 5 mm te laten die opgevuld moet
worden met behulp van een soepele voeg (bv. een kitvoeg).
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Bestaande plint
Bestaande (niet-zwevende) houten plankenvloer
Bestaande houten vloerbalken
Absorberend materiaal

5.
6.
7.
8.

Soepele scheidingsstrook
Metalen structuur met trillingsdempende plaatsing
Trillingsdempend ophangelement
Twee van de wand ontkoppelde gipsplaten

Afb. 72 Akoestische isolatie langs de onderzijde en tussen de dragende elementen wanneer het niet mogelijk is om de vloer akoestisch te
behandelen.
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NBN EN 1534:2010 Houten vloeren en parket. Bepaling van de weerstand tegen indrukking. Beproevingsmethode.
NBN EN 1815:2016 Resilient and laminate floor coverings. Assessment of static electrical propensity.
NBN EN 1910:2016 Wood flooring and wood panelling and cladding. Determination of dimensional stability.
NBN EN 1991-1-1 NL:2015 Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-1: algemene belastingen. Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (geconsolideerde versie, inclusief AC:2009).
NBN EN 1995-1-1+A1 NL:2015 Eurocode 5: ontwerp en berekening van houtconstructies. Deel 1 1: algemeen. Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen (geconsolideerde versie, inclusief AC:2006 en A1:2008).
NBN EN 10230-1:2000 Draadnagels van staal. Deel 1: onverpakte nagels voor algemene toepassingen.
NBN EN 12004-2:2017 Adhesives for ceramic tiles. Part 2: test methods.
NBN EN 12775:2001 Volhoutplaten. Indeling en begripsbepalingen.
NBN EN 12871:2013 Houtachtige plaatmaterialen. Bepaling van de prestatiekenmerken van dragende platen voor
gebruik in vloeren, muren en daken.
NBN EN 13183-1:2002 Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout. Deel 1: bepaling door de werkwijze met drogen in de
oven (+AC:2003).
NBN EN 13183-2:2002 Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout. Deel 2: schatting door de elektrische-weerstandwerkwijze (+AC:2003).
NBN EN 13183-3:2005 Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout. Deel 3: schatting door de capacitieve methode.
NBN EN 13226:2009 Houten vloeren. Massieve parketelementen met messing en/of groef.
NBN EN 13227:2017 Wood flooring. Solid lamparquet products.
NBN EN 13228:2011 Houten vloeren. Parket van massief houten elementen, inclusief blokken, met een verbindingssysteem.
NBN EN 13238:2010 Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten. Conditioneringsprocedures en algemene regels
voor de keuze van ondergronden.
NBN EN 13329:2016+A1:2017 Laminate floor coverings. Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins. Specifications, requirements and test methods.
NBN EN 13353+A1:2011 Platen van massief hout (SWP). Eisen.
NBN EN 13442:2013 Houten vloeren en wand- en plafondbetimmeringen van hout. Bepaling van de weerstand tegen
chemische stoffen.
NBN EN 13488:2003 Houten vloeren. Elementen voor mozaïekparket.
NBN EN 13489:2017 Wood-flooring and parquet. Multi-layer parquet elements.
NBN EN 13501-1+A1:2010 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen. Deel 1: classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag.
NBN EN 13556:2003 Rondhout en gezaagd hout. Benamingen van in Europa gebruikte houtsoorten.
NBN EN 13629:2012 Houten vloeren. Enkelvoudige en samengestelde vloerplanken van massief loofhout.
NBN EN 13647:2011 Houten vloeren, lambriseringen en betimmeringen. Bepaling van geometrische eigenschappen.
NBN EN 13696:2009 Houten vloeren. Beproevingsmethoden voor de bepaling van de elasticiteit, de slijtvastheid en de
schokweerstand.
NBN EN 13756:2003 Houten vloeren. Terminologie.
NBN EN 13810-1:2003 Houtachtige plaatmaterialen. Zwevende vloeren. Deel 1: prestatievoorschriften en eisen.
