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INLEIDING

Gemiddeld 15 % van de warmte gaat verloren via de vloer. Op het vlak van wooncomfort is een warme vloer heel belangrijk: als de vloer 
warm aanvoelt kan de kamertemperatuur 2°C lager staan om eenzelfde comfortgevoel te realiseren dan bij een koude vloer. 
We raden dus zeker aan om de vloer goed te isoleren.  De totale dikte van het vloerpakket zal afhangen van de beschikbare ruimte en het 
gebruikte isolatiemateriaal.

VLOER OP VOLLE GROND

Vloeropbouw met 
isolerende uitvulling

Vloerbedekking in tegels 1-3 cm
Cementgebonden chape 6-8 cm
Isolatie in vaste platen
Isolerende nivellerende chape
Dragende betonvloer
Thermische onderbreking in cellen-
glas als aansluiting van vloer- en 
muurisolatie

IsOLEREN mEt VastE IsOLatIEPLatEN

De oplossing die de voorkeur geniet is het leggen van vaste isolatieplaten (XPS, EPS, PUR, RESOL, kurk, rotswol, houtwol, cellenglas). Er 
wordt een nivellerende (eventueel isolerende) chape geplaatst om de leidingen van elektriciteit, sanitair en gas weg te werken. Onder en 
boven de isolatie wordt er een plastic folie gelegd. Zo wordt vermeden dat het isolatiemateriaal bouw- of grondvocht gaat opnemen.  De 
isolatieplaten op de chape worden best geschrankt en dus in 2 lagen aangebracht om een naadloze isolatielaag te waarborgen. 

In deze vloeropbouw kan perfect vloerverwarming geïntegreerd worden. De verwarmings-
leidin gen liggen dan ingewerkt in de chape net onder de vloerafwerking. De isolatielaag 
onder de chape verhindert dat de warmte verloren gaat in de bodem. Wanneer vloerver-
warming wordt toegepast is het raadzaam om ook de randen langs de muren te isoleren 
tot tegen de tegels. Op die manier wordt als het ware een ‘kuip’ gevormd bestaande uit 
isolatiema teriaal. De warmte geproduceerd via de vloerverwarmingsbuizen in de chape zal 
minder snel via de muren naar buiten verloren gaan dankzij deze isolatieranden.

ISOLEREN BOUWSCHIL
ISOLEREN VAN DE VLOER OP VOLLE GROND 
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Vloeropbouw zonder 
isolerende uivulling

Vloerbedekking in tegels 1-3 cm
Cementgebonden chape 6-8 cm
Gespoten PUR-isolatie
Dragende betonvloer
Thermische onderbreking in cellen-
glas als aansluiting van vloer- en 
muurisolatie
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Vloeropbouw in vaste platen

Vloerbedekking in tegels 1-3 cm
Cementgebonden chape 6-8 cm
Isolatie in vaste platen
Vlakke dragende betonvloer
Thermische onderbreking in cellen-
glas als aansluiting van vloer- en 
muurisolatie
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IsOLEREN mEt EEN IsOLERENDE chaPE

Isolerende chapes zijn samengesteld uit isola-
tiekorrels (EPS, PUR, vermiculiet), ce ment als 
bindmiddel en toeslagstoffen voor het verbe-
teren van de eigenschappen. Een isolerende 
uitvullingslaag kan echter niet als volwaardig 
isolatiemateriaal beschouwd worden wegens 
de lage isolerende waarde.  Om met een isole-
rende uitvullingslaag dezelfde isolatiewaarde 
te behalen als harde isolatieplaten, moet je al 
snel een 25-tal cm plaatsen.

Het gebruik van isolerende chapes kan een oplossing zijn bij renovaties wanneer er te wei-
nig hoogte beschikbaar is. Een andere mogelijkheid bij weinig beschikbare hoogte is om 
een lattenwerk aan te brengen op de vloerplaat en daarop af te werken met een planken 
vloer. Op deze manier kan men dan maximaal isoleren tussen het lattenwerk en spaart men 
de plaats uit van de chape.

