VLOEREN

Kijk uit, ga niet nat!

Vocht en vloeren: geen goede combinatie
We blijven er op hameren: de uiteindelijke vloer die de klant in de kamer ziet
liggen is slechts een halffabrikaat. Pas als de volledige installatie goed is, zal de
consument optimaal van het product kunnen genieten. En er zijn veel factoren
die die installatie in de soep kunnen laten lopen. Over soep gesproken: vocht kan
er daar eentje van zijn. Tijd om daar eens dieper op in te gaan, zodat u niet met
het water naar de dokter hoeft.
'Voor alle vochtgevoelige vloersoorten is het van belang dat het vochtgehalte in een ruimte op orde is',
legt Jan Elbert de Jong van Ardex uit. 'Dan heb ik het
over vloeren die reageren op restvocht uit de ondergrond. Ardex heeft daarbij kennis van linoleum en
parket die van vorm kunnen veranderen door vocht,
PVC- en epoxyvloeren (waar vocht kan leiden tot
blazen) en natuursteen, waarbij kleurverandering
kan optreden.'

CM-meting
'Belangrijk is de ondergrond: het type ondervloer en
hoe de constructie is opgebouwd. Het vochtgehalte
van een ondervloer (basisvloer) is het meest betrouwbaar te meten met een CM-meting, met behulp van carbid-ampullen. We hakken dan een hoeveelheid materiaal uit de ondergrond zo'n 20 tot
100 gram, waarvan we vaststellen hoeveel restvocht
er in de vloer aanwezig is.'

Problemen
Vocht kan voor veel problemen zorgen en kan er
zelfs toe leiden dat de vloer niet op tijd gelegd kan
worden. Jan Elbert de Jong: 'Denk dan bijvoorbeeld
aan een situatie dat de basisvloer er al ligt en dat de
opdrachtgever of de klant een bepaalde vloer wenst
die op een nagenoeg droge vloer moet liggen, zoals
een parketvloer. Het komt regelmatig voor dat de
aanstaande verhuizing dan gevaar loopt, of de opening van van een gebouw of bedrijfspand. Als de
vloer te snel gelegd wordt dan loopt de opdrachtgever het gevaar dat het parket meer gaat werken dan
mogelijk is. De vloer kan dan gaan verkleuren of
zelfs in zijn geheel omhoog komen van de ondergrond, waardoor deuren bijvoorbeeld niet meer
open of dicht kunnen.'

Te droog
Het kan overigens ook voorkomen dat een vloer te
droog is. 'Als de verwerker bij het maken van een
cementdekvloer die dermate droog verwerkt dat
noemen we aardvochtig dat die geen goede hardheid kan opbouwen. Dan ontstaat een broze, nietvaste dekvloer waar je makkelijk in kunt krassen.'
Volgens De Jong komen de meeste fouten door
snelheid. 'Dan wil de verwerker de waarheid niet

onder ogen zien en wordt er een bedekking gelegd
die nog niet gelegd had mogen worden. Vroeger
duurde het langer voordat een huis gebouwd werd.
Tegenwoordig moet en kan het sneller. Alleen laten
bepaalde bouwtechnische activiteiten zich niet
beònvloeden. Is een andere type dekvloer, die sneller bewerkt kan worden, gewenst, dan hebben we
bij Ardex een oplossing: 'Ardex A 38'. Daar kan de
verwerker na vier uur overheen lopen om een keramische bedekking op te leggen. Vochtgevoelige bedekkingen kunnen na 48 uur gelegd worden.'

Forbo's visie
We richten het vizier ook op Assendelft, waar Forbo
Flooring gevestigd is. Een bedrijf waar veel soorten
vloeren worden gemaakt. Technisch adviseur Ron
Gerrets: 'De samenstelling van de vloer en de eventuele aanwezigheid van bouwvocht of optrekkend
vocht bepalen of er een vochtscherm in plaats van
een voorstrijkmiddel gebruikt moet worden. Dit vanwege mogelijk damptransport. Voor linoleum en
tapijt op een zand/cementdekvloer is het maximale
vochtgehalte 3,5%. Voor vinyl op zo'n dekvloer is
het 2,5%. Linoleum en vinyl op een anhydrietvloer
heeft een maximum van 0,5%, voor tapijt geldt 1%
als hoogste percentage. Het is wel zaak om meerdere CM-metingen te doen en om te kijken of de
vloer overal even dik is. Zoveel te meer volume een
dekvloer heeft, des te langer het duurt voordat deze
droog is.'

Vrijdragende geventileerde vloer
'Bij een vrijdragende geventileerd vloer - de meest
voorkomende vloer, namelijk die waarbij er ruimte is
tussen de constructievloer en de ondergrond door
meestal een kruipruimte - is het vaak niet nodig om
vochtisolatie aan te brengen. Maar er zijn een aantal
uitzonderingen, waarbij we wel moeten isoleren. Dit
is bijvoorbeeld het geval als er onder de vloer een
warme ruimte is, zoals een zwembad of een keuken. Ook als de vloer een dampdoorlatende, poreuze of een bimsbetonlaag heeft. Dat laatste is een
wateropzuigende isolatielaag. Of als de draagvloer
op de begane grond bestaat uit holle baksteen, of
een cementgebonden dekvloer vulmiddelen heeft
zoals bims, perlite of argex. Die middelen kunnen

zeer veel vocht vasthouden. En als er in de ruimte
waar de vloer komt te liggen optrekkend of doorslaand vocht te verwachten is, is isolatie ook raadzaam.'

