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Al 40 jaar staat het merk synoniem voor 
hoogwaardige droogbouwsystemen. 
Het gips dat fermacell verwerkt in haar 
gipsvezelplaten is rookgasontzwave-
lingsgips (RO-gips), een bijproduct  
afkomstig van kolengestookte energie-
centrales. Daarnaast wordt oud papier
verwerkt bij de productie van de plaat. 
Gipsvezelplaat leent zich daarom uit-
stekend voor een ‘cradle to cradle’ toe-
passing: afval als basis voor nieuwe 
producten.

Vloerelementen van fermacell bestaan 
uit twee lagen gipsvezelplaat en zijn 
verkrijgbaar in verschillende diktes. De 
beide gipsvezelplaten zijn verspringend
met elkaar verbonden, zodat er rondom 
een liplas ontstaat. De elementen 
worden, al naar gelang de toepassing, 
fabrieksmatig voorzien van een isole-
rende onderlaag van houtvezel, minerale 
wol, vilt of polystyreen.

Comfortabel wonen en werken, dat wil 
iedereen. fermacell Vloerelementen 
dragen een belangrijk steentje bij. Ze 
maken een einde aan koude en geho-
rige vloeren. fermacell Vloerelementen 
zijn geschikt bij zowel nieuwbouw als 
renovatie. Het geringe gewicht lost veel 
problemen bij renovatieprojecten op.

Dit alles maakt fermacell Vloerelemen-
ten geschikt voor vele doeleinden, zoals 
het verbeteren van dunne betonnen 
vloeren en het renoveren van oude hou-
ten vloeren. Voor het aanbrengen van de 
vloerelementen moet de vloer vlak zijn. 
Eventueel kunt u de ongelijke vloeren 
eerst uitvlakken met fermacell Egali-
seermiddel. Installatieleidingen kunnen 
in de egalisatielaag worden opgenomen, 
wat een ruimte- en kostenbesparing 
oplevert.

Vloerelementen vinden ook veelvuldig 
hun weg naar de houtskeletbouw.  
De voordelen zijn dan ook evident.  
fermacell Vloerelementen zorgen voor 
een effectieve warmte-isolatie, hoge 
contact- en luchtgeluidsisolatie en een 
verbetering van de brandwerendheid.

Meer comfort met fermacell
Vloerelementen
fermacell was de eerste gipsvezelplaat op de markt. 

Meer achtergrondinfor-
matie over vloerconstruc-
ties en verwerking vindt u 
in de brochure „fermacell 
Vloerelementen – Hand-
leiding voor de verwer-
king” en op internet 
www.fermacell.nl
www.fermacell.be
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fermacell – Voor beter 
wonen en werken

Via de Systeemselector en Bestekservice op 
www.fermacell.nl (voor België de button  
Lastenboekservice op www.fermacell.be) 
kunt u een advies op maat voor fermacell  
vloersystemen zelf samenstellen.

fermacell Vloerelementen zijn bijzonder 
geschikt voor het renoveren en isoleren 
van houten en betonnen vloeren. De  
vloerelementen kennen een zeer be-
perkte droogtijd, zijn snel te leggen en 
ruimtes zijn meteen klaar voor verdere 
afwerking.
Vloeren met fermacell Vloerelementen 
voorziet u na afdichting van naden en 
schroefgaten probleemloos van vloer-
bedekking, pvc en kurk. Voorzie de vloer 
bij een afwerking met marmoleum, 
linoleum, vinyl en naaldvilt eerst van 
een dunne egalisatielaag, bijvoorbeeld 
fermacell Egaliseermiddel. De vloeren 
zijn ook geschikt voor het leggen van ke-
ramische tegels, plavuizen, natuursteen 
en terracotta. fermacell Vloerelementen 
maken het leggen van parketvloeren in 
hoogbouw mogelijk. Vele soorten parket 
zijn geschikt. U kunt ze desgewenst 
zwevend leggen of verlijmen op de on-
dervloer.

Duidelijk meer wooncomfort
Verbeter en verhoog woonkwaliteit en 
waarde van onroerend goed. Met de  
producten van fermacell is het erg  
gemakkelijk om aan de meest uiteen- 
lopende eisen op het gebied van vloeren 
te voldoen:
n creëren van extra woon- en functio-

nele ruimte
n  verbetering van de warmte-isolatie
n  verhoging van de lucht- en contactge-

luidsisolatie

n  verbetering van de brandwerendheid
n  egalisatie van oneffen vloeren
n  egalisatie van hoogteverschillen

Universeel inzetbaar
n renovatie van oude gebouwen
n  nieuwbouw
n  kantoor- en bedrijfsgebouwen
n  woonruimtes
n  vochtige ruimtes in woningen, zoals 

badkamers, douches en wellness-
ruimtes

n industriële natte ruimtes

Oplossingen op maat
Het assortiment vloersystemen van  
fermacell biedt oplossingen voor zowel 
massieve betonnen en steenachtige als 
voor houten vloerconstructies. Laat u 
voor-af informeren en adviseren door ons 
team van Technisch Adviseurs.

Als leidraad voor de juiste keuze en 
handleiding bij de verwerking van de  
fermacell producten staan diverse bro-
chures en verwerkingshandleidingen 
tot uw beschikking. Kijk op onze website 
www.fermacell.nl /
www.fermacell.be onder downloads.

fermacell ontwikkelt innovatieve vloersystemen 
die voldoen aan de meest uiteenlopende en hoogste 
bouweisen.
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n  Geen vochtproblemen, omdat de 
 droogtijd die bij natte afwerkvloeren  
 nodig is vervalt 

n  Vervolgwerkzaamheden zonder
 verlies van (wacht)tijd
 
n  De ruimtes zijn de volgende dag
 beloopbaar

n  Korte montagetijd

n  Door laag gewicht geen statische
 problemen bijvoorbeeld bij houten
 vloerconstructies

n  Goede contactgeluids- en
 warmte-isolatie

n Brandveiligheid: bij brandbelasting
 aan de bovenzijde bereikt het 20 mm  
 dikke element al 30 minuten brand- 
 werendheid

n  Hoge brandwerendheid

n  Ideale ondergrond voor alle
 soorten vloerafwerking

n  Aangenaam gevoel bij het belopen

n  NIEUW! Uitvoering in greenline:
 actieve verbetering van de binnen- 
 lucht dankzij de luchtreinigende
 werking van het vloerelement

NIEUW!

Overtuigende productvoordelen

Zelfs voor toepassing in zwaar belaste 
ruimtes, zoals in kantooren bedrijfsge-
bouwen, ziekenhuizen, scholen en 
hotels vormen de fermacell Vloerele-
menten de ideale oplossing. De elemen-
ten zijn gecertificeerd (Europese Tech-
nische Goedkeuring ETA nr. 03/006).

fermacell Gipsvezelplaten bestaan uit 
een homogeen mengsel van gips en 
papiervezels, die uit een recyclingpro-
ces gewonnen worden.

Het daarvan afgeleide vloerelement 
bestaat uit twee fermacell Gipsvezel-
platen, die onderling verspringend 
verlijmd zijn. De 50 mm brede liplassen 
die zo ontstaan, worden verlijmd en 
vastgeschroefd of vastgeniet. Dit zorgt 
voor een stevige verbinding van de 
elementen onderling, die zelfs ter 
plaatse van de voegen bestand is tegen 
hoge puntbelastingen, ook in zwaar 
belaste gebruiksruimtes. Uitgebreide 
proeven (bijvoorbeeld door het MPA in 
Stuttgart en Bouwtechnologie RDA in 
Utrecht), tonen de hoge belastbaarheid 
van de vloerelementen aan.

De fermacell Vloerelementen 
hebben een praktisch formaat van  
1.500 x 500 mm. Een element van  
20 mm dikte weegt slechts 18 kg.  
Dit sluit eventuele statische problemen 
in de draagkracht van de vloer uit.

fermacell Vloerelementen – 
Efficiënt en duurzaam
Vloerelementen van fermacell bieden een bijzonder effectieve oplossing
om massieve betonnen en steenachtige vloeren en houten vloerconstructies in
oude en nieuwe gebouwen van een optimaal woon-/werkcomfort te voorzien.
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Voor warmte-isolatie 
Een vloer die warm aanvoelt biedt meer 
wooncomfort en verlaagt de energiekos-
ten!
n 2 E 13 fermacell Vloerelement
 (40 mm)
 2 x 10 mm fermacell
 + 20 mm polystyreen schuim
n 2 E 14 fermacell Vloerelement
 (50 mm)
 2 x 10 mm fermacell
 + 30 mm polystyreen schuim

6.3 Keramik- und Naturstein-Fliesen

Voor lucht- en contactgeluidsisolatie
De fermacell systemen bieden bijzonder  
effectieve oplossingen om de geluids-
isolatie bij massieve of lichte vloeren 
(houten vloerconstructies, holle bak-
steenvloeren) te verbeteren. Ook aan de 
hoge eisen met betrekking tot woning-
scheidende geluidsisolatie kan voldaan 
worden.
n 2 E 16 fermacell Vloerelement
 (29 mm)
 2 x 10 mm fermacell
 + 9 mm viltplaat
n 2 E 31 fermacell Vloerelement
 (30 mm)
 2 x 10 mm fermacell
 + 10 mm houtvezelplaat
n 2 E 32 fermacell Vloerelement
 (30 mm)
 2 x 10 mm fermacell
 + 10 mm minerale wol plaat

n 2 E 31 Vloerelement fermacell
 greenline (30 mm)
 2 x 10 mm fermacell greenline
 + 10 mm houtvezelplaat
n 2 E 26 fermacell Vloerelement
 (34 mm)
 2 x 12,5 mm fermacell
 + 9 mm viltplaat
n 2 E 34 fermacell Vloerelement
 (45 mm)
 2 x 12,5 mm fermacell
 + 20 mm houtvezelplaat
n 2 E 35 fermacell Vloerelement
 (45 mm)
 2 x 12,5 mm fermacell
 + 20 mm minerale wol plaat

fermacell Vloerelementen – 
Voor elk toepassingsgebied het juiste element
Afhankelijk van het toepassingsgebied, zijn er fermacell Vloerelementen
met of zonder isolatielaag van houtvezel, minerale wol, vilt of polystyreen  
in verschillende diktes.
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Voor betere brandwerendheid
Voor een 30 minuten classificatie bij
brandbelasting aan de bovenzijde van
de vloerconstructie:
n 2 E 11 fermacell Vloerelement
 (20 mm)
 2 x 10 mm fermacell
n 2 E 16
n 2 E 13
n 2 E 14

Voor een 60 minuten classificatie bij
brandbelasting aan de bovenzijde van
de vloerconstructie:
n 2 E 22 fermacell Vloerelement
 (25 mm)
 2 x 12,5 mm fermacell
n 2 E 26
n 2 E 31
n 2 E 32
n 2 E 34
n 2 E 35
 

Voor bescherming tegen continue 
(water)belasting
Overal waar vloeren blootgesteld
worden aan hoge waterbelasting of
mechanische belastingen, ook voor
buitentoepassingen:
n fermacell Powerpanel Vloerelement
 (25 mm)
 2 x 12,5 mm cementgebonden
 vloerplaat van 1.250 x 500 mm
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fermacell  Vloerelementen 
met vilten isolatielaag –  
Duurzaam en ecologisch 
afbouwen

Dankzij het groeiende milieubesef is er 
steeds meer belangstelling voor ver-
nieuwbare isolatiematerialen. Vilt is een 
zogenaamd Du-Bo-product (Duurzaam 
Bouwen) en zeer geschikt voor de ver-
vaardiging van duurzame en ecologisch 
verantwoorde vloerelementen voor de 
droge afbouw. Ook de fermacell Vloer-
elementen met viltlaag zijn bij uitstek 
geschikt voor:
n Renovatie van houten vloeren en
verbetering van de eigenschappen
van betonnen vloeren.
n Nieuwbouw van woningen,
kantoorgebouwen, onderwijs- en
zorginstellingen en industrie.
n Ophogen en egaliseren van
ongelijke vloeren.
n Houtskeletbouw.

Twee beschikbare uitvoeringen
fermacell Vloerelementen met
viltlaag zijn er in twee verschillende
uitvoeringen:
n 2 E 16 met 2 x 10 mm
  fermacell Gipsvezelplaat en
  9 mm viltlaag
n 2 E 26 met 2 x 12,5 mm
  fermacell Gipsvezelplaat en
  9 mm viltlaag.

De vloerelementen met viltlaag zijn
onder andere geschikt voor:
n Brandwering (brandwerendheid
 2 E 16 = 30 min.; 2 E 26 = 60 min.).
n Contact- en luchtgeluidsisolatie.
n Deklaag op vloeren.

fermacell Vloerelement met vilten 
isolatielaag, de droge dekvloer met 
vele voordelen:
n Verhoging van het wooncomfort.
n De elementen zijn snel en gemakke-

lijk te leggen. De montagetijd is kort 
en er treedt bijna geen zaagverlies op.

n Vilt is een erg verwerkingsvriendelijk 
materiaal en bovendien bijzonder 
sterk.

n Het geringe gewicht levert normaal 
gesproken geen constructieproble-
men op. fermacell Vloerelementen 
zijn goed toepasbaar bij lichte vloer-
constructies in de prefabindustrie 
voor de bouw of houtskeletbouw of bij 
renovaties. Het element 2 E 16: 1,5 x 
0,5 m weegt bijvoorbeeld slechts ca. 
20 kg (26 kg/m2).

n Vilt heeft een hoge belastbaarheid; 
zelfs bij hoge belasting treedt geen 
beschadiging op.

n De afzonderlijke bouwsystemen 
bieden de mogelijkheid om hoogtever-
schillen of oneffenheden te egalise-
ren; vilt heeft een goed nivellerend 
vermogen.

n Er zijn beperkte droogtijden. Alle 
vervolgwerkzaamheden ten behoeve 
van de afwerking kunnen direct na het 
uitharden van de lijm worden uitge-
voerd.