Voorbeelden: Betopor Silver, Thermowhite, Thermotec, FIM

IsOLEREN mEt tER PLaatsE GEsPOtEN schuIm (PuR) 

Een vaak toegepaste oplossing is de vloer isoleren met gespoten PUR . 
De isolatie wordt rechtstreeks aangebracht op de dragende vloerplaat en over de leidingen gespoten per laag van 50 mm. 
De leidingen verdwijnen dus in de isolatie. Door een chemische reactie gaat het gespoten materiaal zwellen en vrijwel onmiddellijk uit-
harden. Na het uitharden wordt de isolatie vlak geschuurd en er wordt er een plastic folie opgelegd waarop dan de chape wordt geplaatst.
Dit systeem wordt vaak toegepast omwille van de hoge isolatiewaarde van PUR en omdat het vloerpakket minder dik hoeft te zijn: er is 
maar één chape nodig, wat ook kostenbesparend is.

Echter, gespoten PUR heeft tal van nadelen waardoor het gebruik ervan ten zeerste af te raden is:
•	 Isolatie-waarde vermindert in de tijd doordat de (schadelijke) drijfgassen vervangen worden door lucht;
•	 De HFK drijfgassen die gebruikt worden om het PUR te spuiten komen na verloop van tijd vrij in de atmosfeer en hebben een 
•	 broeikaseffect dat 800 tot 1300 keer groter is dan dat van C02 ;
•	 De isocyanaatdampen die vrijkomen bij het plaatsen van PUR zijn zeer schadelijk voor de gezondheid (onder meer kankerver-

wekkend);
•	 Gespoten PUR kan niet gerecyleerd worden;
•	 Vaak krimpt PUR nog een tijd na het aanbrengen, zeker wanneer te dikke lagen in een keer worden gespoten. Dit brengt 
•	 verzakkingsrisico’s met zich mee.

BIO-EcOLOGIschE VLOEROPBOuwEN

Een goed alternatief voor bovenstaande traditionele vloeropbouwen zijn de bio-ecologi-
sche vloeropbouwen met geëxpandeerde kleikorrels of schelpen. Hiervan is wel een vol-
doende dik pakket nodig om voldoende te isoleren (best minimaal 30cm). 

De totale vloeropbouw loopt hierbij al snel op tot 50cm wat voor renovaties soms moeilijk 
is, men mag de funderingen namelijk uiteraard niet ondergraven. Men dient er zich ook 
van te vergewissen dat het grondwater niet tot aan de kleikorrels of schelpen mag reiken, 
anders gaat de isolatiewaarde significant afnemen.
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Indien de grond voldoende draagkrachtig is kan er bij deze vloeropbouwen zelfs gewerkt worden zonder beton vloerplaat. In dit geval 
wordt de bovenste laag kleikorrels meestal gestabiliseerd met een trasskalkpap en een egalisatielaag uit traskalk. Bij een schelpenvloer 
wordt er vaak een ondervloer uit kalk-hennep op de schelpen geplaatst waarop men dan kan chapen.

Dit zijn zeer natuurlijke en gezonde alternatieven die zeker en vast aan te raden zijn mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

grind
geëxpandeerde kleikorrels
traskalkpap/leempap
egalisatielaag uit traskalkmortel
PE-folie
houten structuur gevuld met kurkkorrels
damprem
houten vloerafwerking
funderingssleuf
ondergronds metselwerk
cellenbeton (koudebrugonderbreking)

wEEs DuuRZaam EN DENK KRItIsch

Omwille van de talrijke nadelen, in de eerste plaats het negatieve effect op uw eigen gezondheid, is het gebruik van gespoten 
PuR ten zeerste af te raden. Kies beter voor vaste platen die bovenop een isolerende uitvulchape geplaatst worden.
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