NBN EN 13986+A1:2015 Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw. Eigenschappen, overeenkomstigheidsbeoordeling en merken.
NBN EN 13990:2004 Houten vloeren. Vloerdelen van massief naaldhout.
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B74 NBN EN 14293:2006 Lijmen. Lijmen voor het hechten van parket op een ondervloer. Beproevingsmethoden en minimum
eisen.
B75 NBN EN 14298:2017 Sawn timber. Assessment of drying quality.
B76 NBN EN 14342:2013 Houten vloeren. Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en markering.
B77 NBN EN 14354:2017 Wood-based panels. Wood veneer floor coverings.
B78 NBN EN 14761+A1:2008 Houten vloeren. Parket van massief hout. Smalle stroken, brede stroken en panelen.
B79 NBN EN 16516:2017 Construction products: assessment of release of dangerous substances. Determination of emis
sions into indoor air.
B80 NBN EN ISO 717-2:2013 Akoestiek. Eengetalaanduiding voor de geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen.
Deel 2: contactgeluidisolatie (ISO 717-2:2013).
B81 NBN EN ISO 1182:2010 Beproeving van het brandgedrag van producten. Niet-brandbaarheidsproef (ISO 1182:2010).
B82 NBN EN ISO 1518-1:2011 Verven en vernissen. Bepaling van de krasweerstand. Deel 1: methode met constante belasting
(ISO 1518-1:2011).
B83 NBN EN ISO 1518-2:2011 Verven en vernissen. Bepaling van de krasweerstand. Deel 2: methode met veranderlijke belasting (ISO 1518-2:2011).
B84 NBN EN ISO 1522:2007 Verven en vernisssen. Slingerdempingsproef (ISO 1522:2006).
B85 NBN EN ISO 2409:2013 Verven en vernissen. Ruitjesproef (ISO 2409:2013).
B86 NBN EN ISO 2813:2014 Verven en vernissen. Bepaling van de glanswaarde onder 20 graden, 60 graden en 85 graden
(ISO 2813:2014).
B87 NBN EN ISO 9239-1:2010 Bepaling van de bijdrage tot de brandvoortplanting van vloerbedekkingen. Deel 1: bepaling
van het brandgedrag met een warmtestralingsbron (ISO 9239-1:2010).
B88 NBN EN ISO 10140-3:2010 Geluidsleer. Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen. Deel 3: meting van
de contactgeluidisolatie (ISO 10140-3:2010).
B89 NBN EN ISO 10456:2008 Bouwmaterialen en bouwwaren. Hygrothermische eigenschappen. Getabelleerde ontwerpwaarden en procedures voor de bepaling van de opgegeven en nuttige thermische waarden (ISO 10456:2007)
(+ AC:2009).
B90 NBN EN ISO 10874:2012 Elastische vloerbekledingen, tapijten en laminaatvloerbekledingen. Classificatie
(ISO 10874:2009).
B91 NBN EN ISO 11664-4:2011 Kleurmeting. Deel 4: CIE 1976 L*a*b*-kleurruimte (ISO 11664-4:2008).
B92 NBN EN ISO 11925-2:2010 Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten. Ontvlambaarheid bij directe blootstelling
aan vlammen. Deel 2: beproeving met een enkele vlambron (ISO 11925-2:2010) (+ AC:2011).
B93 NBN EN ISO 12572:2016 Hygrothermal performance of building materials and products. Determination of water vapour
transmission properties. Cup method (ISO 12572:2016).
B94 NBN EN ISO 13943:2017 Fire safety. Vocabulary (ISO 13943:2017).
B95 NBN EN ISO 16000-11:2006 Binnenlucht. Deel 11: bepaling van de emissie van vluchtige organische verbindingen vanuit
bouwproducten en inrichtingsmaterialen. Monsterneming, opslag van monsters en voorbereiding van proefstukken
(ISO 16000-11:2006).
B96 NBN EN ISO 16474-3:2014 Verven en vernissen. Methoden van blootstelling aan laboratoriumlichtbronnen. Deel 3: fluorescerende UV-lampen (ISO 16474-3:2013).
B97 NBN EN ISO/IEC 17025:2017 Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025:2017).
B98 NBN S 01-400:1977 Akoestiek. Kriteria van de akoestische isolatie.
B99 NBN S 01-400-1:2008 Akoestische criteria voor woongebouwen.
B100 NBN S 01-400-2:2012 Akoestische criteria voor schoolgebouwen.
B101 NBN EN ISO 7783:2018 Paints and varnishes. Determination of water-vapour transmission properties. Cup method
(ISO 7783:2018).