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar du-
urzame bouwmaterialen, levert fermacell ook vloerelementen 
met een vilten isolatielaag. Vilt is een niet-geweven textielsoort
die ontstaat door vezels samen te persen. Modern vilt bestaat voor een groot 
deel uit vezels van (oude) kleding, aangevuld met andere gerecyclede textielvezel-
soorten (bijv. tapijt).
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fermacell 
greenline – Actieve
verbetering van de  
binnenlucht

fermacell greenline –
de voordelen op een rij:
n fermacell greenline draagt actief bij 

tot de gezondheid van de mens.
n fermacell greenline bindt schade-

lijke stoffen in de binnenlucht, zoals 
aldehyde en keton (het beste onder 
een dampopen afwerklaag).

n De opnamecapaciteit van schadelijke 
stoffen van fermacell greenline werkt 
op lange termijn.

n De werking van fermacell greenline 
werd door het ecologisch instituut in 
Keulen onderzocht en bevestigd.

n fermacell greenline wordt zoals de 
traditionele fermacell Gipsvezelplaat 
verwerkt.

n Leverbaar als wand- en plafondplaat 
in 10 mm (1.500 x 1.000 mm) en 12,5 
mm dikte (3.000 x 1.250 mm) en als 
vloerelement 2 E 31 met houtvezel-
plaat (1.500 x 500 x 30 mm).

n Milieuvriendelijke verwerking met 
fermacell Voegenlijm greenline en 
fermacell Vloerelementen montage-
lijm greenline (de vertrouwde  
fermacell Voegenlijm en fermacell 
Vloerelementen montagelijm blijven 
ook gewoon verkrijgbaar).

Zo werkt fermacell greenline:
n De plaatoppervlakken worden in de 

fabriek met een werkzame stof op 
basis van keratine behandeld.

n De werking van fermacell greenline is 
gebaseerd op het ecologisch principe 
van de natuur: de reinigingskracht van 
schapenwol.

n Via een natuurlijk proces worden 
schadelijke stoffen en emissies opge-
nomen en duurzaam gebonden.

n fermacell greenline functioneert ook 
onder afwerklagen, het beste onder 
dampopen wand- of vloerbekledingen.

Met de fermacell Vloerelementen greenline worden 
de talrijke voordelen van de fermacell Gipsvezelplaat nog 
verder uitgebreid met een aantrekkelijke component: dankzij het 
principe van de luchtreinigende werking van schapenwol, wordt het 
binnenklimaat met fermacell greenline actief verbeterd.

Restgehalte aan schadelijke stoffen dankzij fermacell 
Gehalte aan schadelijke stoffen in de binnenlucht 
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Aantoonbaar minder schadelijke stoffen

Kijk voor meer in-
formatie ook op 
www.fermacell.nl en 
www.fermacell.be.
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fermacell – Vliering 
(bovenzolder) vloerelement –  
De efficiëntste manier om  
energie te besparen

De belangrijkste voordelen:
n De handzame elementen 

(50 x 100 cm) passen door vrijwel elk 
dakraam.

n Eenvoudige montage door liplasver-
binding, zonder verlijming of beves- 
tigingsmiddelen.

n Snelle verwerking: slechts één ar-
beidsgang voor de montage.

n Stabiel, belastbaar en direct beloop-
baar.

n Probleemloze bewerking – voor de 
montage is alleen een handzaag 
nodig.

n Uitstekende warmte-isolerende 
eigenschappen  
(EPS DEO 150 WLG 035).

n Opvolging van de actuele richtlijnen 
ten aanzien van energiebesparing.

n Geen beschadiging van de woon-/ 
slaapruimtes onder de zolder door 
isolatiewerkzaamheden.

n Vocht- en temperatuurbestendig 
door producteigenschappen van de 
fermacell Gipsvezelplaat.

n Latere uitbouw als woon-/slaapruim-
te mogelijk door versterking element 
met fermacell Gipsvezelplaten.

Circa 20 % van de warmte gaat verloren
via het plafond en dak! 
Energieverlies van een gebouw via het 
plafond en het dak kan effectief vermin-
derd worden met het fermacell Vliering 
(bovenzolder) vloerelement. Deze een-
voudige en snelle maatregel levert van 
alle mogelijkheden voor energetische 
verbetering verreweg de beste kosten/
batenverhouding.

Het fermacell Vliering (bovenzolder) vloerelement 
bestaat uit een 10 mm dikke fermacell Gipsvezelplaat en 
een polystyreenplaat EPS DEO 150 WLG 035, met goede iso-
lerende eigenschappen. Verkrijgbaar in dikten tot 200 mm. Het 
vloerelement beantwoordt aan de huidige wensen en Bouwbesluit 
eisen ten aanzien van warmte-isolatie op de bovenste verdiepingsvloer.

Andere isolatiemateriaaldiktes (max. 200 mm) op aanvraag

Artikelnr. Totale  
plaatdikte

Opbouw Rd 
[m2 K/W]

 
 
mm

fermacell  
Gipsvezelplaat 
mm

Isolatiemateriaal
EPS DEO 150 WLG 035  
mm

77043 70 10 60 1,74

77037 120 10 110 3,17

77039 150 10 140 4,03
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fermacell – Ook voor 
egalisatieoplossingen

fermacell Egaliseermiddel voor  
vloeren  
Voor kleine oneffenheden van 0 tot  
20 mm
n Zelfnivellerend en pompbaar.
n Snelle uitharding: beloopbaar na circa 

3 uur, belastbaar na circa 24 uur.
n Hoge belastbaarheid: bestand tegen 

bureaustoelwieltjes al vanaf 1 mm 
laagdikte.

n Kunststofveredeld en spanningsarm.
n Niet brandbaar.
n Ecologisch: samenstelling op basis 

van gips (alpha-halfhydraat).
n Toepasbaar op en onder fermacell 

Vloerelementen en onder de meeste 
droogvloersystemen.

n Voor ondergronden van spaanplaat, 
anhydriet, gietasfalt of beton.

n Geschikt bij vloerverwarming.

fermacell Gebonden egalisatiemiddel 
Voor grote oneffenheden van 40 tot  
2.000 mm
n Snelle uitharding: beloopbaar na circa 

6 uur, belastbaar na circa 24 uur.
n Waterbestendig: uitstekend geschikt 

voor natte ruimtes.
n Cementgebonden product: geen 

verzakkingen en hoog belastbaar.
n Niet brandbaar.
n Licht van gewicht: kan ook gebruikt 

worden op lichte vloerconstructies.
n Voor gebruik onder fermacell 

Vloerelementen, Powerpanel Vloer-
elementen en Powerpanel Afvoeren 
inloopdouche-elementen – ook toe 
te passen onder vele andere (droog) 
vloersystemen.

n Verwerkbaar op houten vloercon-
structies, gewelfvloeren, zwaluw-
staartplaten etc.

n Toepasbaar in woonruimtes, publieke 
gebouwen, scholen etc.

Voor droogvloersystemen en dekvloeren is een vlakke ondergrond nodig.
fermacell levert ook voor alle egalisatieproblemen de juiste oplossing.

fermacell Droge egalisatiekorrels
Voor middelgrote oneffenheden van 10 tot 
60 mm (in woningen tot 100 mm)
n Snel en gemakkelijk verwerkbaar: 

geen uitvoerige mechanische ver-
dichting, bij fermacell Vloerelementen 
geen extra afdeklaag, geen wacht- 
tijden.

n Hoog belastbaar: de korrels „haken” in 
elkaar.

n Niet brandbaar.
n Laag gewicht: kan ook gebruikt 

worden op lichte vloerconstructies.
n Ecologisch verantwoord: recycling-

product.
n Bestand tegen ongedierte en 

knaagdieren.
n Voor gebruik onder fermacell Vloer-

elementen en Powerpanel Vloerele-
menten – ook toe te passen onder vele 
andere (droog) vloersystemen.

n Verwerkbaar op houten vloerconstruc-
ties, gewelfvloeren, zwaluwstaartpla-
ten etc. in combinatie met fermacell 
Beschermingsfolie.

n Toepasbaar in woonruimtes, publieke 
gebouwen, scholen etc.
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fermacell – Voor effectieve
contactgeluids- en warmte-isolatie

Het sterk geluidsisolerende fermacell 
vloersysteem
n Systeem met fermacell Honin-

graatelementen en fermacell Honin-
graatkorrels 1–4 mm.

n Betere contactgeluidsisolatiewaar-
den: tot Ico = + 15 dB (Ln,w = 43 dB) 
met verend opgehangen plafonds.

n Hoge massa van de fermacell Honin-
graatkorrels: circa 1.500 kg/m3.

n Geen vochtinbreng in de constructie 
door gedroogd granulaat.

n Gemakkelijke verwerking: eenvoudig 
vullen van de honingraatelementen.

n Geringe opbouwhoogtes.
n Gewicht circa 45 kg/m2 bij 30 mm 

resp. 90 kg/m2 bij 60 mm hoogte 
Honingraatelement.

n „Geïntegreerde” bescherming in 
honingraatelement tegen wegvloeien 
korrels in knoestgaten en spleten.

n Ecologisch verantwoord door product-
samenstelling: natuurlijk kalksteen-
granulaat en gerecycled oud papier.

n Geschikt voor houten vloerconstruc-
ties in nieuwbouw en renovatie.

n Onder fermacell Vloerelementen en 
Powerpanel Vloerelementen.

Houten vloerconstructies hebben vaak een geringe geluidsisolatie door de ontbrekende 
massa van de draagvloer. fermacell biedt zowel voor renovatie als voor nieuwbouw dé 
oplossing voor het verbeteren van contactgeluids-en warmte-isolatie.

fermacell Beschermingsfolie fermacell Snelbouwschroevenfermacell Set afreilattenfermacell Randstroken fermacell Vloerelementen 
montagelijm / greenline

fermacell Toebehoren

fermacell Honingraatsysteem

fermacell Isolatiekorrels

De warmte-isolerende korrels

n Voor volledige warmte-isolatie van 
holle ruimtes (warmtegeleidings-
coëfficiënt !R 0,05 W/mK).

n Niet brandbaar.
n Extreem licht en dampopen.
n Geen vochtinbreng in de constructie 

door productsamenstelling: gedroogd 
perliet.

n Eenvoudige verwerking: vulling van 
alle holle ruimtes, onafhankelijk van 
balkafstand.

n Snijden of versnijden is niet nodig.
n Ecologisch verantwoord: korrels uit 

natuurlijk perlietgesteente.
n Bestand tegen verrotting, ongedierte 

en knaagdieren.
n Voor beloopbare oppervlakken 

worden bijvoorbeeld houten platen op 
een balklaag aangebracht.

n Geschikt voor houten vloerconstruc-
ties in nieuwbouw en renovatie.

Kijk voor meer informatie onder Productbladen bij de Downloads op
www.fermacell.nl / www.fermacell.be
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fermacell Powerpanel 
Vloerelementen – Speciaal  
voor vloeren in natte ruimtes

De droge dekvloer voor hoge vocht- en 
waterbelastingen
De Powerpanel H2O van fermacell is een 
cementgebonden plaat die speciaal is 
ontwikkeld voor toepassing in natte en 
extreem vochtige ruimtes. De sandwich-
structuur van de plaat is aan beide zijden 
versterkt met een alkalibestendig wape-
ningsgaas van glasvezels, waardoor de 
Powerpanel H2O stabiel en stootvast is. 
fermacell Powerpanel Vloerelementen 
bestaan uit twee cementgebonden  
Powerpanel H2O platen. De beide platen 
zijn met een verspringing van 50 mm 
met elkaar verbonden, zodat er rondom 
een liplas ontstaat voor het verlijmen en 
vastschroeven of vastnieten.

fermacell Powerpanel Vloerelementen
hebben een handig formaat van  
1.250 x 500 mm bij een dikte van  
25 mm (2 x 12,5 mm). Een element 
weegt slechts 16 kg. Op de Powerpanel 
Vloerelementen kunnen diverse vloeraf-
werkingen worden aangebracht, zoals 
tegels, PVC of linoleum. De elementen 
zijn ook geschikt voor warmwater- en 
elektrische vloerverwarmingen.

Voordelen van het fermacell
Powerpanel H2O-systeem
n Vochtbestendig: fermacell Power-

panel Vloerelementen en Power- 
panel H2O plaatmateriaal zijn voor 
100 % bestand tegen water en  
schimmelvorming.

n Stabiliteit: fermacell Powerpanel H2O 
platen zijn aan beide zijden versterkt 
met wapeningsgaas van glasvezels.

n Toepasbaarheid: met het fermacell 
Powerpanel H2O kunnen vloeren, 
scheidings-, voorzetwanden én pla-
fonds worden gemaakt.

n Snelheid: de Powerpanel Vloerele-
menten en Powerpanel H2O platen zijn 
met fermacell Powerpanel Snelbouw-
schroeven eenvoudig te leggen en te 
monteren op een metalen of houten 
onderconstructie. Voor hout zijn ook 
hechtnieten te gebruiken.

n Gemak: meteen klaar voor verdere 
afwerking met bijvoorbeeld tegels.

n Altijd op maat: ondanks hun sterkte 
laten Powerpanel Vloerelementen 
en platen zich gemakkelijk op maat 
maken.

n Niet brandbaar (brandklasse A1).

Voor wanden en plafonds 
in ruimtes met hoge 
vochtbelasting adviseren 
we fermacell Powerpanel 
H2O plaatmateriaal. 
Deze plaat bestaat uit 
hetzelfde resistente  
materiaal als de Power-
panel Vloerelementen.
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fermacell 
Powerpanel Afvoer- en
Inloopdouche-elementen

Voor drempelvrij douchen
fermacell levert een compleet vloeraf-
voersysteem voor natte ruimtes, be-
staande uit een inloopdouche- element 
en een vloerafvoerelement, met afvoer-
garnituur. Daarmee bevordert fermacell 
het drempelvrij wonen. Bovendien komt 
fermacell op deze manier tegemoet aan 
de wensen van architecten en designers 
die moderne en economische oplossin-
gen zoeken voor natte ruimtes.

Het fermacell Powerpanel Inloopdou-
cheelement en het Afvoerelement  
bestaan beide uit twee Powerpanel H2O 
platen. De onderste plaat is 10 mm dik 
en steekt aan alle zijden 50 mm uit. De 
bovenste plaat is aan de buitenrand 25 
mm dik en loopt met een afschot van 
circa 2 % (20 mm per meter) terug naar 
de afvoeropening, die zich in het in het 
midden van het  
element bevindt. Het afvoervermogen 
bedraagt 0,7 l/s.

Voor de vloerafvoer (schrobputje) in  
grotere natte ruimten zoals zwembaden, 
wasruimtes en gaarkeukens is het  
fermacell Powerpanel Afvoerelement in 
het formaat 500 x 500 mm (4-zijdige lip-
las van 50 mm) leverbaar. Het Power-
panel Inloopdoucheelement voor stan-
daard gebruik in douches is verkrijgbaar 
in twee groottes: 1.000 x 1.000 mm (4-zij-
dige liplas 50 mm) en 1.200 x 1.200 mm 
(met 3-zijdige liplas 50 mm).

