FERMACELL Vloerelementen

Meer wooncomfort
door betere geluids- en
betere warmte-isolatie

FERMACELL Vloerelementen
Voor nieuwbouw en renovatie,
voor betonvloeren en houten vloeren

Weg met lawaaiige, koude vloeren,
dankzij het FERMACELL vloersysteem. Op deze manier haalt u meer
uit uw woning en neemt het wooncomfort aanzienlijk toe. Niet alleen
bij scheidingswanden en zolderrenovaties, maar ook wanneer het
om de vloeren gaat wordt u met
FERMACELL letterlijk op het goede
been gezet, zowel bij renovatie als bij
nieuwbouw.
FERMACELL vloersystemen bieden
aantoonbaar doorslaggevende
voordelen:
■ Effectieve warmte-isolatie
■ Hoge contact- en luchtgeluidsisolatie
■ Verbetering brandwerendheid.

Nu met Europese
CE-markering
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Voor de FERMACELL Vloerelementen
is een door de KIWA opgesteld
Europees-technische Attest (ETA)
beschikbaar volgens de geldende
Europese normeringen. In dit document zijn alle technische eigenschappen van de vloerelementen
vastgelegd.

Maar dat is nog niet alles! De
FERMACELL Vloerelementen en
vloersystemen kunt u bij verschillende
projecten en voor diverse oplossingen
toepassen, bijvoorbeeld bij/in:
■ Renovatie (in het bijzonder voor
houten vloeren en verbeteren van
eigenschappen van betonnen
vloeren)
■ Nieuwbouw van woningen, kantoorgebouwen, onderwijs- en
zorginstellingen en industrie
■ Het ophogen en egaliseren van
ongelijke vloeren
■ Houtskeletbouw

Samenstelling van de
FERMACELL Vloerelementen
FERMACELL Gipsvezelplaten
bestaan uit een homogeen mengsel
van gips en papiervezels, afkomstig
uit een recyclingsproces. De
Vloerelementen bestaan uit twee
met elkaar verbonden stabiele
FERMACELL Gipsvezelplaten met
een dikte van 10 mm of 12,5 mm.
Deze beide gipsvezelplaten zijn

verspringend met elkaar verbonden,
zodat er rondom een liplas ontstaat,
met een breedte van 50 mm.

Diverse uitvoeringsmogelijkheden
Er zijn FERMACELL Vloerelementen
in verschillende uitvoeringen die, al
naar gelang het toepassingsgebied,
met en zonder isolatiemateriaal
kunnen worden toegepast. Daardoor
zijn FERMACELL Vloerelementen
onder andere geschikt:
■ Voor brandwering
■ Voor geluidsisolatie (contact- en
luchtgeluidsisolatie)
■ Voor warmte-isolatie
■ Voor dekvloer bij een vloerverwarmingssysteem
■ Voor deklaag op vloeren.
Afhankelijk van het eisenpakket
kunnen – naast deze uitvoeringen –
met FERMACELL Vloerelementen
ook talrijke systemen worden uitgevoerd. (Zie hiervoor het overzicht
met alle technische gegevens op
pagina 14.)

Toepasbare lagen onder
de FERMACELL Vloerelementen
■ FERMACELL Droge egalisatiekorrels tot maximaal 60 mm
■ FERMACELL Honingraatsysteem
30 mm dikte
■ FERMACELL Honingraatsysteem
60 mm dikte
■ Polystyreen hardschuim platen:
EPS DEO 100 kPa* tot maximaal
30 mm (alleen onder 2 E 11 en
2 E 22)
■ Polystyreen hardschuim platen:
EPS DEO 150 kPa** tot maximaal
90 mm totale dikte isolatie
■ Geëxtrudeerd hardschuim:
XPS DEO 300 kPa tot maximaal
120 mm
XPS DEO 500 kPa tot maximaal
160 mm

Het grote aantal combinatiemogelijkheden van
FERMACELL systeemopbouwen maakt het mogelijk te voldoen aan de hoge
eisen die tegenwoordig in
de bouw gesteld worden
aan brandwerendheid,
geluidsisolatie en energiebesparend bouwen.

Voor een effectieve
warmte-isolatie
Een vloer die aan de voeten comfortabel aanvoelt geeft meer wooncomfort! Met FERMACELL Vloerelementen kunt u ook tegemoetkomen
aan uw energiebesparingswensen.
Ter verbetering van warmte-isolatie
zijn er standaard FERMACELL
Vloerelementen met verschillende
hardschuim diktes:
■ 2 E13: FERMACELL Vloerelement
(2 x 10 mm FERMACELL)
+ 20 mm polystyreen hardschuim
■ 2 E14: FERMACELL Vloerelement
(2 x 10 mm FERMACELL)
+ 30 mm polystyreen hardschuim.

