
Goede vloerbedekking mag maximaal 0,12 m2 K/W zijn. Is de 

warmteweerstand van de vloerafwerking hoger, dan heeft dit een 

nadelig effect op de warmteoverdracht. Het is niet verboden, maar 

het gevolg is dat het langer duurt voordat de ruimte de gewenste 

temperatuur bereikt. Daarnaast kunnen de jaarlijkse stookkosten 

aanzienlijk stijgen. 

Praktische regels / tips

• Bij een vloerafwerking geldt in principe hoe harder de vloerafwerking, hoe beter voor de werking van de vloer-

verwarming en - koeling.

• Bij losliggend tapijt of (laminaat) ontstaat een luchtlaagje tussen de betonvloer en de vloerafwerking. Hierdoor 

stijgt de isolatiewaarde. Verlijmen op de cementdekvloer is daarom beter dan los verleggen.

• De toepassing van laminaat en vergelijkbare losliggende ‘zwevende’ vloerafwerkingen heeft een nadelige in-

vloed op de warmteafgifte aan de ruimte. De praktijk leert dat mensen die laminaat toepassen gemiddeld een 

hoger energieverbruik hebben.

• Tapijt met een zogenaamde foamrug voldoet in het algemeen niet. Een geweven rug vaak wel.

• Vloerbedekking mag niet dikker zijn dan 10 mm en de on-

derlaag mag maximaal 3 mm zijn.

• PVC, vinyl en marmoleum zijn het meest geschikt. Houdt 

u er rekening mee dat de standaard dekvloer in het ap-

partement niet automatisch geschikt is voor het aanbren-

gen van vinyl en marmoleum. Vaak is nog een egalisatie-

laag vereist. Informeert u hierna voordat u overgaat tot 

aanschaf bij de betreffende winkel. Zo voorkomt u veras-

singen.

• Geen ondertapijt toepassen. Ook dit verhoogt de isola-

tiewaarde.

• Het toepassen van plavuizen is niet toegestaan, met uit-

zondering van plavuizen van het type quick stone. Deze 

worden losliggend gelegd. 

GEBRUIKERSKAART vloerverwarming

Uw  woning wordt verwarmd door middel van een vloerverwarmingssysteem. Om een goede warmteover-

dracht van de vloer naar het vertrek mogelijk te maken, moet de warmteweerstand van de vloerafwerking 

zo laag mogelijk zijn. Op deze gebruikerskaart leest u waar u rekening mee moet houden bij het gebruik 

en bij het plaatsen van vloerbedekking.

Bij problemen met het vloerverwarmingssysteem kunt u contact opnemen met firma Feenstra 088 - 84 55 000

Vloerbedekking  

geschikt?

Raadpleeg altijd uw leve-

rancier of de vloerbedek-

king geschikt is voor vloerverwarming (maxi-

mum temperatuur 40°C) en koeling (minimum 

temperatuur 18°C). De detailhandel voor tapijt 

en vloerbedekking hanteert onderstaande sym-

bool (PIT) voor tapijt dat geschikt is voor vloer-

verwarming. Hierbij ligt de grens echter op 0,17 

m2K/W. Let u er wel op dat de isolatiewaarde in 

dit geval niet hoger mag zijn dan 0,12 m2K/W. 