De bijpassende afvoergarnituur is er met 
naar keuze een verticale of horizontale 
afvoer. Voor het installeren van de haak-
se afvoergarnituur is een opbouwhoogte 
van minimaal 90 mm nodig. Bij vloercon-
structies van houten balken past de af-
voer ook tussen twee draagbalken.

fermacell Afdichtingssysteem
Voor de afwerking van natte ruimtes 
heeft fermacell een speciaal afdichtings-
systeem ontwikkeld. Dit systeem be-
staat uit:
n fermacell Voorstrijk
n fermacell Afdichtband
n fermacell Vloeibare folie
n fermacell Wandmanchet voor 

douche- en badkranen
n fermacell Flexibele tegellijm
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Woningscheidende (renovatie)
vloerconstructie met fermacell

De geluidseisen die het bouwbesluit in 
Nederland aan woningscheidende vloe-
ren in nieuwbouw stelt, zijn voor lucht-
geluid llu ≥ 0 dB en voor contactgeluid lco 
≥ +5 dB. Bij renovatie kan daar eventueel 
met 10 dB vanaf worden geweken mits 
daar goede redenen voor zijn, zoals bij 
een beperkte verdiepingshoogte of bij 
monumentale plafonds. Daarnaast dient 
de brandwerendheid 60 minuten te zijn.
De eis aan woningscheidende vloercon-
structies in België voor nieuwbouw en 
renovatie zijn normaliter een brandweer-
stand van 60 minuten (brandwerendheid 
van 60 minuten van onder naar boven en 
van boven naar onder). Voor de geluids
isolatie wordt een onderscheid gemaakt 
tussen bestaande bouw en nieuwbouw-
woningen. Zo wordt tussen 2 nieuwbouw-
woningen (normaal akoestisch comfort) 
een luchtgeluidsisolatie vereist van Dn,T,w 
van minimaal 58 dB en bij renovatie een 
Dn,T,w van minimaal 54 dB. Bij de contact-
geluidisolatie is de eis alleen afhankelijk 
van het gebruik van de ruimte. Is er bij 
een van de woningen een slaapkamer, 
dan spreken we over een L‘n,T,w van maxi-
maal 54 dB. Indien hier geen slaapkamer 
aanwezig is dan mag de L‘n,T,w maximaal 
58 dB zijn. Dit zijn alle waar den die in de 

fermacell die aan de onderzijde tegen de 
balken worden geschroefd. Aan de balken 
hangt, met ankerhangers, een dubbel 
C-60-27 systeem met een enkele 
fermacell Gipsvezelplaat van 12,5 mm. 
De geluidsisolatiewaarden bedragen met 
deze constructie llu = +13 dB en lco = +6 dB 
(BE: geluidsisolatie laboratorium Rw = 
65 (-2,-7) dB en Ln,w = 52 (0) dB. Deze op-
bouw is normaliter al geschikt voor de 
woningscheidende vloer (gemene vloeren) 
nieuwbouw met een U-waarde < 0,42 en 
Rc-waarde > 2,3 m2K/W). Een opbouw 
met twee fermacell Gipsvezelplaten van 
12,5 mm dik levert zelfs een geluidsiso-
latie op van llu = +17 dB en lco = +14 dB 
(BE: een geluidsisolatie laboratorium 
Rw = 68 (-2,-7) dB en Ln,w = 44 (0) dB. 
U-waarde < 0,42 en Rc-waarde > 2,3 m2K/W).

De brandwerendheid is in beide opties 
van onder naar boven en van boven naar 
onder 60 minuten.

Overlast van bovenburen is een van de grootste ergernissen van appartementenbewo-
ners. Met een woningscheidende vloerconstructie van fermacell behoort geluidshinder 
in renovatiepanden tot het verleden. Met deze totaaloplossing van fermacell is het zelfs 
mogelijk om een parket- of tegelvloer toe te passen zonder dat dit tot extra geluidshinder 
leidt. Bovendien voldoet de constructie aan de eisen op het gebied van brandwerendheid.

praktijk gehaald moeten worden. Daar-
naast kent men een verhoogd akoestisch 
comfort; we spreken dan over nieuw-
bouweisen van Dn,T,w van minimaal 62 dB 
en bij renovatie een Dn,T,w van minimaal 
58 dB. Bij het verhoogd akoestisch com-
fort kent men voor de contactgeluidisolatie 
maar een klasse: een L‘n,T,w van maxi-
maal 50 dB. Daarnaast zullen woning-
scheidende vloerconstructies altijd een 
minimale thermi-sche prestatie hebben 
van u-waarde < 0,5.

De opbouw
De woningscheidende vloerconstructie 
van fermacell gaat uit van de nieuwbou-
weisen. De opbouw bestaat aan de boven-
zijde uit het fermacell Vloerelement 
2 E 26 met viltlaag die bovenop de be-
staande houten vloer wordt aangebracht. 
Vanaf de onderzijde wordt de ruimte tus-
sen de vloerbalken gevuld met 100 mm 
steenwol. De isolatie steunt op stroken 
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Vloerelement 2 E 22 Powerpanel Vloerelement

Materiaal 2 x 12,5 mm 
Gipsvezelplaat

2 x 12,5 mm 
Powerpanel plaat

Dikte (mm) 25 (2 x 12,5 mm) 25 (2 x 12,5 mm)

Formaat (mm) 500 x 1.500 500 x 1.250

Puntbelasting  
[kN/m²]

0,30 0,25

Warmteweerstand 
[m²k/W]

0,07 0,15

Toepassingen n  Warmwatervloerver-
 warmingen
n  Voorlooptemperaturen 
 max. 55 °C
n  Woon- en werkruimtes
n Vochtige ruimtes

n Warmwater- of elektri-
 sche vloerverwarmingen
n Geen beperking van
 voorlooptemperaturen
n Vochtige ruimtes

Vloerverwarmingssystemen, veelal 
warmwatersystemen, moeten door de 
fabrikant vrijgegeven zijn voor combina-
tie met droge dekvloeren. De richtlijnen 
voor de uitvoering en verwerking van de 
fabrikant moeten daarbij beslist opge-
volgd worden. De volgende fermacell 
Vloerelementen kunnen op de geïnstal-
leerde vloerverwarming aangebracht 
worden:

fermacell Vloerelementen –
Ook voor vloerverwarmingssystemen

Vloerverwarming is populair en wordt vaker en vaker toegepast. Dat geldt 
zowel voor renovatie van oude gebouwen als bij nieuwbouw.



17

Toebehoren
Gebruik voor de verwerking van de
fermacell Vloerelementen altijd
de fermacell Toebehoren, zoals:
n fermacell Vloerelementen
 montagelijm
n fermacell Snelbouwschroeven
n fermacell Voegengips

fermacell en vloerver-
warmingssystemen 
– Voorbeelden

fermacell Vloerelement 
(2 E 22 of Powerpanel Vloerelement)

Warmtegeleidingsplaat

Vloerverwarmingssysteem

Eventueel egaliseren met fermacell 
Egaliseermiddel

Vlakke en droge ondergrond

Vloerbedekking
Klimaatvloer

fermacell Vloerelement 
(2 E 22 of Powerpanel Vloerelement)
Geschikte isolatie *
Eventueel egaliseren met fermacell 
Egaliseermiddel
Vlakke en droge ondergrond

Vloerelement
2 E 22

Vloerelement  
Powerpanel 

Extra isolatiemateriaal in  
toepassingsgebied 1

n Opgave dikte incl. vormplaat
 vloerverwarming
n Het isolatiemateriaal moet
 in één laag aangebracht worden

n Max. 90 mm polystyreen
 (EPS DEO 150)
of
n max. 120 mm geëxtru-
 deerd  hardschuim
 (XPS DEO 300)

n max. 90 mm
 polystyreen
 (EPS DEO 150)
of
n max. 120 mm geëxtrude-
 erd hardschuim  
 (XPS DEO 300)

Voorbeeld   
fermacell Vloerelement 2 E 22 of Powerpanel  
Vloerelementen op warmwatervloerverwarming

1

Een lijst van geschikte vloerverwarmingssystemen  
vindt u op www.fermacell.nl / www.fermacell.be onder 
Documentatie bij Downloads.

Voorbeeld   
Klimaatvloer op fermacell Vloerelement
2 E 22 of Powerpanel Vloerelement

2

* Zie brochure: fermacell Vloerelementen op Vloerverwarmingsystemen, fermacell vloerelement type 2 E 22 (dikte 25 mm)
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Overzicht fermacell
Vloerelementen

Vloercode Opbouw van vloer Dikte Gewicht Toepassings-
gebieden (7)

Toegestane
puntbelas-
ting
(1) (2) (6)

Warmteweer-
stand
(3)

mm kg/m2 kN [1/λ] (m2K/W)

2 E 11 (gl)

20

 fermacell Vloerelement (2 x 10 mm) 20 24 1 + 2 2,0 0,06

2 E 22 (gl)

25

 fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm) 25 30 1 + 2 + 3 3,0 0,07 (5)

2 E 13

40

 fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 20 mm polystyreen hardschuim

40 24 1 + 2 2,0 0,56

2 E 14

50

 fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 30 mm polystyreen hardschuim

50 25 1 + 2 2,0 0,81

2 E 31 (gl)

30

fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm houtvezelplaat

30 26 1 + 2 + 3 3,0 0,26

2 E 32

30

fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 10 mm minerale wol

30 26 1 1,0 0,31

2 E 34

45

fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm)
+ 20 mm houtvezelplaat

45 36 1 + 2 + 3 3,0 0,38

2 E 35

45

fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm)
+ 20 mm minerale wol

45 34 1 1,0 0,56

2 E 16

29

 fermacell Vloerelement (2 x 10 mm)
+ 9 mm vilt

29 26 1 + 2 2,0 0,28

2 E 26

34

 fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm)
+ 9 mm vilt

34 32 1 + 2 + 3 3,0 0,29

PP

25

 fermacell Vloerelement (2 x 12,5 mm) 25 0,30 1 + 2 + 3 3,0 0,15

19

gl = ook greenline
* Op betonnen vloeren en staalplaatvloeren is naast de REI 60 een RE 120 van toepassing  
 conform rapport NP-1204/A/2005.
** Volgens de NBN713.020 wordt een brandwerendheid van 30 minuten behaald.

(1) De gegevens met betrekking tot de toegestane puntbelasting, hebben betrekking op een belastbaar oppervlak ≥10 cm². De afstand tussen de belastbare
 oppervlakken ten opzichte van elkaar dient ≥ 50 cm te zijn. De totale belasting mag de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting niet overschrijden. De
 toegestane gelijkmatig verdeelde belasting mag de 1,5 kN/m² (2,0 kN/m² bij elementen met houtvezelplaat of polystyreen) niet overschrijden.
(2)  Een verhoging van de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting en puntbelasting is mogelijk wanneer er op vakkundige wijze een derde laag fermacell
 wordt aangebracht.
(3)  Voor zover de dikte van de isolatielaag op basis van hogere eisen aan de warmte-isolatie verhoogd dient te worden, kann dit met behulp van de geschikte
 isolatiematerialen geschieden.
(4)  De brandwerendheid is aangegeven conform de Europese brandclassificatie van bouwelementen. Testrapport NP-1204/A/2005.
(5)  Bij het leggen van vloerelementen op een ondergrond met vloerverwarming dient een warmteweerstand van 0,09 m² K/W in acht nemen.
(6)  De opgave van de toelaatbare puntbelastingen hebben betrekking op een belastingsoppervlak ≥10 cm². Afstand tot de rand ≥ 25 cm of het belastingsoppervlak
 ≥100 cm² geldt ook bij het aanbrengen op isolatielagen.
(7)  Verklaring van toepassingsgebieden zie tabel pagina 21. Uitbreiding van het toepassingsgebied is mogelijk door een belastingspreidende laag.

R = draagvermogen
E = branddoorslag (vermogen lekkage van vlammen en hete gassen te voorkomen)
I = isolatie (vermogen om warmteoverdacht te verminderen)
De klassen worden altijd gecombineerd met een tijdschaal in minuten.

met KOMO
productcertificaat + attest



Dekvloeren
Systeemcode Systeemtekening Opbouw Toepassings-

gebieden (8)
Toegestane
puntlast

Warmte-
weerstand

Bouwstofklasse
volgens
EN13501-1

Gewicht Brandwerendheid 
van bovenaf volgens 
houtachtige referen-
tievloer

Invloed op de brandwerendheid van extra (egalisatie)  
lagen onder fermacell Vloerelementen (7)

Droge 
egalisatiekorrels

Gebonden
egalisatiekorrels

Honingraatelement

(kN) (1), (2), (6) (m2K/W) (3) [kg/m2] NL(4-NL) / BE (4-BE)

2 E 11 (gl)

20

2 x 10 mm fermacell 1 + 2 2,0  0,06 A2 fl-s1 24 30 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,06 A2 fl-s1 36 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 22 (gl)

25

2 x 12,5 mm fermacell 1 + 2 + 3 3,0  0,07 A2 fl-s1 30 60 min. / 30 min.  – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,07 A2 fl-s1 42 60 min. / 60 min. – – –

2 E 13

40

2 x 10 mm fermacell
+ 20 mm polystyreen hardschuim

1 + 2 2,0 0,56 B fl-s1 24 30 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3  3,0 ≥ 0,56 B fl-s1 36 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 14

50

2 x 10 mm fermacell
+ 30 mm polystyreen hardschuim

1 + 2 2,0 0,81 B fl-s1 25 30 min. / 30 min.  60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,81 B fl-s1 37 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 16

29

2 x 10 mm fermacell + 9 mm fermacell vilt 1 + 2 2,0 0,28 B fl-s1 26 30 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,28 B fl-s1 38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 26

34

2 x 12,5 mm fermacell + 9 mm fermacell vilt 1 + 2 + 3 3,0 0,29 B fl-s1 32 60 min. / 30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,29 B fl-s1 44 60 min. / 60 min. – – –

2 E 31 (gl)

30

2 x 10 mm fermacell 
+ 10 mm houtvezel

1 + 2 + 3   3,0 0,26 B fl-s1 26 60 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm - 60 min. d ≥ 30 mm

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,26 B fl-s1 38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – 60 min. d ≥ 30 mm

2 E 34BNL

45

2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm houtvezel

1 + 2 + 3   3,0 0,38 B fl-s1 36 60 min. / 30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,38 B fl-s1 48 60 min. / 60 min. – – –

2 E 32

30

2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm minerale wol

1 1,0 0,31 A2 fl-s1 26 60 min. / 60 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,31 A2 fl-s1 38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 35

45

2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm minerale wol

1 1,0  0,56 A2 fl-s1 34 60 min. / 60 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,56 A2 fl-s1 46 60 min. / 60 min. – – –

Powerpanel

20 25

50
40 45 30

35

30
35

20

FERMACELL 2 E 11 2 E 22 2 E 13 2 E 23 2 E 31 2 E 32 Powerpanel Powerpanel

25

2 x 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O

1 + 2 + 3 3,0 0,15 A1 25 30 min. /– 60 min.  d ≥ 20 mm
90 min.  d ≥ 20 mm

60 min.  d ≥ 40 mm
90 min.  d ≥ 50 mm

60 min.  d ≥ 30 mm
90 min.  d ≥ 60 mm

+ 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O verlijmd (61)