Voor contactgeluidsisolatie en luchtgeluidsisolatie
FERMACELL systemen bieden ook
bijzonder effectieve oplossingen om
de geluidsisolatie bij beton- of lichte
vloeren (houten vloerconstructies,
hollebaksteen vloeren) te verbeteren.
Om de geluidsisolatie te verbeteren
zijn er kant-en-klare FERMACELL
Vloerelementen, al naar de gelang
de behoefte:

■ 2 E 31: FERMACELL Vloerelement
(2 x10 mm FERMACELL)
+ 10 mm houtvezelplaat
■ 2 E 32: FERMACELL Vloerelement
(2 x10 mm FERMACELL)
+ 10 mm hoogwaardige minerale
wol
■ 2 E 34: FERMACELL Vloerelement
(2 x12,5 mm FERMACELL)
+ 20 mm houtvezelplaat
■ 2 E 35: FERMACELL Vloerelement
(2 x12,5 mm FERMACELL)
+ 20 mm hoogwaardige
akoestische minerale wol.

Er zijn een groot aantal proeven met
FERMACELL systemen uitgevoerd
op de meest uiteenlopende types
houten vloerconstructies. Het
resultaat: ook aan de hoogste eisen
met betrekking tot de woningscheidende geluidsisolatie kan worden
voldaan.
■ Luchtgeluid-isolatie: Ilu ≥ + 0 dB
(volgens NEN 5079)
■ Contactgeluid-isolatie: Ico ≥
+ 5 dB (volgens NEN 5079). Tevens
kan aan de speciale comfortklasse een oplossing met
FERMACELL vloersystemen
gegeven worden.

Ter verbetering van de
brandwerendheid
Wanneer een verbeterde brandwering noodzakelijk is, kunt u door
middel van FERMACELL Vloerelementen met een opbouwhoogte van
slechts 30 mm een brandwerendheid van 90 minuten bereiken bij een
brandbelasting aan de bovenzijde
van deze vloerconstructie:
■ 2 E 31: FERMACELL Vloerelement
(2 x10 mm FERMACELL)
+ 10 mm houtvezelplaat
■ 2 E 32: FERMACELL Vloerelement
(2 x10 mm FERMACELL)
+ 10 mm hoogwaardige minerale
wol.
Zelfs het kale FERMACELL
Vloerelement bereikt al een
brandwerendheid van 30 minuten:
■ 2 E 11: FERMACELL Vloerelement
(2 x10 mm FERMACELL).
Het 25 mm dikke vloerelement
bereikt al de compartimentscheidingseis van 60 minuten
brandwerendheid:
■ 2 E 22: FERMACELL Vloerelement
(2 x12,5 mm FERMACELL).

* oude benaming PS20
** oude benaming PS30
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Kant-en-klaar voor montage, licht en
gemakkelijk te hanteren, snel te leggen,
direct beloopbaar
Eenvoudig te verwerken
De handzame FERMACELL Vloerelementen worden zwevend in
„slepend verband“ aangebracht. Let
er daarbij op dat de ondergrond
droog, dragend en vlak is, zodat de
elementen een volledig draagvlak
hebben. Breng na het leggen van
één element de FERMACELL Montagelijm in twee strengen op de
liplas aan. Plaats vervolgens het
volgende element en verbind beide
elementen met FERMACELL Snelbouwschroeven of met speciale
spreidnieten. Op deze manier maakt
u een bijzonder stabiele verbinding.
De liplas-verbinding van het
FERMACELL Vloerelement maakt
niet alleen het leggen eenvoudig.
Een ander groot voordeel is dat ook
ter plaatse van de stootvoegen de
Vloerelementen zonder moeite een
hoge puntbelasting kunnen houden.
De toegestane waarden voor puntbelasting en de technische gegevens zijn te vinden op pagina 14, of in
de „FERMACELL Vloerelementen
handleiding voor de verwerking“.

Verwerking
1 Breng tegen de wanden randisolatie-stroken aan zodat het contactgeluid niet via de wanden wordt
doorgegeven.
2 Voor het leggen van de eerste rij
Vloerelementen wordt van het eerste
element de overstekende lip aan de
lange en korte zijde, afgezaagd. Bij
het volgend element in de eerste rij
wordt alleen aan de langszijde de
overstekende lip afgezaagd.
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3 Begin met de montage van de
FERMACELL Vloerelementen zoals
in schema 1 is aangegeven. Schuif
hiertoe het element met de
afgezaagde zijden direct tegen de
wand (randisolatie-stroken).
Indien gebruik wordt gemaakt van
egalisatiekorrels voor het egaliseren van oneffenheden, adviseren wij
montage volgens schema 2.
Het FERMACELL Vloerelement bij
de deur altijd uit één stuk aanbrengen. Vermijd kruisnaden.

1

4

4 De lipverbindingen lijmen met
FERMACELL Vloerelementen montagelijm (verbruik 20 – 25 m2/fles).
Voor een juiste verwerking: zie de
gebruiksaanwijzingen op de fles.
5 Om de vereiste aandrukkracht op
de lipverbindingen te bereiken,
dienen de vloerelementen met
FERMACELL Snelbouwschroeven of
met speciale spreidnieten te worden
vastgezet.
6 Na het uitharden en het verwijderen van de lijmresten, de stootvoegen en de schroef- of nietgaten met
FERMACELL Voegengips egaliseren.

