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Voorwaarden aanbrengen vloerafwerking
Vloerafwerking en ondervloeren voor zijn er in vele uitvoeringen, elk type heeft zijn eigen kwaliteiten.
Laat u zich vooraf goed informeren of een ondervloer noodzakelijk is en welk type voor u geschikt is. De
verschillen in ondervloeren zitten onder andere in: contactgeluidreductie, egaliserend vermogen en
gebruiksvriendelijkheid.
Keurmerk verplicht
Vloerafwerking en ondervloeren in een appartement moet minimaal voldoen aan: “NEN-EN-ISO 717-2”.
Dit keurmerk bewijst dat er een minimale contactgeluidreductie wordt bereikt van (∆Llin) 10 decibel*.
De door u aan te schaffen vloerafwerking en ondervloeren moet voorzien zijn van een van de hieronder
afgebeelde keurmerken (TÜV Rheinland, NSG of TNO):

* Let op:
Op veel verpakkingen van ondervloer of vloer wordt ook een hogere dB-waarde vermeld, te weten ∆Lw. Deze waarde wordt
niet geaccepteerd als de Nederlandse norm voor contactgeluidreductie.

Controle
Bij klachten van buren of verhuizing kan worden gecontroleerd of u aan de eis heeft voldaan. Bewaart u
daarom het aankoopbewijs van de vloerafwerking en ondervloer inclusief het verpakkingslabel waarop
het keurmerk staat.
Op rol ongeschikt
Een ondervloer ‘op rol’ wordt door Stichting Eigen Bouw niet geaccepteerd. Uit metingen in de praktijk
is vastgesteld dat deze ondervloer vaak een lagere contactgeluidreductie (∆Llin) heeft dan uit de
testrapporten blijkt. Dit komt voornamelijk door het materiaal van de vloeren en wanden
(scheidingsconstructies) in de woningen van Stichting Eigen Bouw.
PVC, tapijt of vinyl
Ook PVC, tapijt of vinyl vloerafwerking moet een minimale contactgeluidreductie van (∆Llin) 10dB
bereiken. Voldoet de vloerafwerking niet aan dit keurmerk dan moet er een ondervloer zoals hierboven
beschreven worden aangebracht.
Informatie en advies
Uw leverancier kan u adviseren over een goede combinatie van vloerafwerking en ondervloer. Zij
kunnen u ook adviseren hoe u de materialen volgens de voorschriften aanbrengt. Door materialen
onzorgvuldig aan te brengen kan alsnog overlast ontstaan en/of uw vloerafwerking en ondervloeren
beschadigen.