1 + 2 3,0 ≥ 0,15 A1 37 60 min. / - 60 min. d ≥ 20 mm
90 min. d ≥ 20 mm

60 min.  d ≥ 40 mm
90 min.  d ≥ 50 mm

60 min.  d ≥ 30 mm
90 min.  d ≥ 60 mm

Powerpanel Vloerelement i.c.m. alternatieve isolatiemateriaalsoorten (volgens DIN EN 13162)

Door de toepassing kan alternatieve isolatiematerialen onder de fermacell Vloerelementen kan het toepassingsbereik veranderen.
Een lijst van toepasbare isolatiemateriaalsoorten met belastbaarheid is te downloaden op de website www.fermacell.nl
Minerale wol met persing ≥ 150 kg/m3 en een smeltpunt 
≥ 1000 °C (bijv. Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool)

1 1,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm

Houtvezel met persing ≥ 150 kg/m3 (bijv. Steico Therm of Pavatex Pavapor) 1  (+2) 1,0 (t/m 2,0)  – – – –

Houtvezel met persing ≥ 200 kg/m3 (bijv. Isorel (Steico Standard)) 1 + 2 + 3 3,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm

20

Houten balk-/ draagvloeren  *  
met dekvloer op de balkenlaag gesitueerd met dekvloer tussen de balkenlaag gesitueerd

Spaanplaat d ≥16 mm ! ≥ 600 kg/m3

Underlayment d ≥16 mm ! ≥ 520 kg/m3

Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mm

Spaanplaat d ≥16 mm ! ≥ 600 kg/m3

Underlayment d ≥16 mm ! ≥ 520 kg/m3

Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mm
*Op betonnen vloeren en staalplaatvloeren is naast de REI 60 een RE 120 van toepassing cf. rapport NP-1204/A/2005.
Door de inzet van fermacell Vloerelementen kunnen diverse (verdiepings) vloerconstructies brandpreventief verbeterd worden.
Prestaties zijn te ontlenen aan de onderstaande rapporten:
- fermacell Vloerelementen - NP-1204_A - fermacell Powerpanel H2O Vloerelement - P-3282/706/7

gl = ook greenline

Referentievloer t.b.v. brandwerendheidsbepaling fermacell Vloerelementen (4-NL)



Systeemcode Systeemtekening Opbouw Toepassings-
gebieden (8)

Toegestane
puntlast

Warmte-
weerstand

Bouwstofklasse
volgens
EN13501-1

Gewicht Brandwerendheid 
van bovenaf volgens 
houtachtige referen-
tievloer

Invloed op de brandwerendheid van extra (egalisatie)  
lagen onder fermacell Vloerelementen (7)

Droge 
egalisatiekorrels

Gebonden
egalisatiekorrels

Honingraatelement

(kN) (1), (2), (6) (m2K/W) (3) [kg/m2] NL(4-NL) / BE (4-BE)

2 E 11 (gl) 2 x 10 mm fermacell 1 + 2 2,0  0,06 A2 fl-s1 24 30 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,06 A2 fl-s1 36 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 22 (gl) 2 x 12,5 mm fermacell 1 + 2 + 3 3,0  0,07 A2 fl-s1 30 60 min. / 30 min.  – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,07 A2 fl-s1 42 60 min. / 60 min. – – –

2 E 13 2 x 10 mm fermacell
+ 20 mm polystyreen hardschuim

1 + 2 2,0 0,56 B fl-s1 24 30 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3  3,0 ≥ 0,56 B fl-s1 36 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 14 2 x 10 mm fermacell
+ 30 mm polystyreen hardschuim

1 + 2 2,0 0,81 B fl-s1 25 30 min. / 30 min.  60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,81 B fl-s1 37 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 16 2 x 10 mm fermacell + 9 mm fermacell vilt 1 + 2 2,0 0,28 B fl-s1 26 30 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,28 B fl-s1 38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 26 2 x 12,5 mm fermacell + 9 mm fermacell vilt 1 + 2 + 3 3,0 0,29 B fl-s1 32 60 min. / 30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,29 B fl-s1 44 60 min. / 60 min. – – –

2 E 31 (gl) 2 x 10 mm fermacell 
+ 10 mm houtvezel

1 + 2 + 3   3,0 0,26 B fl-s1 26 60 min. / 30 min. 60 min.  d ≥ 20 mm - 60 min. d ≥ 30 mm

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,26 B fl-s1 38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – 60 min. d ≥ 30 mm

2 E 34BNL 2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm houtvezel

1 + 2 + 3   3,0 0,38 B fl-s1 36 60 min. / 30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,38 B fl-s1 48 60 min. / 60 min. – – –

2 E 32 2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm minerale wol

1 1,0 0,31 A2 fl-s1 26 60 min. / 60 min. 60 min.  d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,31 A2 fl-s1 38 60 min. / 60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 35 2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm minerale wol

1 1,0  0,56 A2 fl-s1 34 60 min. / 60 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,56 A2 fl-s1 46 60 min. / 60 min. – – –

Powerpanel 2 x 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O

1 + 2 + 3 3,0 0,15 A1 25 30 min. /– 60 min.  d ≥ 20 mm
90 min.  d ≥ 20 mm

60 min.  d ≥ 40 mm
90 min.  d ≥ 50 mm

60 min.  d ≥ 30 mm
90 min.  d ≥ 60 mm

+ 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O verlijmd (61)

1 + 2 3,0 ≥ 0,15 A1 37 60 min. / - 60 min. d ≥ 20 mm
90 min. d ≥ 20 mm

60 min.  d ≥ 40 mm
90 min.  d ≥ 50 mm

60 min.  d ≥ 30 mm
90 min.  d ≥ 60 mm

Powerpanel Vloerelement i.c.m. alternatieve isolatiemateriaalsoorten (volgens DIN EN 13162)

Door de toepassing kan alternatieve isolatiematerialen onder de fermacell Vloerelementen kan het toepassingsbereik veranderen.
Een lijst van toepasbare isolatiemateriaalsoorten met belastbaarheid is te downloaden op de website www.fermacell.nl
Minerale wol met persing ≥ 150 kg/m3 en een smeltpunt 
≥ 1000 °C (bijv. Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool)

1 1,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm

Houtvezel met persing ≥ 150 kg/m3 (bijv. Steico Therm of Pavatex Pavapor) 1  (+2) 1,0 (t/m 2,0)  – – – –

Houtvezel met persing ≥ 200 kg/m3 (bijv. Isorel (Steico Standard)) 1 + 2 + 3 3,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm
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Toepassingsgebieden t.b.v. (8) 
1  Woningen, gangen en zolderverdiepingen in   
 woongebouwen, hotelkamers en badkamers  
 in hotels.
2  Kantoorruimten, gangen in kantoorgebouwen.

3  Beddenkamers en verblijfsruimten in zieken- 
 huizen, hoorzalen, klaslokalen, restaurants,   
 kelders in woongebouwen.
4  Behandelingsruimten en gangen in zieken- 
 huizen, gangen naar hoorzalen en klas- 
 lokalen, algemene ruimtes in openbare  
 gebouwen, kerken, theaters en bioscopen,  
 danszalen en turnhallen, verkoopruimten,  
 warenhuizen, boekhandels en archieven.

Houten balk-/ draagvloeren

Spaanplaat 
é ≥ 16 mm ≥ 600 kg/m3

Balklaag 45 x 180 mm,
h.o.h. 440 mm
Regelwerk 24 x 48 mm,
h.o.h. 330 mm
fermacell
Gipsvezelplaat 10 mm

Referentievloer t.b.v. brandwerend-
heidsbepaling fermacell
Vloerelementen  (4-BE)

(1) De gegevens met betrekking tot de toegestane 
puntbelasting, hebben betrekking op een belast-
baar oppervlak ≥ 10 cm2. De afstand tussen de 
belastbare oppervlakken ten opzichte van elkaar 
dient ≥ 50 cm te zijn. De totale belasting mag de 
toegestane gelijkmatig verdeelde belasting niet 
overschrijden. De toegestane gelijkmatig verdeel-
de belasting mag de 1,5 kN/m2 (2,0 kN/m2 bij 
elementen met houtvezelplaat of polystyreen) niet 
overschrijden.
(2) Een verhoging van de toegestane gelijkmatig 
verdeelde belasting en puntbelasting is mogelijk 
wanneer er op vakkundige wijze een derde laag 
fermacell wordt aangebracht.
(3) Voor zover de dikte van de isolatielaag op basis 
van hogere eisen aan de warmte-isolatie verhoogd 
dient te worden, kan dit met behulp van de ge-
schikte isolatiematerialen geschieden.
(4-NL) De brandwerendheid is aangegeven conform 
de Europese brandclassificatie van bouwelemen-
ten. Testrapport NP-1204/A/2005.
(4-BE) De brandwerendheid is aangegeven conform 
de Belgische brandclassificatie van bouwelemen-
ten. ISIB 2011-A-091.
(5) Bij het leggen van vloerelementen op een
ondergrond met vloerverwarming dient een
warmteweerstand van 0,09 m2 K/W in acht te 
worden genomen.
(6) De opgave van de toelaatbare puntbelastingen 
heeft betrekking op een belastingsoppervlak  
≥ 10 cm2. Afstand tot de rand ≥ 25 cm of het 
belastingsoppervlak ≥ 100 cm2 geldt ook bij het 
aanbrengen op isolatielagen.
(7)Niet van toepassing voor België.
(8) Verklaring van toepassingsgebieden volgens 
onderstaand tabel. Uitbreiding van het toepas-
singsgebied is mogelijk door een belastingsprei-
dende laag.

(61) Belastingspreidende laag betreffende, als extra 
laag op het fermacell Vloerelement aangebracht.



Geluidsisolatie op houten 
vloerconstructies

Vloer-constructie-opbouw fermacell dekvloer opbouw

2 E 32 2 E 32-c 2 E 34 (2) 2 E 35 (2)

 

30 30
20  

25
20

25
20

Geluidsisola-
tie zonder
Vloerele-
menten

fermacell Vloerelement
(2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm MIWO)
totaal 30 mm

2 E 32  fermacell Vloerelement  
 (2 x 10 mm fermacell
 + 10 mm MIWO)

-c  fermacell Droge 
 egalisatiekorrels 20 mm

fermacell Vloerelement
(2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm houtvezelplaat))

fermacell Vloerelement
(2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm MIWO)

1 Ιlu
Rw
NBN klasse

– 14
42
IVa

≤ 49 ≤ 52 ≤ 49 ≤ 51

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 14
73
IIIb

≤ 64 ≤ 67 ≤ 69 ≤ 63

2 Ιlu
Rw
NBN klasse

– 12
43
IIIb

– 5 (1) 
≤ 51
IIIa

– 7 (1) 
≤ 54
IIb

– 5 (1) 
≤ 51
IIIa

– 2 (1)

≤ 53 
IIb

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 11
71
IIIb

– 4 (1) 
≤ 62
IIb

– 4 (1)

≤ 63
IIIa

– 7 (1)

≤ 65
IIIa

– 3 (1)

≤ 61
IIb

3 Ιlu
Rw
NBN klasse

– 2
52
IIb

– 1
≤ 54
IIb

≤ 56
– 1
≤ 54
IIb

≤ 55

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 7
65
IIIa

– 1
≤ 59   
IIa

≤ 56
0
≤ 58
IIa

≤ 55

4 Ιlu
Rw
NBN klasse

0
55
IIb

+ 6 (1)

≤ 58 
Ib  

+ 7 (1)

≤ 59
Ib

+ 3 (1)

≤ 57
IIa

+ 6 (1) 
≤ 58
Ib

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 1
60
IIa

+ 5 (1) 
≤ 53    
Ib

+ 7 (1)

≤ 51
Ia

+ 5 (1) 
≤ 53
Ib

+ 8 (1) 
≤ 50
Ia

5 Ιlu
Rw
NBN klasse

+ 1
≤ 55
IIb

+ 4 (1)

≤ 57 
IIa 

+ 6 (1)

≤ 59
Ib

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 2
≤ 61
IIb

+ 5 (1)

≤ 53 
Ib

+ 9 (1)

≤ 49
Ia

6 Ιlu
Rw
NBN klasse

+ 5
≤ 57
Ib

+ 6 (1) 
≤ 59 
Ib  

+ 8 (1) 
≤ 59
Ib

+ 6 (1) 
≤58
IIa

+ 6 (1)

≤58
Ib

Ιco
Ln,w
Classe NBN

+ 5
≤ 56
Ib

+ 9 (1) 
≤ 0 
Ia  

+ 13 (1)

≤ 45
Ia

  + 11 (1) 
≤ 49
Ia

  + 10 (1)

≤ 49
Ia

7 Ιlu
Rw
NBN klasse

+ 4
55
IIa

+ 6 
≤ 57
Ib

Ιco
Ln,w
NBN klasse

– 1
59
IIb

+ 9 
≤ 50
Ia
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Ιlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw en Ln,w volgens 
ISO 717, NBN klassen volgens NBN S01-400
(1) Vloer- en plafondopbouw met WBDBO 
 ≥60 minuten.
(2) Toegestane puntbelasting 1,0 kN (woningbouw, 
 hotelkamers ed).
(3) Geluidsisolatie wordt reeds met 50 mm minerale 
 woll bereikt.