FERMACELL Vloerelement – de droge dekvloer
met vele voordelen
■ Verhoging van het wooncomfort.
■ De elementen zijn snel en
gemakkelijk te leggen. De
montagetijd is maar kort en er
treedt bijna geen zaagverlies op.
■ Het geringe gewicht levert
normaal gesproken geen constructieproblemen op. Het is
goed toepasbaar bij lichte vloerconstructies in de prefab-industrie voor de bouw of houtskeletbouw en bij renovaties. Het
element 2 E 11: 1,5 x 0,5 m (werkende maat) weegt bijvoorbeeld
slechts, circa 18 kg (24 kg/m2).

2

3

5
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■ De afzonderlijke bouwsystemen
bieden de mogelijkheid om
hoogteverschillen of oneffenheden te egaliseren.
■ Er zijn geen droogtijden. Alle
vervolgwerkzaamheden, ten
behoeve van de afwerking,
kunnen direct na het uitharden
van de lijm worden uitgevoerd.
Naast deze praktische eigenschappen, zorgt FERMACELL dat het
materiaal voldoet aan de essentiële
bouwfysische eisen:
■ Brandwerendheid
■ Geluidsisolatie
■ Warmte-isolatie.

FERMACELL Vloerelementen
zijn na het uitharden van de verlijming van de lipverbindingen
direct beloopbaar en klaar voor
de definitieve eindafwerking.

Schema 1

Schema 2
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FERMACELL Droge
egalisatiekorrels
Om ongelijke vloeren, voor het leggen
van FERMACELL Vloerelementen, van
een vlak oppervlak te voorzien, dient
u de vloer uit te vlakken.

De FERMACELL Droge egalisatiekorrels bieden zowel bij renovatie
als bij nieuwbouw de ideale oplossing
omdat met deze korrels een stabiele,
vlakke onderlaag gemaakt kan
worden. De poreuze, minerale
egalisatiekorrels zijn met hun bijzondere bouwfysische eigenschappen op vele terreinen inzetbaar.
Tevens maken zij een voordelige
verwerking mogelijk, zowel voor
renovatie als voor nieuwbouw.
Het materiaal is bijzonder geschikt
voor toepassing onder droge „zwevende“ afwerkvloeren of Vloerelementen (zoals FERMACELL Vloerelementen) en voor andere niet
geprefabriceerde vloerconstructies
waarbij egalisatie noodzakelijk is.

De bijzondere voordelen
■ FERMACELL Droge egalisatikorrels kunnen direct op de
dragende droge ondergrond
worden aangebracht.
■ Dankzij de nauwkeurig afgestemde opbouw van de korrel is
toepassing ervan al bij geringe
oneffenheden mogelijk.
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Toepassen FERMACELL
Droge egalisatiekorrels op
een beton-vloer
Indien de FERMACELL Droge
egalisatiekorrels op een steenachtige vloer (beton-vloer) worden
aangebracht en deze vloer een
hoeveelheid restvocht (ingesloten
vocht) bevat, dient voorkomen te
worden dat dit vocht in de egalisatiekorrels kan trekken. Leg in dat geval
een PE-folie (0,2 mm) vlak op de
steenachtige vloer en zorg ervoor
dat de naden van de folie elkaar met
een strook van circa 20 cm overlappen. Dit geldt ook voor op zand
gestorte beton-vloeren.

Toepassen FERMACELL
Droge egalisatiekorrels op
een houten vloer
Zitten er in een houten vloer spleten/
kieren of knoestgaten dan moet ter
voorkoming van het weglekken van
FERMACELL Droge egalisatiekorrels eerst een beschermlaag
worden aangebracht. Dit moet een
dampopen gewapende papierlaag
zijn (kraftpapier). Het kraftpapier
moet tegen de wand omhoog gezet
worden en de minimale overlap
tussen de banen dient 20 cm te
bedragen. Wanneer er een PE-folie
als beschermlaag tegen het weglekken gebruikt wordt, houdt dan
rekening met de bouwfysische
opbouw van de vloerconstructie. Er
bestaat kans dat een dampdichte
folie de houten vloer teveel afsluit
(verstikking van de vloer).

Gemakkelijk te verwerken
Bepaal de gewenste afwerkhoogte
van de FERMACELL Droge egalisatiekorrels en markeer deze met
behulp van een waterpas of smetlijn
op de omringende wanden. Breng
nu, rondom op de wanden, een
markering aan, 1 meter boven het
afwerkniveau. Hierdoor wordt
onnodig bukken voorkomen en het
meetmerk is, nadat de vloer klaar is,
eveneens bruikbaar voor andere
werkzaamheden, bijvoorbeeld voor
het aanbrengen van een afwerklaag.
Maak vervolgens, aan de wandzijde,
een dam, van FERMACELL Droge
egalisatiekorrels, van circa 20 cm
breed, net zo hoog als de definitieve
benodigde storthoogte.
De laag FERMACELL Egalisatiekorrels dient minimaal 10 mm en
maximaal 60 mm dik te zijn. Op deze
dam wordt de niveaulineaal van het
FERMACELL Afreigereedschap met
behulp van de ingebouwde waterpas
uitgericht. In overeenstemming met
de lengte van de afreimal wordt
vervolgens parallel aan deze lineaal
de tweede niveaulineaal op dezelfde
manier op een dam uitgericht.
Wanneer het FERMACELL Afreigereedschap niet beschikbaar is,
maak dan zelf niveaulinealen met

