Ondervloeren voor harde vloerbedekking
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Algemene informatie:
Ondervloeren voor vinyl, en linoleum soorten, kortom de harde vloerbedekking die nog met een mes gesneden
kan worden. Laminaat en parket e.d. worden in deze niet genoemd en bedoelt.
Welke werkwijze moet u volgen en welke vloeren kan ik het beste gebruiken in mijn situatie.

E-mail:
info@reinsma.nl
www.vloerinfo.nl

Er zijn ruwweg 2 typen vloeren, cement en hout. Deze groepen zijn onder te verdelen in
allerlei subgroepen maar dat geeft geen relevante informatie, het werk alleen verwarrend. We
beginnen bij de cement vloer, afhankelijk van type of soort is de toplaag van de vloer ruw tot
minder ruw. Bij een vinyl met een zachte onderlaag kan deze als men de ruwheid wegschuurt
rechtstreeks op de vloer worden gelegd. Bij vinyl of pvc, marmoleum e.d. dient men de vloer
te egaliseren en/ of te primeren.
Na droging van de egaline de vloer schuren met een grote schuurmachine. Hierna kan de
vloerbedekking rechtstreeks worden aangebracht op de vloer, hier kan men ook
nog een ondervloer van mdf of kurkment
aanbrengen voor geluid en/of warmte isolatie

Inhoud:
Primer

Egaline
Mdf
Kurkment
Hechthout

Houten vloeren bestaat uit plankmateriaal of plaatmateriaal,
is wat moeilijker te egaliseren i.v.m. de werking van dit
materiaal Deze vloeren kan men vlak maken door er een
stevige hechthouten laag over te leggen, en met schroeven
vast te zetten. Of men kan hier een mdf vloer op aanbrengen
Schaaf oneffenheden e.d. weg uit de bestaande vloer, zodanig
dat hij redelijk vlak is en monteer hier de gekozen ondervloer overheen.

Nadere informatie over vet en cursief materialen:
Primer is een vloeistof die men aanbrengt op de vloer om een goede hechting te krijgen van
de egaline met het cement vloer. Er bestaat ook egaline waarbij men niet hoeft te primeren.
Egaline is een cementachtige laag met zeer fijne korrels waarmee men de vloer vlak en glad
maakt. Er zijn veel egalines die zelfvloeiend zijn, houdt bij het aanmaken de richtlijnen van
de fabrikant goed in acht.
Mdf Deze ondervloer bestaat uit twee gedeelten, een onder en bovenplaat, beiden zijn
voorzien van een plaklaag die gaat reageren wanneer de lagen op elkaar worden gelegd. De
onderste laag is voorzien van tempex of er wordt eerst een foamlaag onder gelegd.
Kurkment Is kurk wat op de rol zit, het is 2mtr breed en wordt rechtstreeks op de vloer
verlijmd, geeft een wat verende warme ondervloer.
Hechthout van 8 mm vast geschroefd op de ondervloer geeft een vlak geheel.
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