Lage bouwkosten
Herbert van den Heuvel van Forbo's lijmendivisie Eurocol voegt daar nog aan toe: 'De tijd tussen ruwbouw en afbouw is steeds korter, om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Ondanks die korte
bouwtijd is de vloer vaak wel voldoende uitgehard,
maar niet voldoende droog om met een nagenoeg
dampdichte vloerbedekking te bekleden. Het is aan
te bevelen dat er een aanzienlijke periode voordat er
vloerbedekking in een nieuwbouwwoning wordt
gelegd, de ruimte verwarmd en geventileerd wordt.
Een temperatuur van 18 graden is raadzaam.'

Tips
Wel heeft Van den Heuvel een aantal tips bij restvocht. 'Het lijkt soms logisch, maar het gaat nog
vaak fout. Ten eerste is het bijvoorbeeld zaak om
tijdens de bouw lekkage te voorkomen, waardoor
de vloer extra nat kan worden. En materiaal opslaan
op een vloer die nog moet drogen is ook geen goed
idee, want het materiaal zal het verdampen van het
vocht in de vloer en de ventilatie vlak boven de vloer
verhinderen. Breng ook geen tapkranen boven een
nog te drogen vloer aan, want die kunnen tijdens de
bouw gaan lekken, of er kan water worden gemorst. Constante ventilatie is belangrijk, vaak wordt
een ruimte als inbraakpreventie helemaal afgesloten, maar daardoor wordt er niet meer geventileerd.
Bij luchtontvochtigers is het trouwens juist zaak om
de ruimte hermetisch af te sluiten, anders wordt
vochtige lucht van buiten aangevoerd. Ze werken
overigens vaak efficiënter in combinatie met het gelijktijdig verwarmen van de ruimte. Controleer ook
het vochtgehalte in de constructievloer als er bij een
anhydrietvloer geen gebruik is gemaakt van dampdichte folie.'
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Hout en vocht: geen vrienden
Houten vloeren zijn bij uitstek gevoelig voor vocht, zoals Jan Elbert
de Jong al aangaf. Meesterparketteur en mede-oprichter van het
Gilde van gediplomeerde parketteurs (www.gildevanparketteurs.nl)
Han Dorenbos uit Rotterdam: 'Een voorinspectie is belangrijk. De
specificaties daarvan zijn terug te vinden in de Legvoorschriften voor
de Parketbranche. Hout en vocht gaan niet samen!'
'Juridisch zit het voor een parketteur wat onvoordelig in elkaar. Als
je namelijk iets aan de werkvloer doet, dan wordt je geacht deze
goedgekeurd te hebben voor gebruik. Het is dus zaak om risico zo
veel mogelijk uit te sluiten. Een CM-meting kost je weliswaar ongeveer een half uur, maar als je daar een hoop ellende mee kunt voorkomen, is het die tijd wel waard. Je maakt een gat in de werkvloer,
waardoor je meteen ook de samenstelling van de dekvloer kunt controleren.'

Herbert van den Heuvel: 'Dit is
verzeepte lijm ten gevolge van
vocht optrek zonder isolatiesysteem.'

Blijvend droog
'Een werkvloer moet blijvend droog zijn. De omgeving controleren is
belangrijk. Dus ook de ruimte onder de vloer is de kruipruimte
goed geòsoleerd of staat er water in? en de bouwconstructie. Ook
de omgeving van een woning kan van invloed zijn op de vochtigheid
van de werkvloer. Is er een kelder, een souterrain? Of ligt het gebouw misschien onder aan een dijkje? Alles kan van invloed zijn.'

De Legvoorschriften voor de
Parketbranche

Eerlijk
Nee-verkopen is soms noodzakelijk voor een parketteur. Dorenbos
komt met een recent voorbeeld: 'Laatst kreeg ik de aanvraag om
een houten vloer te leggen in een souterrain van een huis uit een
ouder deel van Rotterdam-Noord. Dan komt bij mij direct de vraag
op of die kelder in het verleden wel eens blank heeft gestaan. Dus
dan stuur ik zo'n klant het liefst de buurt in, op zoek naar een oudere bewoner. Als die het zich niet kan herinneren, dan is het goed.
Anders kan ik de klant beter om een andere type vloerafwerking te
kiezen. Eerlijk advies is heel belangrijk.'

Schade aan een parketvloer
door vocht.

Luchtbevochtigers
'De relatieve luchtvochtigheid in een ruimte wisselt, onder meer
door het Nederlandse klimaat. Die moet zeker in toom worden gehouden. Tijdens het stookseizoen is het dan wellicht handig om
luchtbevochtigers in de ruimte waar de houten vloer ligt te plaatsen,
zodat de vochtigheid in de ruimte niet beneden de 40% komt.' Dorenbos ziet het als een extra service naar zijn klant om daarover te
adviseren. 'Bovendien geeft het mij de mogelijkheid om de klant in
ieder geval twee per jaar te contacteren, om te adviseren het apparaat aan en later na het stookseizoen weer uit te zetten', aldus de
slimme ondernemer.
Dorenbos legt parket het liefst vast. 'Zwevend leggen kan wel, maar
vraagt om problemen. Hout werkt. Geef je het ruimte, dan doet het
dat ook: denk aan uitzetten, krimpnaden en losschietende afwerklijsten. Als je de keus hebt, dan de vloer volvlak verlijmen, dat is het
beste! Dan ziet het er niet alleen uit als parket, maar voelt het ook
als parket.'
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