behulp van recht kanthout of aluminiumkoker profielen van de
geschikte lengte (doorsnede circa
50 bij 50 mm). De afreilat moet
vervolgens voorzien worden van
passende, zijdelingse inkepingen.
Voor het uit richten kunt u een
waterpas gebruiken.
Nadat de beide niveaulinealen
aangebracht zijn, kan begonnen
worden met het aanbrengen van de
FERMACELL Droge egalisatiekorrels tussen de twee dammen. Rei
vervolgens met de FERMACELL
Afreilat de FERMACELL Droge
egalisatiekorrels op de juiste hoogte
af. De FERMACELL Droge egalisatiekorrels zijn direct klaar voor het
aanbrengen van de FERMACELL
Vloerelementen.

Attentie: aangezien de
FERMACELL Droge egalisatiekorrels niet direct beloopbaar
zijn, dient u altijd naar de deur toe
te werken. Begin bij het leggen
van de Vloerelementen bij de deur
of maak gebruik van loopeilanden,
bijvoorbeeld van FERMACELL
Gipsvezelplaat > 500 x 500 mm.
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Overtuigend in vele
toepassingsgebieden

De voordelen van
FERMACELL Droge
egalisatiekorrels
■ Universeel toepasbaar:
voor vele droge vloersystemen
(b.v. FERMACELL Vloerelementen,
e.d.). Ook toepasbaar als isolatielaag tussen houten balken van
een vloer.
■ Stabiel: goede verdichting door
ruwe korrelstructuur.
■ Onbrandbaar: bouwstofklasse A1
(volgens DIN 4102).
■ Geluidisolerend: verbetert de
contact- en luchtgeluidisolatie.
■ Minerale grondstof: kan niet
rotten, ongediertevrij, reukloos
en niet belastend voor het milieu.
■ Geen nabewerking: tot een uitvlakhoogte van 6 cm is geen
verdichting nodig.
■ Drukvast: hoge belasting mogelijk door speciale korrelstructuur.
■ Energiebesparend: warmteisolerend en -vasthoudend.
■ Verwerkingsvriendelijk: goed te
storten, klontert niet, kleeft niet,
is schoon te verwerken en
gemakkelijk af te reien.
■ Licht: gewicht ca 4,0 kg/m2 per
cm uitvlakhoogte.
■ Efficiënt: eenvoudig, snel en
goedkoop te verwerken.

Bijzondere
aandachtspunten
Installatieleidingen kunnen in de
egalisatie laag worden opgenomen,
er dient dan een minimale dekking
van 1 cm op de leiding aanwezig te
zijn. Om condensvorming op (koud)
waterleidingen te voorkomen, dienen maatregelen (isoleren van de
waterleidingen) getroffen te worden.
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Bij het leggen van vloerverwarmingssystemen, en andere afwerkvloeren
is het raadzaam een belastingspreidende afdeklaag op de FERMACELL
Droge egalisatiekorrels aan te brengen, omdat anders de stortlaag bij
de vervolgwerkzaamheden wordt
onvlak gelopen.

Houten vloerconstructie met oude vloerdelen

(5)

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

Een drukverdelende dekvloer moet
volgens voorschriften van de
fabrikant op de egalisatiekorrels
worden aangebracht. Bij droge
vloersystemen met messing en
groef, is het aan te bevelen op de
FERMACELL Droge egalisatiekorrels extra sterk papier, golfkarton of
een andere afdeklaag te leggen,
zodat er geen egalisatiekorrels
tussen de verbindingen van de
dekvloer kan komen. Bij systemen
met een lipverbinding (zoals
FERMACELL Vloerelementen) is
deze afdeklaag niet nodig.

Technische gegevens
droge egalisatiekorrels
■ Korrelgrootte: 0,2 – 4 mm
■ Gewicht: ca. 0,4 kg/liter
■ Bouwstofklasse: A1 volgens
DIN 4102 (niet brandbaar)
■ Warmtegeleidingscoëfficiënt
(rekenwaarde): 0,090 W/m · K
■ Temperatuurbestendigheid:
tot ca. 600 °C

Materiaalverbruik
10 liter per 1 cm storthoogte per m2

(1) 2 E 32 FERMACELL Vloerelement met 10 mm
minerale wol
(2) FERMACELL Droge egalisatiekorrels.
Uitvlakken van oneffenheden en verbetering
van de contact-geluidisolatie
(3) Beschermlaag tegen het weglekken, bijvoorbeeld FERMACELL Beschermingsfolie
(4) Houten vloerdelen
(5) Randisolatiestroken