Opbouw plafond en onderconstructie (van boven naar beneden)
1  2 H 11

22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten 
balken
50 mm minerale wol
50 x 30 mm houten 
regelwerk
10 mm fermacell

2  2 H 21
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten 
balken
Laine de roche 100 mm(3)

50 x 30 mm houten 
regelwerk
10 mm fermacell
10 mm fermacell

3  2 H 11 suspendu par 
des étriers
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten 
balken
50 mm minerale wol
50 x 30 mm houten 
regelwerk op veerbeugels
10 mm fermacell

4  2 H 21 suspendu par 
des étriers
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten 
balken
100 mm steenwol (3)

50 x 30 mm houten 
regelwerk op veerbeugels
10 mm fermacell
10 mm fermacell

5  2 H 31
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten 
balken
50 mm steenwol deken 
60 x 40 mm houten 
regelwerk
60 x 40 mm regelwerk
op veerbeugels
10 mm fermacell
10 mm fermacell

6  2 H 32
22 mm spaanplaat
80 x 200 mm houten 
balken
100 mm minerale wol
100 mm minerale wol
veerregel
15 mm fermacell
15 mm fermacell

7  –
18 mm underlayment
75 x 165 mm houten 
balken
60 mm steenwol
C-100
10 mm fermacell
10 mm fermacell



Verhoogde geluidsisolatie op
houten vloerconstructies
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Basisvloer 2 E 31 2 E 31 2 E 31

Zonder  
vloerelement

2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm houtvezelplaat 

2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm houtvezelplaat 

2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm houtvezelplaat 

Systeemtekening

30 30
30

30
60

Constructie opbouw – 30 mm fermacell
Honingraatelementen met 
honingraatkorrels

60 mm fermacell
Honingraatelementen met 
honingraatkorrels

Ιlu

Rw

NBN 
klasse

Ιco  

Ln,w

NBN 
klasse

Ιlu

Rw

NBN 
klasse

Ιco  

Ln,w

NBN 
klasse

Ιlu

Rw

NBN 
klasse

Ιco  

Ln,w

NBN 
klasse

Ιlu

Rw

NBN 
klasse

Ιco  

Ln,w

NBN 
klasse

Zichtbare houten
balklaag
22 mm spaanplaat 
220  x 80 mm balken

-23 -25 -9 -20 0 -5 1 0

≤ 28 86 43 80 53 65 55 59

< IVb < IIIb IIIb < IIIb IIb IIIa IIa IIa

Houten balklaag 
met plafond op latten
22 mm spaanplaat
220 x 80 mm balken
50 mm minerale wol
30 mm latten
10 mm fermacell

-9 -19 -6 -12 -1 -5 0 -1

45 77 48 71 55 62 57 59

IIIb < IIIb IIIa IIIb IIb IIIa IIa IIb

Houten balklaag 
met plafond op veerrails
22 mm spaanplaat
220 x 80 mm balken
50 mm minerale wol
27 mm veerregel
10 mm fermacell

3 -4 7 4 9 13 9 15

≤ 56 62 59 54 62 45 62 41

IIa IIb Ib Ib Ib Ia Ib Ia

Houten balklaag 
met plafond op veerrails
22 mm spaanplaat
220 x 80 balken
100 mm steenwol
27 mm veerregel
10 mm fermacell
10 mm fermacell

5*  ** -2*  ** 9*  ** 6*  ** 11*  ** 15*  ** 11*  ** 17*  **

58 64 63 52 63 43 63 39

Ib IIb Ib Ib Ia Ia Ia Ia

 Ιlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw et Ln,w volgens ISO 717, NBN klassen volgens NBN S01-400.
* Vloer- en plafondopbouw met WBDBO ≥ 60 minuten 
** schatting
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Geluidsisolatie op houten  
vloerconstructies

Vloer-constructie-opbouw fermacell  dekvloer opbouw

2 E 16 2 E 26

 

29

fermacell Vloerelement
2 x 10 mm fermacell
+ 9 mm vilt  

34

fermacell Vloerelement
2 x 12,5 mm fermacell
+ 9 mm vilt

1 Ιlu,lab
Rw
NBN klasse

-16 
35 
IVb

-14 
37 
IVa

Ιco,lab
Ln,w
NBN klasse

- 21
79 
< IIIb

- 21
79
< IIIb

2 Ιlu,lab
Rw
NBN klasse

- 4
50
IIIa

- 3
51
IIb

Ιco,lab
Ln,w
NBN klasse

- 9
68
IIIa

- 9
68
IIIa

3 Ιlu,lab
Rw
NBN klasse

+ 6
60
Ib

+ 8
62
Ib

Ιco,lab
Ln,w
NBN klasse

+ 1
58
IIa

+ 7
52
Ia

4 Ιlu,lab
Rw
NBN klasse

+ 12
65
Ia

+ 13  (1)

65
Ia

Ιco,lab
Ln,w
NBN klasse

+ 4
54
Ib

+ 6
52
Ib

5 Ιlu,lab
Rw
NBN klasse

+ 16
67
Ia

+ 17  (1)

68
Ia

Ιco,lab
Ln,w
NBN klasse

+ 11
47
Ia

+ 14
44
Ia

6 Ιlu,lab
Rw
NBN klasse

+ 14
67
Ia

+ 15  (1)

67
Ia

Ιco,lab
Ln,w
NBN klasse

+ 10
48
Ia

+ 9
49
Ia

7 Ιlu,lab
Rw
NBN klasse

+ 18
69
Ia

+ 18  (1)

69
Ia

Ιco,lab
Ln,w
NBN klasse

+ 14
44
Ia

+ 14
44
Ia

Opbouw plafond en onderconstructie (van boven naar beneden)
1  –

18 mm OSB
50 x 200 mm houten balken
hoh ca. 625 mm

2  2 H 11
18 mm OSB
50 x 200 mm houten 
balken
hoh ca. 625 mm
100 mm glaswol
30 x 50 mm houten 
regelwerk
10 mm fermacell

3  2 H 11 
18 mm OSB
50 x 200 mm houten 
balken
hoh ca. 625 mm
100 mm glaswol
veerregel
10 mm fermacell

4  2 H 26
18 mm OSB
50 x 200 mm houten 
balken
hoh ca. 625 mm
100 mm steenwol 30 kg/m3

stroken fermacell
d = 12,5 mm tegen balken
afhangers 20 mm vrij
dubbel CD-60-27 plafond
12,5 mm fermacell

5  2 H 262

18 mm OSB
50 x 200 mm houten 
balken
hoh ca. 625 mm
100 mm steenwol
stroken fermacell
d = 12,5 mm tegen balken
afhangers 20 mm vrij
dubbel CD-60-27 plafond
2 x 12,5 mm fermacell

6  2 H 26
18 mm OSB
50 x 200 mm houten 
balken
hoh ca. 625 mm
100 mm steenwol
stroken fermacell
d = 12,5 mm tegen balken
trillingsarme afhangers
dubbel CD-60-27 plafond
12,5 mm fermacell

7  2 H 262

18 mm OSB
50 x 200 mm houten 
balken
hoh ca. 625 mm
100 mm steenwol
stroken fermacell
d = 12,5 mm tegen balken
trillingsarme afhangers
dubbel CD-60-27 plafond
2 x 12,5 mm fermacell

Ιlu en Ιco volgens NEN 5079, Rw en Ln,w volgens ISO 717, NBN klassen volgens 
NBN S01-400
(1) Vloer- en plafondopbouw met WBDBO ≥60 minuten.



Basisvloer fermacell Powerpanel Vloerelement

Composition Zonder vloerelement 25 mm Powerpanel 
Vloerelement

25 mm Powerpanel 
Vloerelement

25 mm Powerpanel 
Vloerelement

Systeemtekening

25
10

25
20

25
21

30

Constructie opbouw 10 mm houtvezel** 
≈ 230 kg/m3

20 mm de  
minerale wol**

houtvezel ***
22/21 mm, ≈150 kg/m3

+ 30 mm fermacell
Honingraatelement met
Honingraatkorrels

Ιlu

Rw
NBN klasse

Ιco  

Ln,w
NBN klasse

Ιlu

Rw
NBN klasse

Ιco  

Ln,w
NBN klasse

Ιlu

Rw
NBN klasse

Ιco  

Ln,w
NBN klasse

Ιlu

Rw
NBN klasse

Ιco  

Ln,w
NBN klasse

Houten balklaag 
met plafond op latten
22 mm spaanplaat
200 mm balken
50 mm minerale wol
30 mm latten
10 mm fermacell

- 15
41
IVa

- 18
76
IIIb

- 9
46
IIIb

- 11
7
IIIb

- 6
48
IIIb

- 9
67
IIIa

- 1 (schatting)

53 
IIb 

- 3 (schatting)

61  
IIIa

Houten balklaag 
met plafond op veerclips
22 mm spaanplaat
200 mm balken
50 mm minerale wol
30 mm Protektor
TPS-System
10 mm fermacell

+ 1
53
IIb

- 6
66
IIIa

- 7
60
Ib

+ 9
54
Ib

+ 8
60
Ib

+ 4
53
Ib

9
62
Ib

+ 13
44
Ia

*  Leveranciers 10 mm houtvezel: Steico Isorel (Steico Standard), toepassingsgebied 1 + 2 + 3 (toepasbare puntbelasting 3,0 kN).
**  Leveranciers 22/20 mm minerale wol (volgens DIN EN 13162) met persing ≥ 150 kg/m3 en een smeltpunt ≥ 1000 °C: Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP
 van Rockwool, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).
*** Leveranciers 22/21 mm houtvezel (volgens DIN EN 13171) met persing ≥ 150 kg/m3: Pavatex Pavapor, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).
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Verhoogde geluidsisolatie met fermacell 
Powerpanel Vloerelementen op houten 
vloerconstructies
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2 E 31 2 E 32 2 E 26 2 E 13 2 E 35 2 E 32
Opbouw 2 x 10 mm 

fermacell
+ 10 mm  
houtvezelplaat

2 x 10 mm 
fermacell
+ 10 mm  
minerale wol

2 x 12,5 mm 
fermacell
+ 9 mm vilt

2 x 10 mm 
fermacell
+ 20 mm polystyreen 
hardschuim

2 x 12,5 mm 
fermacell + 20 mm 
minerale wol

2 x 10 mm fermacell 
+ 10 mm  
minerale wol

Systeemtekening

30 30 34 40

≥2
0

45 30
≥ 2

0

Opbouw onder het vloerelement -c  ≥20 mm fermacell 
Droge egalisatie-
korrels

-c  ≥20 mm fermacell 
Droge egalisatie-
korrels

∆Lw*/Ιco,lab ∆Lw (dB)/Ιco,lab ∆Lw (dB)/Ιco,lab

140 mm betonvloer + 21/+ 10 + 20/+ 10 + 21/+ 9 + 17/+ 4 + 30/+ 16 + 22/+ 13

Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren (315 kg/m2)

Geluidsisolatieverbetering

* ∆Ιco,lab volgens NEN 5079
 ∆Lw volgens ISO 717-2

Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren volgens DIN 4109
2 E 13, 2 E 14 en 2 E 22 in combinatie met vloerverwarming

2 E 13 2 E 14 2 E 22 2 E 22

Opbouw 2 x 10 mm  
fermacell
+ 20 mm polystyreen
hardschuim

2 x 10 mm  
fermacell
+ 30 mm polystyreen
hardschuim

2 x 12,5 mm  
fermacell

2 x 12,5 mm  
fermacell

Systeemtekening

40 50 25
30

25
20

30
10

Opbouw onder het 
vloerelement

– – geschikte 30 mm 
EPS-vloerverwarming

geschikte 30 mm 
EPS-vloerverwarming
10 mm fermacell 
Gipsvezelplaat
20 mm minerale wol*

Toepassingsgebied 
(en) overeenkomstig 
p. 21

1 + 2 1 + 2 1 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Betonvloer 17 19 20 30

*  Leveranciers minerale wol. Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool. 
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2 E 31 in combinatie met fermacell egalisatiemiddelen
2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31 2 E 31

Opbouw 2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm houtvezel

2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm houtvezel

2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm houtvezel

2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm houtvezel

2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm houtvezel

2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm houtvezel

Systeemtekening

30 30
20

30
60

30
10

0

30
40

30
10

0

Opbouw onder het 
vloerelement

– 20 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

60 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

100 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

40 mm fermacell
Gebonden 
egalisatiemiddel

100 mm fermacell
Gebonden 
egalisatiemiddel

Toepassingsgebied 
(en) overeenkomstig 
p. 21

1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Betonvloer 21 24 25 27 24 25

2 E 32 en 2 E 35 in combinatie met fermacell egalisatiemiddelen
2 E 32 2 E 32 2 E 32 2 E 35 2 E 35

Opbouw 2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm  
minerale wol

2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm  
minerale wol

2 x 10 mm  
fermacell
+ 10 mm  
minerale wol

2 x 12,5 mm 
fermacell 
+ 20 mm 
minerale wol

2 x 12,5 mm 
fermacell 
+ 20 mm 
minerale wol

Systeemtekening

30 30
20

30
60

45 45
20

Opbouw onder het 
vloerelement

– 20 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

60 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

– 20 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

Toepassingsgebied 
(en) overeenkomstig 
p. 21

1 1 1 1 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Betonvloer 22 29 31 27 31
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Geluidsisolatieverbetering op beton- en steenachtige vloeren volgens DIN 4109  (vervolg)

2 E 11 en 2 E 22 in combinatie met fermacell egalisatiemiddelen
2 E 11 2 E 22 2 E 22 2 E 22 2 E 22

Opbouw 2 x 10 mm
fermacell

2 x 12,5 mm
fermacell

2 x 12,5 mm
fermacell

2 x 12,5 mm
fermacell

2 x 12,5 mm
fermacell

Systeemtekening 20
20

25
20

25
60

25
10

0

25
40

Opbouw onder het 
vloerelement

20 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

20 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

60 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

100 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

40 mm fermacell
Gebonden  
egalisatiemiddel

Toepassingsgebied 
(en) overeenkomstig 
p. 21

1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 1 + 2 + 3

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Betonvloer 18 20 22 24 22

2 E 22 in combinatie met minerale wol isolatie

2 E 22 in combinatie met houtvezelplaten
2 E 22 2 E 22 2 E 22

Opbouw 2 x 12,5 mm  
fermacell

2 x 12,5 mm  
fermacell

2 x 12,5 mm  
fermacell

Systeemtekening

25
16

25
40

25
21

20

Opbouw onder het 
vloerelement

17/16 mm houtvezel
Pavatex Pavapor

40 mm houtvezel
Steico Isorel

22/21 mm houtvezel 
Pavatex Pavapor
20 mm fermacell
Droge egalisatie-
korrels

Toepassingsgebied 
(en) overeenkomstig 
p. 21

1 1 + 2 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Betonvloer 22 26 27

2 E 22 2 E 22

Opbouw 2 x 12,5 mm  
fermacell

2 x 12,5 mm  
fermacell

Systeemtekening

25
10

0

25
16

0

Opbouw onder het 
vloerelement

100 mm 
minerale wol 
Heralan TPD 100

160 mm 
minerale wol 
Heralan TPD 160

Toepassingsgebied 
(en) overeenkomstig 
p. 21

1 1

∆ Lw (dB) ∆ Lw (dB)

Betonvloer 27 29
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* Leveranciers 10 mm houtvezel: Steico Isorel (Steico Standard), toepassingsgebied 1 + 2 + 3 (toepasbare puntbelasting 3,0 kN).
**  Leveranciers 22/20 mm minerale wol (volgens DIN EN 13162) met persing ≥150 kg/m³ en een smeltpunt ≥1000 °C: Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van
 Rockwool, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).
*** Leveranciers 22/21 mm houtvezel (volgens DIN EN 13171) met persing ≥150 kg/m³: Pavatex Pavapor, toepassingsgebied 1 (toepasbare puntbelasting 1,0 kN).