C
Centre scientifique et technique du bâtiment – CSTB, Marne-la-Vallée (www.cstb.fr)
C1
Chapes fluides à base de sulfate de calcium. Les Cahiers du CSTB, Cahier de prescriptions techniques d’exécution,
nr. 3578, december 2009.
Charron S., Martin Y. en Lassoie L.
C2 Plaatmaterialen en hun toepassingen. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCBDossiers 2015/2.20.
Charron S. en Van Damme M.
C3 Contactgeluidsisolatieprestaties van houten vloeren en vloerbedekkingen. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch
Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Dossiers 2012/3.15.
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D
Deutsches Institut für Normung e.V. – DIN, Beuth Verlag, Berlijn (www.din.de - www.beuth.de)
D1 DIN 53122-1:2001 Prüfung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier, Pappe und anderen Flächengebilden. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit. Teil 1: gravimetrisches Verfahren.
D2 DIN 68702:2017 Holzpflaster.

E
Europese Unie (www.europa.eu)
E1
Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor
bepaalde voor de bouw bestemde producten voor houten vloeren en massief houten lambrisering en bekleding. Publicatieblad van de Europese Unie, L 79/27, 16 maart 2006.
E2 Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van
biociden. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 123/1, 24 april 1998.
E3
Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en
1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1907/2006. Publicatieblad van de Europese Unie, L 353/1,
31 december 2008.
E4 Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een
Europees agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van
Verordening (EEG) Nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) Nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.
Publicatieblad van de Europese Unie, L 396, 30 december 2006.
E5
Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad.
Publicatieblad van de Europese Unie, L 88/5, 4 april 2011.
European Committee for Standardization – CEN, Brussel (www.cen.eu)
E6 CEN/TR 12872:2014 Wood-based panels. Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs.
E7
EN ISO 1716:2018 Reaction to fire tests for products. Determination of the gross heat of combustion (calorific value)
(ISO 1716:2018).

F
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Brussel (www.ibz.be)
F1
Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Belgisch Staatsblad van
21/9/2012.
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Brussel (http://economie.fgov.be/)
F2
STS 04:2008 Hout en plaatmaterialen op basis van hout. Structuurhout. Schrijnwerkhout.
F3
STS 04.3:2009 Hout en plaatmaterialen op basis van hout. Behandelingen van het hout.
F4
STS 04.4:2009 Hout en plaatmaterialen op basis van hout. Platen op basis van hout.
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Brussel (www.health.belgium.be)
F5
Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van
bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken. Belgisch Staatstsblad van 18/8/2014.

I
Ingelaere B.
I1
Geluidsisolatie van houten vloeren. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Tijdschrift 2001/1.
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International Organization for Standardization – ISO, Genève (www.iso.org)
I2
ISO 17178:2013 Adhesives. Adhesives for bonding parquet to subfloor. Test methods and minimum requirements.
I3
ISO 24334:2014 Laminate floor coverings. Determination of locking strength for mechanically assembled panels.

L
Lor M.
L1
Textielvloerbekledingen: bestaande en toekomstige vereisten. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf, WTCB-Dossiers 2012/3.10.

M
Mahieu E.
M1 Infiltraties aan de voet van spouwmuren. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, Infofiche nr. 7, 2004.
M2 Spouwdrainering ter hoogte van een dorpel. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf,
Infofiche nr. 20, 2006.

R
Remmert et al.
R1
Fachbuch für Parkettleger und Bodenleger. SN-Verlag Michael Steinert, Hamburg, 1996.
Rijsdijk J.F. en Laming P.B.
R2 Physical and Related Properties of 145 Timbers. Information for practice. Dordrecht/Boston/London. TNO Building and
Construction Research Centre for Timber Research, 1994.