Houten vloerconstructie met groot niveauverschil
(Opbouw van boven naar beneden)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(1) 2 E 32 FERMACELL Vloerelement (2x 10 mm
FERMACELL + 10 mm minerale wol)
(2) FERMACELL Droge egalisatiekorrels
hoogte egalisatie zonder mechanische verdichting
ook bij grote hoogteverschillen)
(3) FERMACELL Honingraat (maximaal 2 lagen
van 30 mm) of maximaal 60 mm EPS 150 kPa,
of 90 mm XPS
(4) FERMACELL Beschermingsfolie
(5) Houten vloerdelen
(6) Houten balken

Niet-afgewerkte betonvloer op zand gestort

(5)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1) 2 E 14 FERMACELL Vloerelement met 30 mm
polystyreen hardschuim
(2) FERMACELL Droge egalisatiekorrels
voor egaliseren van oneffenheden en voor
warmte-isolatie
(3) Vochtscherm (waterdichte folie)
(4) Niet-afgewerkte ruwe betonvloer
(5) Randisolatiestroken

Beton vloer met hoogteverschil en installatieleidingen

≥
10
mm

(1)

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

(1) 2 E 13 FERMACELL Vloerelement
met 20 mm PS-hardschuim
(2) FERMACELL Droge egalisatiekorrels
Installatieleidingen liggen in de
egalisatielaag
(3) Beton-vloer met hoogteverschil
(4) FERMACELL Honingraat (maximaal
2 lagen van 30 mm) of maximaal
60 mm EPS 150 kPa, of 90 mm XPS
(5) Installatieleidingen (minimale
laagdikte op de leidingen 10 mm)

Raadpleeg voor verdere bijzonderheden voor de verwerking van FERMACELL Droge
egalisatiekorrels in combinatie met FERMACELL Vloerelementen en de daarbij behorende FERMACELL systeemtoebehoren, „FERMACELL
Vloerelementen handleiding
voor de verwerking“.
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FERMACELL
Toebehoren

Geluidsisolerende
FERMACELL Honingraatsysteem
Het FERMACELL Honingraatsysteem is niet alleen voor de renovatie
geschikt, maar kan ook goed toegepast worden in de nieuwbouw van
houten vloerconstructies. Deze
constructies verkrijgen nu met een
eenvoudig vloersysteem een hoge
geluidsisolatie. In combinatie met
een verend afgehangen plafond
kunnen geluidsisolatiewaarden
worden bereikt die voldoen aan de
bouwbesluiteisen t.a.v. woningscheidende bouwdelen. Een over-

10

zicht van de geluidsisolatiewaarden
van houten vloerconstructies met
het FERMACELL Honingraatsysteem ziet u in de tabel op pagina 13.
Voor het aanbrengen van extra
massa in de vloeropbouw zijn de
FERMACELL Honingraatsystemen
bijzonder geschikt (leverbaar in 30
en 60 mm). De honingraatsystemen
worden op de constructieve vloer
gelegd en gevuld met honingraatkorrels. Zo kan 45 tot 90 kg extra
gewicht worden aangebracht,
waardoor de geluidsoverdracht
vermindert.

Raadpleeg voor verdere
bijzonderheden bij de verwerking van FERMACELL Vloerelementen en FERMACELL
Toebehoren, evenals voor het

(1)

aanbrengen van vloerafwer-

2 E 22 FERMACELL Vloerelement
(25 mm)

king, de „FERMACELL Vloerelementen handleiding voor
verwerking“.

(2)

Warmtegeleidingsplaat

(3)

Verwarmingsleiding

(4)

Isolerende onderlaag

(5)

Ondergrond (vlak en droog)

Voorbeeld van een geschikt
vloerverwarmingssysteem
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Speciaal voor vloerverwarming
Voor het leggen van zwevende
vloeren op vloerverwarming is een
speciaal ontwikkeld 25 mm dik
FERMACELL Vloerelement leverbaar (type 2 E 22). De ideale oplossing aangenomen dat het verwarmingssysteem voor dit type droge
vloeren geschikt is. Voor verdere
aanwijzingen zie de „FERMACELL
Vloerelementen handleiding voor
verwerking“.

Voor verschillende vloerafwerkingen
Op FERMACELL Vloerelementen
kunt u verschillende vloerafwerkingen leggen:
■ Tapijt, PVC (vinyl)
■ Linoleum en kurk
■ Stenen tegels
■ Natuursteen en keramische
tegels
■ Parket.
Afhankelijk van de gekozen afwerking zijn er wel of geen extra egalisatiemaatregelen op de FERMACELL
Vloerelementen nodig. Raadpleeg
hiervoor de „FERMACELL Vloerelementen handleiding voor de
verwerking“.