fermacell Powerpanel H2O Vloerelement
Opbouw 25 mm Powerpanel 

Vloerelement
25 mm Powerpanel 
Vloerelement

25 mm Powerpanel 
Vloerelement

25 mm Powerpanel 
Vloerelement

Systeemtekening

25
10

25
20

25
21

20

25
20

Opbouw onder het vloerelement 10 mm houtvezel *
≈ 230 kg/m3

20 mm minerale wol ** houtvezel ***
22/21 mm, ≈150 kg/m3

+ 20 mm fermacell Droge 
egalisatiekorrels

20 mm polystyreen
hardschuim
EPS DEO 150 kPa

∆ Lw/ Ιco,lab (dB) ∆ Lw/ Ιco,lab (dB) ∆ Lw/ Ιco,lab (dB) ∆ Lw/ Ιco,lab (dB)

140 mm betonvloer + 18/+ 12 + 27/+ 20 + 26/+ 19 + 18/+8

Geluidsisolatieverbetering met fermacell Powerpanel Vloerelement 
op beton- en  steenachtige vloeren (315 kg/m2)
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Eigenschappen

Systeemcode Systeemtekening Afmeting Elementdikte Element-
gewicht

Warmte-
weerstand

Bouwstofklasse
EN 13501-1

Afvoercapaciteit

[mm] [mm] [kg] [m2K/W] [l/s]
Powerpanel
Afvoerelement

500 x 500 35 mm buiten-
zijde element

9 0,17 A1 0,7 (horizontale en 
verticale afvoer)

25 mm bij 
afvoeropening

Powerpanel  
Inloopdouche-
element

1000 x 1000 35 mm buiten-
zijde element

35 0,17 A1 0,7 (horizontale en 
verticale afvoer)

25 mm bij 
afvoeropening

Powerpanel  
Inloopdouche-
element

1200 x 1200 35 mm buiten-
zijde element

50 0,17 A1 0,7 (horizontale en 
verticale afvoer)

25 mm bij 
afvoeropening

Eigenschappen fermacell Powerpanel 
 Afvoer-en Inloopdouchelementen

Elemententekening Afmeting 
douchegoot

Element hoogte 
douchegoot montageset

Hoogte
douchegoot montageset
(inclusief additionele
Powerpanel H2O plaat)

100500100 500 50

650 55050

Element 1 Element 2

m
on

ta
ge

ri
ch

tin
g

m
on

ta
ge

ri
ch

tin
g

50

10
50 10
00

Bovenaanzicht 1000 x 1000 mm 42,5 mm (hoogste punt)
30 mm (laagste punt)

55 mm* (hoogste punt)
42,5 mm* (laagste punt)

*  Constructiehoogtes hebben uitsluitend betrekking op de fermacell Powerpanel Douchegoot montageset.
   Andere hoogtes zoals opvangbak, afvoerleiding, enz. moeten nader worden bekeken.

Eigenschappen fermacell Douchegoot montageset



31

Eigenschappen fermacell egalisatiemiddelen al dan niet in combinatie  
met fermacell  Vloerelementen
Product Uitvlakhoogte Massa Warmte  

geleidings- 
coëfficiënt !

Eigenlast bij  
10 mm laagdikte

Bouwstof-
classificatie

[mm] [kg/m3] [W/mK] [kN/m²]

fermacell Egalisatiemiddel 0–20 1700 1,2 0,17 A1

fermacell Droge egalisatiekorrels 10–60  
(10–100 in toepassingsgebied 1)

400 0,09 0,04 A1

fermacell Gebonden egalisatiemiddel * 40-2000 350 0,12 0,035 A2

fermacell Honingraatelement 30 of 60 1500 0,70 0,15 A1

* Waterdamp-diffusieweerstandsgetal µ = 7

Elementdikte Opbouw Afmeting Individuele 
last

Bouwstofklasse 
volgens 
DIN 4102

Warmteweerstand

fermacell Gipsvezelplaat Isolatie EPS 035 DEO 150

[mm] [mm] [kN/m²] [m²K/W]

120 10 110 1000 x 500 ca. 0,15 B1 3,17

150 10 140 1000 x 500 ca. 0,16 B1 4,03

Andere maten 70-210 mm op aanvraag verkrijgbaar.

Elementdikte Opbouw Afmeting Individuele 
last

Bouwstofklasse 
volgens 
DIN 4102

Warmteweerstand

fermacell Gipsvezelplaat Isolatie EPS 035 DEO 150

[mm] [mm] [kN/m²] [m²K/W]

70 10 60 1000 x 500 ca. 0,14 B1 1,74

Eigenschappen fermacell Vlieringvloerelement 

Eigenschappen fermacell Kelderplafond isolatie-element
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fermacell Vloerelementen 

in één oogopslag

n	 Handzame elementen
n	 Eén mans verwerking
n	 Gemakkelijke verwerking
n	 	Direct beloopbaar  

en af te werken
n	 Slijtvast 
n	 Doordacht systeem
n	 	Brandwerende  

eigen schappen
n	 Verbetering geluidsisolatie
n	 Thermische verbetering
n	 Ecologisch product
n	 	Geschikt voor sanitaire  

ruimten in woningen
n	 	Geschikt voor 

vloer verwarmingssystemen
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1  Eisen aan de 
onderconstructie 

Voor het leggen van fermacell 
Vloerelementen is het nood-
zakelijk dat de vloerelementen 
volledig ondersteund worden 
door een draagkrachtige con- 
structieve vloer. De vloerele-
menten hebben namelijk geen  
vrij dragende eigenschappen.  
De constructieve vloer dient ook 
droog te zijn.

Steenachtige vloeren
Als de vloerconstructie rest-
vocht bevat en/of optrekken van  
vocht vanuit de vloerconstructie 
mogelijk is, dient het verhinderd 
te worden, dat dit vocht in de  
fermacell opbouw kan op trekken. 
Er dient op de con structieve 
vloer een waterdichte afsluiting 
aangebracht te worden. Hiertoe 
kan een PE-folie (met een mini- 
male dikte van 0,2 mm) vlak  
op de onderconstructie aan-
gebracht worden. Zorg ervoor 
dat de stroken folie elkaar met 
een strook van minimaal 20 cm 
overlappen. Trek de PE-folie bij 
de wanden zodanig omhoog, dat 
de hoogte van de folie in over- 
eenstemming is met de hoogte 
van de fermacell opbouw. Bij  
een onderconstructie die geen 
restvocht bevat, zoals een 
volledig uitgeharde betonvloer 
tussen twee verdiepingen, kan 
het leggen van een waterdichte 
folie achterwege worden 
gelaten.

Steenachtige vloeren die recht-
streeks op de ondergrond zijn 
aangebracht 
(vloeren op staal)
Vloeren die direct op het grond-
oppervlak aansluiten, dienen 
duurzaam tegen indringen van 
vocht beschermd te worden.  
In het algemeen wordt een 
afdichting aan de buitenzijde  
van de vloer tijdens de bouw van 
het bouwwerk aangebracht. 
Indien deze waterafsluitende laag 
niet is aangebracht, bijvoorbeeld 
bij oude gebouwen, dan dient er 
op de vloer een PE-folie (met een 
minimale dikte van 0,2 mm) te 
worden aangebracht. Hierop 
kunnen de fermacell Vloerele-
menten worden aangebracht.

Houten vloerconstructies
Voor het leggen van fermacell 
Vloerelementen dient de houten 
vloerconstructie gecontroleerd en 
zonodig verbeterd te worden. 
Rotte of kapotte delen vervangen 
en loszittende delen weer vast- 
 schroeven aan de balken. De on- 
dergrond mag niet inzakken of 
veren. Indien de houten vloer zeer 
oneffen is, dan moet er, voor ver- 
krijging van een volledig draagvlak 
voor de vloerelementen, een ega- 
lisatielaag worden aangebracht. 
Gebruik hiervoor bijv. de 
fermacell Droge egalisatiekorrels 
(zie bladzijde 19 e.v. ”fermacell 
Droge egalisatiekorrels”).
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Een ophoging en/of egalisatie 
van de ondergrond kan om 
verschillende redenen vereist 
zijn:
n   Egalisatie van een ongelijke 

ondergrond.
n   Hoogte-egalisatie resp. 

ophoging van de ondergrond 
om de gewenste afwerk- 
hoogte te behalen.

n   Verhoging van de geluids-
isolatie (luchtgeluids- en 
contactgeluidsisolatie).

n   Verhoging van de thermische 
isolatie.

De egalisatie van een onder-
grond kan worden gerealiseerd 
met de verschillende uitvlakme-
thoden van fermacell (zie hoofd - 
stuk 2). Voor een ruwe egalisatie 
kunnen bijvoorbeeld cellen -
beton blokken worden toegepast. 
Voor een ophoging van de 
onder grond met (thermische) 
isolatieplaten zijn er verschillen-
de opbouwen mogelijken. U kunt 
hiervoor terecht op onze website 
of informatie aanvragen bij onze 
technische adviseurs.

Egalisatie van de ondergrond
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2  Uitvlakken oneffenheden 

Voordat de fermacell  Vloer- 
elementen gelegd worden,  
dient de vloer gecontroleerd  
te worden op oneffenheden. 
Kleinschalige oneffenheden 
kunnen met fermacell Gipslijm 
of fermacell Voegengips (4h) 
geëgaliseerd worden. Bij grotere 
afwijkingen kunnen de volgende 
producten worden toegepast:

n   Van 0 tot 20 mm met  
fermacell Egaliseermiddel 
voor vloeren. 

n   Van 10 tot 60 mm met  
fermacell Droge egalisatie- 
korrels voor alle toepassings-
gebieden. Van 10 tot 100 mm 
uitsluitend voor toepassings-
gebied 1 (woonbestemming). 

n   Van 30 tot 2 000 mm met 
fermacell Gebonden 
egalisatiemiddel.
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Toepassing 
Het met kunststof veredelde 
fermacell Egaliseermiddel  
voor vloeren op basis van alpha- 
halfhydraat, wordt gebruikt voor 
de vervaardiging van egale, 
gladde oppervlakken met een 
laagdikte tot 20 mm. Dit product 
is uitermate geschikt voor veel 
ondergronden in binnenruimtes. 
Het egaliseermiddel kan ook  
op fermacell Vloerelementen 
aangebracht worden in plaats 
van een afsmeerlaag op het 
totale oppervlakte. 

fermacell Egaliseermiddel voor vloeren

Eigenschappen 
Het fermacell Egaliseer middel 
voor vloeren biedt talrijke 
voor delen:

Snelheid 
n   Reeds na 3 uur beloopbaar  

en na 24 uur belegbaar  
(bij 20 °C, 65 % rel. lucht-
vochtigheid, dikte 3 mm) 

n   Droging door hydratatie:  
geen bindingsversneller,  
geen sintellaag, geen schuren 

n   Zelfnivellerend & verpompbaar 
n   Hoge opbrengst: 1 zak = 15 m2 

bij laagdikte 1 mm 
n   Geen grondering benodigd tot 

een laagdikte van 10 mm op 
fermacell Vloerelementen

Veelzijdigheid 
n   Geschikt voor fermacell 

Vloerelementen 
n   Voor ondergronden van 

spaanplaten, anhydriet  
of beton 

n    Ook toepasbaar bij 
vloer verwarming
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Verwerking 
Losse ondergronden dienen te 
worden bevestigd en loszittende 
lagen, stof en oplosmiddelen 
moeten verwijderd worden. Zorg 
dat wegstromen van het egalise-
ermiddel wordt voorkomen. Om 
de nodige hechting te waarbor-
gen en het uitvloeien van het 
egaliseermiddel te bevorderen, 
dient de ondergrond behandeld 
te worden met fermacell Diep-
grond. Bij de toepassing van het 
egaliseermiddel op fermacell 
Vloerelementen die geschuurd 
zijn, dient de fermacell Diep-
grond in twee lagen te wor-
den aangebracht; waarna het 
fermacell Egaliseermiddel kan 
worden aangebracht. 

Een zak van 25 kg fermacell 
Egaliseermiddel voor vloeren 
onder flink roeren in ca. 6,5 l 
koud, helder water mengen tot 
een vloeibare, homo gene massa 
ontstaat. De ver wer king moet 
binnen 30 minuten plaatsvinden. 

De ontstane egali sa tiemassa 
wordt in één keer in de vereiste  
laagdikte aangebracht en 
genivelleerd (met bijv. een 
vlakke spaan of stekelrol om te 
ontluchten). Attentie: bescher-
men tegen tocht! Bij beginnende 
 verstijving stoppen met het 
verwerken van fermacell  
Egaliseermiddel voor vloeren. 
Niet verwerken beneden een 
onder  grond- en ruim te tempe- 
ra tuur van +5 °C.

Egaliseermiddel aanbrengen

In een schone emmer mengen  
6,5 l water per 25 kg

Ondergrond gronderen en  
randstroken aanbrengen

Zakgoed in emmer strooien cf. 
verwerkingsrichtlijn
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fermacell Droge egalisatiekorrels

De lichtgewicht minerale  
korrels met hun bijzondere 
bouwfysische eigenschappen  
zijn op vele gebieden inzetbaar. 
Door hun ruwe korreloppervlak 
haken de korrels in elkaar en 
bieden daardoor een hoge sta- 
biliteit. Op basis van de korrel-
vorm is het mogelijk om op een 
economische manier een 
stabiele egalisatielaag aan  
te brengen. Deze laag biedt  
ook nog enige warme- en  
geluidisolerende en brandwe-
rende eigenschappen.

Door het geringe gewicht is het 
gebruik ervan op lichte vloeren 
(houten vloerconstructies) vanuit 
constructief oogpunt aan te 
bevelen.

Materiaal en eigenschappen
fermacell 
Droge egalisatiekorrels zijn 
gedroogde en gemalen 
cellenbetonkorrels.
n    Bouwstofklasse: A 1 (volgens 

EN 13501-1) niet brandbaar
n    Warmtegeleidingscoëfficiënt 

(rekenwaarde): λR = 0,09 W/mK

n    Korrelgrootte: 0,2 – 4 mm
n    Gewicht: circa 400 kg/m3
n    Minimale storthoogte: ≥ 10 mm
n    Maximale storthoogte: 60 mm 

(100 mm uitsluitend voor 
toepassingsgebied 1: 
woonbestemming)

n    Storthoeveelheid per m2:  
circa 10 liter bij een 
 storthoogte van 1 cm

Toepassingsgebied
fermacell 
Droge egalisatiekorrels worden 
gebruikt voor het egaliseren en 
ophogen van ongelijke vloeren 
bij renovatie en nieuwbouw. Met 
behulp van een afreiset van 
fermacell kan het afreien tot op 
exact bepaalde hoogte gebeu-
ren. Het materiaal is zeer 
geschikt voor toepassing onder 
fermacell Vloerelementen. Om 
een goede haakwerking tussen 
de egalisatiekorrels te bewerk-
stelligen is een minimale stor-
thoogte van 1 centimeter 
benodigd.