S
Swedish Standards Institute – SIS, Stockholm (www.sis.se)
S1
SIS 92 35 09:1976 Flooring. Determination of abrasion resistance.

V
Van Damme M., Crispin Ch. en Wuyts D.
V1
Contactgeluidsisolatie van massieve vloeren. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf,
WTCB-Dossiers 2007/3.10.

W
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf – WTCB, Brussel (www.wtcb.be)
W1 Dekvloeren. Deel 1: materialen, prestaties, keuring. Technische Voorlichting, nr. 189, 1993.
W2 Dekvloeren. Deel 2: uitvoering. Technische Voorlichting, nr. 193, 1994.
W3 Houten trappen. Technische Voorlichting, nr. 198, 1995.
Wiselius S.I.
W4 Houtvademecum. Naarden, Stichting Centrum Hout, Kluwer Technische Boeken B.V., Deventer/Antwerpen (11e uitgave),
2018.
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Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert
Het WTCB vormt al meer dan 55 jaar hét wetenschappelijke en technische middelpunt
van de bouwsector. Het Centrum wordt hoofdzakelijk gefinancierd met de bijdragen van
95.000 aangesloten Belgische bouwbedrijven. Dankzij deze heterogene ledengroep zijn
bijna alle bouwberoepen vertegenwoordigd en kan het WTCB bijdragen tot de kwaliteits- en
productverbetering.

Onderzoek en innovatie

Maatschappelijke zetel
Lombardstraat 42, B-1000 Brussel
Tel. 02/502 66 90
Fax 02/502 81 80
E-mail: info@bbri.be
Website: www.wtcb.be

Een industrietak zonder innovatie is als cement zonder water. Het WTCB heeft er daarom
voor gekozen om zijn onderzoeksactiviteiten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de
noden van de sector. De Technische Comités die de WTCB-onderzoeken sturen, zijn samen
gesteld uit bouwprofessionelen (aannemers en experten) die dagelijks op het terrein staan.

Kantoren
Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel. 02/716 42 11
Fax 02/725 32 12

Met de hulp van verschillende officiële instanties stimuleert het WTCB bedrijven om
steeds verder te innoveren. De begeleiding die we aanbieden, is afgestemd op de
actuele maatschappelijke uitdagingen en van toepassing op diverse domeinen.

• Technisch advies – Publicaties
• Beheer – Kwaliteit – Informatietechnieken
• Ontwikkeling – Valorisatie
• Technische goedkeuringen – Normalisatie

Ontwikkeling, normalisatie, certificering en goedkeuring
Op vraag van overheden of privébedrijven werkt het WTCB ook mee aan diverse ontwikke
lingsprojecten (contractresearch). Zo is het Centrum niet alleen nauw betrokken bij de
activiteiten van de nationale (NBN), Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatie
instituten, maar ook bij instanties zoals de Belgische unie voor de technische goed
keuring in de bouw (BUtgb). Al deze projecten geven ons meer inzicht in de bouwsector,
waardoor we sneller kunnen inspelen op de noden van de verschillende bouwberoepen.

Proefstation
Avenue Pierre Holoffe 21, B-1342 Limelette
Tel. 02/655 77 11
Fax 02/653 07 29
• Onderzoek en innovatie
• Vorming
• Bibliotheek

Informatieverspreiding en steun aan bedrijven
Om de kennis en ervaring die op deze manier vergaard wordt op een efficiënte manier
te delen met de bedrijven uit de sector, kiest het Centrum resoluut de weg van de informatica.
Onze website is zo opgesteld dat elke bouwprofessioneel met slechts enkele
muisklikken de gewenste WTCB-publicatiereeksen of bouwnormen terugvindt.
Goede informatieverspreiding kan echter niet enkel elektronisch. Een persoonlijk contact
is vaak nog steeds de beste aanpak. Jaarlijks organiseert het Centrum ongeveer
750 informatiesessies en themadagen voor bouwprofessionelen. Ook de aanvragen voor
onze afdeling Technisch Advies blijven binnenstromen, met meer dan 18.000 verstrekte
adviezen per jaar.
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