De toebehoren van
FERMACELL Vloerelementen
Het beschikbare programma met
toebehoren maakt de verwerking
zo eenvoudig en compleet mogelijk:
■ FERMACELL Vloerelementenmontagelijm
■ FERMACELL Lijmafsteekmes
■ FERMACELL Minerale wol
randstroken
■ FERMACELL Egaliseermiddel
(ma. 20 mm)
■ FERMACELL Gebonden
egalisatiemiddel
■ FERMACELL Droge egalisatiekorrels
■ FERMACELL Honingraatelement
■ FERMACELL Honingraatkorrels
■ FERMACELL Voegengips
■ FERMACELL Snelbouwschroeven
■ FERMACELL Set afreilatten
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Geluidsisolatieverbetering met FERMACELL
Vloerelementen op houten vloerconstructies
FERMACELL dekvloer opbouw

FERMACELL
Vloerelement
(2x 10 mm
FERMACELL
+ 10 mm MIWO)
totaal 30 mm

Geluidsisolatie
zonder
Vloereleme
nten
1

2

3

4

5

6

7

2 E 34 (2)

2 E 35 (2)

2 E 32 FERMACELL
Vloerelement
(2x 10 mm
FERMACELL
+10 mm MIWO)
-c
FERMACELL
Droge egalisatiekorrels 20 mm

20 25

20 25

2 E 32-c
30

2 E 32

20 30

Vloer-constructie-opbouw

FERMACELL
Vloerelement
(2x 12,5 mm
FERMACELL
+20 mm
houtvezelplaat)

FERMACELL
Vloerelement
(2x 12,5 mm
FERMACELL
+20 mm MIWO)

Ιlu
Rw
NBN klasse

– 14
42
IVa

49

52

49

51

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 14
73
IIIb

64

67

69

63

Ιlu
Rw
NBN klasse

– 12
43
IIIb

– 5 (1)
51
IIIa

– 7 (1)
54
IIb

– 5 (1)
51
IIIa

– 2 (1)
53
IIb

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 11
71
IIIb

– 4 (1)
62
IIb

– 4 (1)
63
IIIa

– 7 (1)
65
IIIa

– 3 (1)
61
IIb

Ιlu
Rw
NBN klasse

–2
52
IIb

–1
54
IIb

56

–1
55
IIb

55

Ιco
Ln,w
NBN klasse

–7
65
IIIa

–1
59
IIa

56

0
59
IIa

55

Ιlu
Rw
NBN klasse

0
55
IIb

+ 6 (1)
58
Ib

+ 7 (1)
59
Ib

+ 3 (1)
57
IIa

+ 6 (1)
58
Ib

Ιco
Ln,w
NBN klasse

–1
60
IIa

+ 5 (1)
53
Ib

+ 7 (1)
51
Ia

+ 5 (1)
53
Ib

+ 8 (1)
50
Ia

Ιlu
Rw
NBN klasse

+1
55
IIb

+ 4 (1)
57
IIa

+ 6 (1)
59
Ib

Ιco
Ln,w
NBN klasse

–2
61
IIb

+ 5 (1)
53
Ib

+ 9 (1)
49
Ia

Ιlu
Rw
NBN klasse

+5
57
Ib

+ 6 (1)
59
Ib

+ 8 (1)
60
Ib

+ 6 (1)
58
IIa

+ 6 (1)
58
Ib

Ιco
Ln,w
NBN klasse

+5
56
Ib

+ 9 (1)
50
Ia

+ 13 (1)
45
Ia

+ 11 (1)
49
Ia

+ 10 (1)
49
Ia

Ιlu
Rw
NBN klasse

+4
55
IIa

+ 6 (1)
57
Ib

(1) Vloer- en plafondopbouw met WBDBO ≥ 60 minuten.

Ιco
Ln,w
NBN klasse

–1
59
IIb

+ 9 (1)
50
Ia

(2) Toegestane puntbelasting 1,0 kN (woningbouw, hotelkamers ed).

Wohnungstrenndecke nach DIN 4109

Ιlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw en Ln,w volgens ISO 717, NBN klassen volgens NBN S01-400

Opbouw plafond en onderconstructie (van boven naar beneden)
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1

2 H11
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten balken
50 mm minerale wol
50 x 30 mm rachels
10 mm FERMACELL

2

2 H 21
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten balken
50 mm minerale wol
50 x 30 mm rachels
10 mm FERMACELL
10 mm FERMACELL

3

2 H11op veerbeugels
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten balken
50 mm minerale wol
50 x 30 mm rachels
op veerbeugels
10 mm FERMACELL

4

2 H 21op veerbeugels
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten balken
50 mm minerale wol
50 x 30 mm rachels
op veerbeugels
10 mm FERMACELL
10 mm FERMACELL

5

2 H 31
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten balken
50 mm steenwol deken
60 x 40 mm rachels
60 x 40 mm rachels
op veerbeugels
10 mm FERMACELL
10 mm FERMACELL

6

2 H 32
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten balken
100 mm minerale wol
100 mm minerale wol
veerregel
15 mm FERMACELL
15 mm FERMACELL