Leggen van de vloerelementenDroge egalisatiekorrels
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Verwerking
Voor het aanbrengen van een 
egalisatielaag met fermacell 
Droge egalisatiekorrels dient  
als volgt te werk worden gegaan.  
Bij houten vloeren moet eerst 
een laag fermacell Bescher-
mingsfolie worden aangebracht, 
die tegen de muur iets omhoog 
wordt gezet. Deze folie voorkomt 
het weg lekken van korrels door 
knoest gaten of scheuren. Indien 
er een geheel gesloten onder-
constructie (beton vloer) aan-
wezig is, kan deze laag achter-
wege blijven. Indien de vloer 
restvocht bevat of optrekkend 
vocht mogelijk is, dan dient een 
damp dichte folie (bijvoorbeeld 
0,2 mm PE-folie) te worden 
gebruikt.

De fermacell Minerale wol 
randstroken worden toegepast 
om een starre verbinding met de 
aansluitende bouwkundige delen 
(zie foto) te voorkomen.

Voor het storten dient men eerst 
de te storten hoogte uit te zetten 
t.o.v. een vast peil (bijvoorbeeld 
op de muren). Houdt bij het 
uit zet ten rekening met de dikte 
van de zwevende dekvloer en 
afwerking.

Afhankelijk van de storthoogte 
kunnen de fermacell Minerale 
wol randstroken ook op de egali- 
satielaag worden aangebracht. 
Uitsluitend voor akoestische 
inzet van de fermacell Droge 
egalisatiekorrels dient dit ook 
door de fermacell Minerale wol 
randstroken te zijn ontkoppeld.

Vorm twee dammen van korrels 
waarop de geleideregels gelegd 
kunnen worden. Zorg ervoor dat 
de hoogte van de dammen gelijk 
ligt met de storthoogte. Stort  
ver volgens de egalisatiekorrels 
tussen deze dammen. Vervol-
gens kan de stortlaag geëgali- 
seerd worden met behulp van 
een rei waarop een waterpas is 
bevestigd. Ten gevolge van de 
korrelafmeting (0,2 tot 4 mm) 
dient de mini male laagdikte  
van de egalisatielaag 10 mm te 
bedra gen. De maximale laag- 
dikte be draagt 60 mm of 100 mm 
voor uitsluitend toepassingsge-
bied 1 (woonbestemming). De 
egalisatielaag hoeft niet verdicht 
te worden.

Omdat het hier een minerale 
korrel zonder bindmiddel 
betreft, moet rekening worden 
gehouden met een inklinking van 
ca. 5 %.

Bij grotere egaliseerlaagdikten 
dan de voorgeschreven toegesta-
ne storthoogte, dient er eerst een 
ruwe egalisatie met bijvoorbeeld 
cellenbetonblokken, een geëxt-
rudeerd hardschuim of EPS DEO 
150 (PS 30) schuim plaats te 
vinden.
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In de egalisatielaag kunnen 
even tueel installatieleidingen 
worden opgenomen. De mini male 
dekking van de egalisatielaag op 
de leidin gen bedraagt 10 mm. 
Waterleidingen dienen omman-
teld te worden om condensatie 
te voorkomen.

Op de egalisatielaag van  
fermacell Droge egalisatie- 
korrels wordt een zwevende 
dekvloer met fermacell  
Vloerelementen aangebracht.

De fermacell Droge egalisatie-
korrels kunnen niet direct 
belopen worden. Werk daarom 
volgens het leg  schema 2 (zie 
hiervoor ook ”Aan brengen van 
fermacell Vloer elementen”, 
bladzijde 20 + 21) of maak 
gebruik van loopeilanden. Leg 
daartoe bijvoorbeeld enkele 
fermacell Vloerelementen over 
de fermacell Droge egalisatie-
korrels om in de start hoek te 
komen.

Wanneer een vloerverwarming-
systeem op een laag fermacell 
Droge egalisatiekorrels wordt 
aangebracht, dient er op de 
 egalisa tielaag eerst een extra 
fermacell Gipsvezelplaat 
aan gebracht te worden van  
10 mm dikte.

Randisolatiestroken aanbrengen

Storten van korrels

Leggen van de vloerelementen

Uitreien van de korrels
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fermacell Gebonden egalisatiemiddel

fermacell Gebonden egalisatie-
middel bestaat uit gerecycled 
polystyreenschuim met een 
korreldikte van 2 tot 8 mm en  
een bindmiddel op cementbasis.

n    Polystyreenschuim kenmerkt 
zich door een laag gewicht  
en uitstekende warmte- 
isolerende eigenschappen.

n    Cementbindmiddel zorgt voor 
hoge belastbaarheid en voor- 
 komt werking van het product. 
Zo ontstaat een stabiel opper-
vlak dat al na 6 uur beloopbaar 
is. Het benodigde aanmaak-
water dient uitsluitend voor 
het afbindproces van het 
cementbindmiddel. Op deze 
manier is vochtinwerking in  
ondervloer en overige bouw-
delen uitgesloten.

Door de ideale combinatie van 
grondstoffen, behoren stort- 
 hoogtes van min. 30 mm tot  

max. 2 000 mm tot de mogelijk-
heden, aangebracht in laagdikte 
van maximaal 500 mm op onder- 
 vloerconstructies zoals gewel-
ven, geprofileerde stalen platen, 
betonnen of houten vloeren.

Eventueel op de vloer aanwezige 
stroom- of waterleidingen en/of 
kanalen, maar ook dwarsbalken, 
raveelbalken en dergelijke, 
vormen niet langer een praktisch 
obstakel. Het vloerniveau laat 
zich met fermacell Gebonden 
egalisatiemiddel simpel ophogen 
tot de gewenste hoogte.

fermacell Gebonden egali satie- 
middel vormt de ideale uitbreiding 
van het assortiment vloerelemen- 
ten van fermacell.

Daar waar het toepassings bereik 
van het droge egalisatiepro- 
gramma eindigt, begint het  
toepassingsbereik van fermacell 
Gebonden egali satiemiddel.

Inhoud van een volle zak in de betonmixer 
aanmaken

1

8 tot 10 liter water per zak toevoegen

2

De tweede dam storten op het niveau van 
de eerste dam

5 6

Wacht totdat de dam enigszins is aange-
droogd (ca. 20 min.)
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Geschikt voor vele 
 toepassingsgebieden
De toepassingen van het product 
zijn zeer divers en lopen uiteen 
van vloeren in woningen tot 
vloeren in de utiliteitsbouw, zowel 
in nieuwbouw als renovatie.

Verwerking
Langs een wand (foto 3) een dam 
van circa 20 cm breed van de 
gewenste uiteindelijke hoogte 
storten en deze bijvoorbeeld met 
een fermacell Set afreilatten 
uitrichten (foto 4) ten opzichte  
van het meterpeil. De tweede 
dam ver volgens aanbrengen  
op een afstand die overeenkomt 
met de lengte van de afreilat  
en daarna nivel leren (foto 6). Na 
een korte aandroogtijd kan nu het 
fermacell Gebonden egalisatie-
middel tussen de beide dammen 
gestort worden. Het gestorte 
mengsel kan vervolgens recht-
streeks  afgereid worden (foto 7) 
op de inmiddels aangedroogde 

dammen. Het verdient aan beve-
ling hiervoor de niveaumaat uit 
de fermacell Set afreilatten te 
gebruiken of gebruik te maken 
van een haakse houten lat of 
vierkant staalprofiel. Oneffen- 
heden egaliseren met een spaan 
(foto 8). Het fermacell Gebonden 
egalisatiemiddel is circa 6 uur  
na verwerking beloopbaar en is 
al na 24 uur volledig belegklaar  
(bij een omgevingstemperatuur  
van 20 °C en een relatieve lucht- 
vochtigheid van 65 %). Om loop- 
paden en intern transport moge- 
lijk te maken tijdens de bouwfase 
dient de egalisatiemortel tijdelijk 
afgedekt te worden met belas-
tingspreidende plaatlagen.

Gereedschap en mengmachines 
direct na gebruik reinigen met 
water.

De gestorte vloer moet tijdens 
het uitharden tegen tocht- 
invloeden beschermd worden.

Storten van het gebonden  egalisatiemiddel

3

De eerste dam uitrichten

4

Wanneer het gebonden egalisatiemiddel 
tussen de dammen gestort is, kan het 
afreien beginnen

7 8
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De honingraatelementen moeten 
met de gesloten papier laag aan 
de onderzijde op de vloer worden 
gelegd. Ze dienen direct aan te 
sluiten tegen de bestaande muur 
of wand. De elementen worden 
stotend tegen elkaar gelegd. 
Door de aan de zijkanten uitste-
kende papierstroken, ontstaat 
aan de langszijde van het ele-
ment een overlapping. Het naast- 
liggende element dient op deze 
uitstekende papierstrook te 
worden gelegd. Aan de korte 
zijde van het element steekt geen 
papier uit. Op plaatsen waar  
toch korrels kunnen wegzakken 
(bijvoorbeeld bij randen), dient 
fermacell Beschermingsfolie  
op de vloer aangebracht te 
worden, ter voorkoming van het 
wegzakken van de korrels. 

Eventuele passtukken van de 
honingraatelementen kunnen 
met een stanleymes of tapijtmes 
uitgesneden worden. De gemak-
kelijkste manier van insnijden is 
om eerst de elementen op hun 
kop te leggen en dan aan de 
achterzijde (papierzijde) in te 
snijden. Daarna kunnen ze weer 
worden omgedraaid en neerge-
legd worden.

fermacell Honingraatsysteem

Het fermacell Honingraat-
systeem levert in combinatie 
met de fermacell Vloerelemen-
ten, een hoge geluidsisolatie-
waarde op voor eenvoudige 
houten vloerconstructies.

In bepaalde gevallen kan zelfs 
het aanbrengen van een plafond 
onder de vloerconstructie 
ge luidstechnisch gezien achter-
wege blijven. Zelfs vloer/plafond- 
constructies die moeten voldoen 
aan de eisen van een woning-
scheidende vloer zijn eenvoudig 
te realiseren.

Technische gegevens
fermacell  
Honingraatelement:
n  afmeting: 1 500 × 1 000 mm
n  dikte: 30 mm/60 mm

fermacell Honingraatkorrels:
n    volumieke massa: 1 500 kg/m3
n    korrelgrootte 1 – 4 mm
n    zak à 15 liter (22,5 kg)
n    verbruik:  ca. 2 zakken per m2

(45 kg/m2) bij 30 mm 
ca. 4 zakken per m2 
(90 kg/m2) bij 60 mm

Verwerking fermacell 
Honingraatelement
De fermacell Honingraatele-
menten moeten volledig onder-
steund op de bestaande vloer 
gelegd worden. In verband met 
het behalen van de optimale 
geluidsisolatie is het belangrijk 
dat de elementen rechtstreeks 
op de bestaande vloer liggen, 
zon der opneming van tussen- 
 lagen.
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fermacell Honingraatelement leggen

1

Het fermacell Honingraatelement met 
fermacell Honingraatkorrels vullen

2

De fermacell Honingraatkorrels afreien

3

Het fermacell Honingraatsysteem

5

De fermacell Vloerelementen leggen

4
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Opnemen van  
installatieleidingen
Installatieleidingen kunnen op 
de vloer worden gelegd op een 
strook kraftpapier. De honing-
raatelementen worden tegen de 
leidingen gelegd. De ontstane 
leidingsleuf wordt met honing- 
raatkorrels gevuld (”leiding-
zone” maximaal 10 cm breed). 
Waterleidingen dienen omman-
teld of geïsoleerd te worden, om 
condensatie aan de buitenzijde 
van de leidingen te voorkomen. 
Op de leidingen moet een mini-
male korreldekking van 10 mm 
aanwezig zijn. 

Indien hierdoor de totale hoogte 
boven de hoogte van 30 mm 
respectievelijk 60 mm van het 
honingraatelement uitkomt, 
dienen fermacell Droge egalisa-
tiekorrels te worden toegepast 
bovenop de resp. 30 of 60 mm 
honingraatkorrelvulling. De 
dekking op de leidingen moet 
altijd minimaal 10 mm zijn. Het 
aantal leidingen dient bovendien 
beperkt te blijven om verlies van 
geluidsisolatie te voorkomen.

Aanbrengen van de  
fermacell Honingraatkorrels
De fermacell Honingraatkorrels 
zitten in zakken van 22,5 kg.  
De honingraatkorrels worden  
in de honingraten uitgestrooid. 
Tijdens deze werkzaamheden 
zijn de honingraatelementen 
voorzichtig te belopen. Het is 

echter aan te bevelen dat men  
de honingraatkorrels voor zich 
uit verspreidt, zodat men over  
de gevulde fermacell Honing-
raatelementen kan lopen. 
 
De fermacell Honingraat - 
korrels worden tezamen met  
de fermacell Honingraatele-
menten met behulp van een 
rei vlak afgereid. Eventueel 
kan men bij het verspreiden en 
vullen van de honingraatele-
menten gebruik maken van een 
vloerwisser. De korrels moeten 
zodanig worden afgereid dat de 
honingraten zelf net niet meer 
zichtbaar zijn. Het is niet nodig 
bij de 30 mm elementen om de 
honingraatkorrels mechanisch 
of op een andere wijze na te 
verdichten.

Bij de 60 mm honingraatele- 
menten is verdichting wel beno-
digd. Door met een elektrische 
klopboormachine (met omge-
draaide boor) de onderliggende 
vloer in trilling te brengen, 
kunnen de honingraatkorrels 
verdicht worden.

Het gewicht van de met honin- 
g raatkorrels gevulde elementen 
is ca 45 kg/m2 bij 30 mm honin-
graatelementen en ca. 90 kg/m2 
bij 60 mm honingraatelementen. 
Hier dient rekening mee ge-
houden te worden bij een even-
tuele constructieve berekening 
van de vloer.
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3  fermacell Vloerelementen 
op vloerverwarmings- 
systemen 

Op vloerverwarmingssystemen 
kunnen de 25 mm dikke  
fermacell Vloerelementen 
(2 E 22) als druk verdelende 
laag en als ondergrond voor de 
eindafwerking worden toegepast. 
De vloerverwarmingssystemen, 
meestal verwarmingssystemen 
op basis van warm water, moe-
ten door de fabrikant goedge-
keurd zijn voor de toepassing 
met een droog vloersysteem.