7

2 H 31/NL
18 mm underlayment
75 x175 mm houten balken
60 mm steenwol
C-100
10 mm FERMACELL
10 mm FERMACELL

Geluidsisolatieverbetering met FERMACELL
Vloerelementen op een betonvloer
2 E 34

2 E 35

2 E 13

2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm houtvezelplaat

2 x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm minerale wol

2 x 12,5 mm FERMACELL
+ 20 mm houtvezelplaat

2 x 12,5 mm FERMACELL
+ 20 mm minerale wol

2 x 10 mm FERMACELL
+ 20 mm polystyreen
hardschuim

40

20 25

30

Systeemtekening

20 25

2 E 32

30

Opbouw

2 E 31

∆ Ιco,lab / ∆ Lw*
140 mm betonvloer

+ 10
+ 21

+ 10
+ 20

+ 15
+ 22

+ 20
+ 27

+4
+ 17

* ∆ Ιco,lab volgens NEN 5079
∆ Lw volgens ISO 717-2

Verhoogde geluidsisolatie met het
FERMACELL Honingraatsysteem
Basisvloer

2 E 32

2 E 31

2 E 31

Zonder vloerelement

20 mm FERMACELL
+ 10 mm minerale wol

20 mm FERMACELL
+ 10 mm houtvezelplaat

20 mm FERMACELL
+ 10 mm houtvezelplaat

-

30 mm FERMACELL
Honingraatelementen
met honingraatkorrels

60 mm FERMACELL
Honingraatelementen
met honingraatkorrels

Systeemtekening

Constructie
opbouw

Zichtbare houten
balklaag
22 mm spaanplaat
220 x 80 mm balken

Houten balklaag
met plafond
op latten
22 mm spaanplaat
220 x 80 mm balken
50 mm minerale wol
30 mm latten
10 mm FERMACELL

Ιlu
Rw

Ιco
Ln,w

Ιlu
Rw

Ιco
Ln,w

Ιlu
Rw

Ιco
Ln,w

Ιlu
Rw

Ιco
Ln,w

NBN
klasse

NBN
klasse

NBN
klasse

NBN
klasse

NBN
klasse

NBN
klasse

NBN
klasse

NBN
klasse

-23

-25

-9

-20

0

-5

1

0

28

86

43

80

53

65

55

59

< IVb

< IIIb

IIIb

< IIIb

IIb

IIIa

IIa

IIa

-9

-19

-6

-12

-1

-5

0

-1

45

77

48

71

55

62

57

59

IIIb

< IIIb

IIIa

IIIb

IIb

IIIa

IIa

IIb

Houten balklaag
met plafond
op veerrails
22 mm spaanplaat
220 x 80 mm balken
50 mm minerale wol
27 mm veerrails
10 mm FERMACELL

3

-4

7

4

9

13

9

15

56

62

59

54

62

45

62

41

IIa

IIb

Ib

Ib

Ib

Ia

Ib

Ia

Houten balklaag
met plafond
op veerrails
22 mm spaanplaat
220 x 80 mm balken
50 mm minerale wol
27 mm veerrails
10 mm FERMACELL
10 mm FERMACELL

5* **

-2* **

9* **

6* **

11* **

15* **

11* **

17* **

58

60

61

52

63

43

63

39

Ib

IIb

Ib

Ib

Ia

Ia

Ia

Ia

Ιlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw en Ln,w volgens ISO 717, NBN klassen volgens NBN S01-400.
* Vloer- en plafondopbouw met WBDBO ≥ 60 minuten ** schatting
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Overzicht FERMACELL
Vloerelementen programma

20

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)

25

FERMACELL Vloerelement (2 x 12,5 mm)

40

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 20 mm polystyreen hardschuim

50

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 30 mm polystyreen hardschuim

30

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm houtvezelplaat

30

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm minerale wol

20 25

FERMACELL Vloerelement (2 x 12,5 mm)
+ 20 mm houtvezelplaat

20 25

FERMACELL Vloerelement (2 x 12,5 mm)
+ 20 mm minerale wol

2 E 32-c*

20 30

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm minerale wol
+ 20 mm droge egalisatiekorrels

2 E 22-a*

10
25

10 mm FERMACELL verlijmd
+ FERMACELL Vloerelement (2 x 12,5 mm)

2 E 31-a*

10
30

10 mm FERMACELL verlijmd
+ FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm houtvezelplaat

2 E 32-a*

10
30

10 mm FERMACELL verlijmd
+ FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm minerale wol

2 E 11-c*

2020

Opbouw van vloer

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 20 mm Droge egalisatiekorrels

30 30

Vloercode

FERMACELL Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm houtvezelplaat
+ 30 mm Honingraatsysteem

2 E 11

2 E 22

2 E 13

2 E 14

2 E 31

2 E 32

2 E 34

2 E 35

2 E 31
+ HR*

Dikte

Gewicht Toepassingsgebieden (7)

Toegestane
Warmteweer- Brandwerendpuntbelasting stand (3)
heid (4)
(1) (2) (6)
van bovenaf

mm

kg/m2

kN

[1/λ] (m2K/W)

20

24

1+2

1,5

0,06

REI 30

25

30

1+2+3

2,5

0,07 (5)

REI 30**

40

24

1+2

1,5

0,56

REI 30

50

25

1+2

1,5

0,81

REI 30

30

26

1+2+3

2,5

0,26

REI 60**

30

26

1

1,0

0,31

REI 60**

45

36

1+2+3

2,5

0,38

REI 60**

45

34

1

1,0

0,56

REI 60**

50

33

1

1,0

0,53

REI 60**

35

42

1+2+3+4

3,5

0,10

REI 60**

40

38

1+2+3+4

3,5

0,28

REI 60**

40

38

1+2

1,5

0,33

REI 60**

40

31

1+2

1,5

0,28

REI 60**

60

71

1+2+3

2,5

0,28

REI 60**

* opmerking: De vloerconstructies worden met toevoegingen van de extra componenten onder de FERMACELL
Vloerelementen niet nadelig beinvloed m.b.t. „Toegestane puntbelasting“ en „Brandwerendheid van bovenaf“.
** Op betonnen vloeren en staalplaatvloeren is naast de REI 60 en REI 120 van toepassing conform rapport NP-1204/A/2005.

met KOMO
productcertificaat + attest

(1) De gegevens met betrekking tot de toegestane puntbelasting, hebben betrekking op een belastbaar oppervlak ≥ 10 cm2. De afstand tussen de belastbare

oppervlakken ten opzichte van elkaar dient ≥ 50 cm te zijn. De totale belasting mag de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting niet overschrijden. De
toegestane gelijkmatig verdeelde belasting mag de 1,5 kN/m2 (2,0 kN/m2 bij elementen met houtvezelplaat of polystyreen) niet overschrijden.
(2) Een verhoging van de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting en puntbelasting is mogelijk wanneer er op vakkundige wijze een derde laag FERMACELL
wordt aangebracht. Zie hoofdstuk 5 en 8 van de „Handleiding voor de verwerking“ van FERMACELL Vloerelementen.
(3) Voor zover de dikte van de isolatielaag op basis van hogere eisen aan de warmte-isolatie verhoogd dient te worden, kan dit met behulp van de geschikte
isolatiematerialen overeenkomstig de „Handleiding voor de verwerking“ van FERMACELL Vloerelementen geschieden.
(4) De brandwerendheid is aangegeven conform de Europese brandclassificatie van bouwelementen. Testrapport NP-1204/A/2005.
(5) Bij het leggen van vloerelementen op een ondergrond met vloerverwarming dient een warmteweerstand van 0,09 m2 K/W in acht nemen.
(6) De opgave van de toelaatbare puntbelastingen hebben betrekking op een belastingsoppervlak ≥ 10 cm2. Afstand tot de rand ≥ 25 cm of het belastingsoppervlak ≥ 100 cm2 geldt ook bij het aanbrengen op isolatielagen.
(7) Verklaring van toepassingsgebieden zie tabel pagina 15. Uitbreiding van het toepassingsgebied is mogelijk door een belastingspreidende laag.
R = draagvermogen
E = branddoorslag (vermogen lekkage van vlammen en hete gassen te voorkomen)
I = isolatie (vermogen om warmte overdacht te verminderen)
De klassen worden altijd gecombineerd met een tijdschaal in minuten.
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Toepassingsgebieden
1

Woningen, gangen en zolderverdiepingen in woongebouwen, hotelkamers en badkamers in hotels

2

Kantoorruimten, gangen in kantoorgebouwen

3

Beddenkamers en verblijfsruimten in ziekenhuizen, hoorzalen, klaslokalen, restaurants, kelders in woongebouwen

4

Behandelingsruimten en gangen in ziekenhuizen, gangen naar hoorzalen en klaslokalen, algemene ruimtes in openbare gebouwen, kerken,
theaters en bioscopen, danszalen en turnhallen, verkoopruimten, warenhuizen, boekhandels en archieven.

De vloerconstructies worden door toevoeging van de diverse lagen onder de FERMACELL Vloerelementen zoals beschreven in de „Handleiding voor de
verwerking“ van FERMACELL Vloerelementen niet nadelig beïnvloed m.b.t. toegestane puntbelasting en het toepassingsgebied. Wanneer de FERMACELL
Vloerelementen direct op een draagkrachtige ondergrond worden gelegd dan wordt bij 2 E11de toegestane puntbelasting met 2,5 kN verhoogd, bij 2 E 22
is dat 3,5 kN. Het toepassingsgebied wordt hierdoor ook uitgebreider van 3 bij 2 E11naar 4 bij 2 E 22.
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Xella Droogbouw Systemen België
Postbus 54
8790 Waregem
Tel.: +32 (0)475 70 84 37
Fax: +32 (0)56 72 92 81
E-mail: fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

FERMACELL® en XELLA® zijn geregistreerde merken van de XELLA-groep.

Xella Droogbouw Systemen BV
Nederland
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31 (0)24 649 51 11
Fax: +31 (0)24 649 51 26
E-mail: fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Alleen de actuele editie is geldig. Wanneer u informatie
in dit document mist, dient u contact op te nemen met
Xella Droogbouw Systemen BV.