Geschikte 
 vloerverwarmingssystemen
n    Systemen met verwarmings-

buizen in speciaal daarvoor 
bestemde vormplaten, zoals 
bijv. platen van polystyreen 
(bij voorkeur PS 30 volgens 
EN 13163 EPS DEO 150 KPa) 
of houtvezel, en horizontale 
geleiding van de warmte  
met behulp van speciale 
warmtegeleidingsplaten,  
die tegelij kertijd een volledig 
draagvlak van de fermacell 
Vloer elementen garanderen.

n    Systemen met warmtegelei-
dende platen (klimaatvloer).

n  Systemen met verwarmings-
buizen geïntegreerd in 
fermacell Vloerelementen. 

De watertemperatuur van het 
vloerverwarmingsysteem
dient zodanig ingesteld te zijn 
dat onder de fermacell Vloerele-
menten de voorlopptemperatuur 
van het water ≤ 50 °C. is en blijft. 
Voor fermacell Powerpanel Vlo-
erelementen zijn er hieromtrent 
geen beperkingen, gezien de 
materiaaleigenschappen.

Legvoorschriften
Voer de voorbereiding van de  
ondergrond uit, zoals reeds  
eerder beschreven. Wanneer 
vanwege bouwfysische of 
statische aspecten, onder het 
vloerverwarmingssysteem  
extra lagen dienen te worden 
aan gebracht, dan moeten  
deze voldoende drukvast zijn.  
Wanneer een vloerverwarmings- 
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systeem op een laag fermacell 
Droge egalisatiekorrels wordt 
aan gebracht, dient er op de 
egalisatielaag eerst een extra 
laag fermacell Gipsvezelplaat 
aangebracht te worden van  
10 mm dikte. Voor het vervolg-
traject dient een naadversprin-
ging van ten minste 400 mm te 
worden aangehouden.

Extra isolatielagen van poly  - 
styreen hardschuim moeten ten 
minste zijn samengesteld uit  
PS 30 volgens  EN 13163 EPS 
DEO 150 KPa (dichtheid circa  
30 kg/m3). 

Deze isolatielaag dient een 
gelijk matige dikte te hebben.  
De totale dikte van de isolatielaag, 
inclusief de vormplaat van  
het vloerverwarmingsysteem, 
mag niet dikker zijn dan 90 mm. 
Voor XPS DEO 300 KPa is dit 
max. 120 mm. Er zijn speciale 
vormelementen voor de leidin-
gen, waarmee bochten gemaakt 
kunnen worden. Ook zijn er 
speciale vormelementen, waarin 
de leidingen bij elkaar kunnen 
komen, bijvoorbeeld bij 
warmteverdelers.

Deze speciale elementen kunnen 
vele lege ruimte bevatten en 
worden vaak niet geheel gevuld. 
Hierdoor is het noodzakelijk over 
dit gedeelte een stevige plaat te 
leggen, die de druk beter ver-
deelt. Het zou anders kunnen 
gebeuren dat een punt belasting 
precies op een van die holtes 
staat, waardoor het element zou 
kunnen breken op die plaats.

Het is raadzaam om – gezien de 
warmte-technische effectiviteit –  
alle vrije ruimtes op te vullen 
met fermacell Droge egalisatie-
korrels. De verwarmingsbuizen, 
resp. de warmtegeleidingsplaat, 
dienen zo gelegd te worden, dat 
de vloer egaal en vlak blijft. De 
warmtegeleidings platen en de 
vlakke verwarmings elementen 
mogen niet verbogen zijn. Bij 
geïntegreerde verwarmingsbui-
zen in fermacell Vloerelementen 
wordt er gebruik gemaakt van 
speciale frees- en afdichtings-
technieken, eventueel in combi-
natie met de opname van een 
belastingspreidende laag van 
100 mm fermacell Gipsvezel-
plaat. Onze technische adviseurs 
informeren u graag over de 
geschikte vloerverwarmings- 
systemen
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Elektrische vloerverwarming
Elektrisch aangedreven vloer-
verwarmingssystemen, bijv. 
dunbed verwarmingsmatten, 
worden over het algemeen direct 
onder de esthetische afwerklaag 
aangebracht. Deze systemen 
dienen in combinatie met 
fermacell Vloerelementen van 
gipsvezelplaten voornamelijk als 
bijverwarming of laagtempera-
tuurverwarming (LTV) ingesteld 
te zijn. De temperatuur moet 
hierbij onder de 50 °C blijven. 

De fermacell Powerpanel 
Vloerelementen zijn vanwege 
hun materiaaleigenschappen,
voor elk soort elektrisch aange-
dreven vloerverwarmingssys-
teem geschikt.

Vermijd het ontstaan van warm-
teknelpunten onder bijv. meubi-
lair of andere dikke isolerende 
lagen (bijv. tapijtachtigen of dikke 
kunststof gietvloeren). 
Geschikte vloerverwarmingssys-
temen voor fermacell Vloerele-
menten dienen in overleg met de 
betreffende leverancier vastge-
steld te worden.   

Voorbeeld 1:
Klimaatvloer op fermacell Vloerelementen

Voorbeeld 2: 
fermacell Vloerelementen op een vloerver-
warmingssysteem van vormplaten

2 E 22 fermacell Vloerelement (25 mm) 
of Powerpanel Vloerelement

Warmtegeleidende plaat

Verwarmingsleiding

Eventueel uitvlakken met de  
fermacell egalisatiemethoden 
Ondergrond (vlak en droog)

Afwerklaag

Klimaatvloerplaat

2 E 22 fermacell Vloerelement (25 mm) 
of Powerpanel Vloerelement

Geschikte isolatielaag

Ondergrond (vlak en droog)
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4  Aanbrengen van de  
fermacell Vloerelementen 

Stap 0
Bij het aanbrengen van de  
fermacell Vloerelementen mag 
de gemiddelde relatieve lucht-
vochtigheid, over de dag geme-
ten, de RV = 70 % niet 
overschrijden.
       
Stap 1

Om onder andere overdracht  
van geluid via de wanden te 
voorkomen, dienen er fermacell 
Minerale wol randstroken te 
worden aan gebracht.

Stap 2
Leg de fermacell Vloer-
elementen zoals in legschema 1 
wordt aangegeven: van links 
naar rechts in ”slepend ver-
band”; daarmee worden snijver-
lies en kruisvoegen voorkomen.
 
Stap 3

Zaag bij het eerste element  
de bovenliggende lip van de 

liplasverbinding over de lengte 
en de breedte af.

Maatwerk ter plaatse kan met 
behulp van een geleide invalzaag, 
uitgevoerd worden. Bij cirkelza-
gen verdient het gebruik van een 
afzuiginrichting de aanbeveling. 
De stofafzuiging kan worden 
bevorderd door onder de zaag-
snede materiaal te leggen (bv. 
zagen op de plaatstapel). De 
zaagbladen dienen van een be-
perkt aantal hardmetalen tanden 
te zijn voorzien (eventueel met 
diamant bestukking). Ook lage 
toerentallen verminderen de fijn-
stofontwikkeling. Ronde vormen 
en aanpassingen worden met 
een decoupeerzaag uitgevoerd. 
Verder kan maatwerk ook met 
de steek- of handzaag gebeuren. 
Bij de bewerking van fermacell 
plaatproducten adviseren wij bij 
sterke stofontwikkeling een stof-
masker te dragen, filter FFP1.

Legschema 1 Legschema 2

a
b

b
a
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Stap 4
Bij het met als ”2” genummerde 
element, wordt alleen de boven-
liggende lip van de liplasverbin-
ding over de lengte (langszijde) 
afgezaagd.

Het als ”3a” genummerde ele-
ment, dient vervolgens op juiste 
lengte te worden afgezaagd. Dan 
wordt bij element 3a (eerste rij) de 
bovenliggende lip in de lengte eraf 
gezaagd en dit element verwerkt.  
Met het restant van element 3 (3b) 
wordt in de tweede rij het leggen 
weer voortgezet. Let er hierbij op, 
dat het restant een lengte van 
minimaal 20 cm heeft.

Bij het leggen van fermacell 
Vloerelementen, dient er op 
gelet te worden dat er geen 
kruisvoegen ontstaan (voeg-
verspringing ≥ 20 cm).

Bij toepassing op vloeren in 
smalle ruimtes (gangen) dienen 
de fermacell Vloerelementen 
zoveel mogelijk in de lengte-
richting verwerkt te worden.

Indien de fermacell Vloer-
elementen worden verwerkt op 
fermacell Droge egalisatie- 
korrels volgens legschema 1, 
dan moet er met loopeilanden 
gewerkt worden. Gebruik als 
loopeiland bijvoorbeeld de 
fermacell Vloerelementen.

Het leggen van de fermacell 
Vloerelementen op fermacell 
Droge egalisatiekorrels kan 
wellicht eenvoudiger volgens 
legschema 2: beginnen bij de 
inloop van de ruimte (zie boven-
dien bladzijde 9 e.v. ”fermacell 
Droge egalisatiekorrels”).

1 ➞ 2

In de gang lengterichting verwerking

Alle fermacell plaatproducten kunnen in principe met het 
gebruikelijke gereedschap voor houtbewerking worden 
bewerkt. fermacell Gipsvezelplaten kunnen probleemloos 
worden geboord, geschuurd, geschaafd, gefreesd en 
geraspt. Voor installaties noodzakelijke openingen worden 
aangebracht met een klok-/dozenboor voor holle wanden.
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Randstrook aanbrengen 
fermacell heeft bij verandering
van luchtvochtigheid of tempera-
tuur een gering uitzettingsge-
drag. Daarom moeten er rand-
stroken tegen de bouwkundige 
muren worden aangebracht. 
Tevens zorgen deze voor een 
volledige akoestische ontkoppe-
ling van de zwevende vloer en 
een brandkundige afdichting van 
deze voeg.

Breng op de liplas de fermacell 
Vloerelement montagelijm  
in twee lijm strengen aan, de 
lijmfles heeft twee lijmtuiten en 
een zijaan slag. Met de zijaanslag 
kunnen de lijmstrengen exact 
gepositio neerd worden op de 
liplas. Het verbruik van de lijm  
is circa 40 – 50 g/m2, per fles kan 
er circa 20 – 25 m2 gelegd worden.

De elementen moeten binnen  
10 minuten (”open” tijd van de 
fermacell Vloerelement mon- 
tagelijm) aangebracht worden. 
De vereiste aandrukkracht en 

Afzagen van liplas voor 
eerste rij platen

Leggen eerste elementAanbrengen randstrook

fixatie van de elementen tijdens 
het uitharden van de lijm,  
wordt met fermacell Snelbouw-
schroeven of speciale spreid-
nieten bereikt. Zie voor verdere 
aanwijzingen blz. 24 + 25  
”bevestigingsmiddelen”. Gebruik 
uw lichaamsgewicht om de juiste 
aandrukkracht te verkrijgen. 
Doe dit door op het net gelegde 
vloerelement (met bovenste lip 
van liplasverbinding) te gaan 
staan en breng dan de schroeven 
of nieten aan. Afstand tussen  
de verbindingsmiddelen maxi-
maal 20 cm en 15 cm voor de 
fermacell Powerpanel Vloerele-
menten. Tijdens de uitharding  
zal de lijm uit de stootvoeg 
schuimen.

Steek na het uitharden (de 
volgende dag) de overtollige 
fermacell Vloerelement monta-
gelijm-resten met het fermacell 
Lijmafsteekmes of een plamuur-
mes af. Zie voor ver werkings-
richtlijnen van de montagelijm  
het etiket op de lijmfles.

1 2 3

Doorsnede lijmstrengen circa 5 mm
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Aanbrengen lijm Schroeven van liplas … … of nieten met 
speciale spreidnieten

fermacell Vloerelementen 
kunnen tijdens het leggen voor- 
zichtig belopen worden. Met  
het aanbrengen van een opper- 
vlakteafwerking kan worden 
begonnen nadat de lijm volledig 
is uitgehard, na circa 24 uur bij 
normale kamertemperatuur.  
De afwerkvloer kan dan ook 
volledig belast worden.

4 5 6

Deuropening met dilatatievoeg

deur
keramische tegels
fermacell Snelbouwschroeven 
(3,9 x 30 mm)
dilatatie-voegprofiel
keramische tegels
lijmlaag (dunbedsysteem)
2 E 13 fermacell Vloerelement (40 mm) 
ondersteunings plaat  
(bijv. triplex, breedte ≥  100 mm)
EPS DEO 150 kPa (10 mm) PS 30
fermacell Droge egalisatiekorrels
betonvloer (ongelijke, droge ondergrond)

Dilatatie
fermacell heeft bij veranderin-
gen van luchtvochtigheid of 
temperatuur een gering uitzet-
tingsgedrag. Daarom moeten er 
dilataties worden aangebracht 
als er een vloeroppervlakte is 
die groter is dan 400 m², of als 
vloerlengtes voorkomen die 
langer zijn dan 20 meter. Zie 
voor het maken van dilatatie-
voegen de de onderstaande 
detaillering.

Dilatatievoegen in oppervlak

35 mm

dilatatie-voegprofiel
keramische tegels
fermacell Snelbouwschroeven   
(3,9 × 30 mm)
lijmlaag (dunbedsysteem)
2 E 32 fermacell Vloerelement  
(30 mm)
extra ondersteunings plaat   
(bijv. triplex, breedte ≥ 100 mm)
laag vilt (≥ 150 kg/m3)
fermacell Droge egalisatiekorrels
betonvloer (ongelijke, droge ondergrond)
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4.1  Afstand en verbruik van bevestigingsmiddelen bij vloerconstructies met

 fermacell Gipsvezelplaten per m2 vloervlak
fermacell Vloerelementen Spreidnieten (verzinkt en geharst)* 

draaddiameter ≥ 1,5 mm
fermacell Snelbouwschroeven
draaddiameter ≥ 3,9 mm

Type Opbouw Dikte Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik

[mm] [cm] [stuks/m2] [mm] [cm] [stuks/m2]
2 E 11 2 × 10 mm fermacell 20 mm 18 –19 ≤ 20 15 19 ≤ 20 15
2 E 13 2 × 10 mm fermacell  + 20 mm polystyreen hardschuim 40 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 14 2 × 10 mm fermacell + 30 mm polystyreen hardschuim 50 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 16 2 × 10 mm fermacell + 9 mm vilt 29 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 22 2 × 12,5 mm fermacell 25 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 26 2 × 12,5 mm fermacell + 9 mm vilt 34 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 31 2 × 10 mm fermacell + 10 mm houtvezelplaat 30 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 32 2 × 10 mm fermacell + 10 mm minerale wol 30 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 34 2 × 12,5 mm fermacell + 20 mm houtvezelplaat 45 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 35 2 × 12,5 mm fermacell + 20 mm minerale wol 45 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15

4.2  Afstand en verbruik van bevestigingsmiddelen bij vloerconstructies met fermacell Powerpanel H₂O 

  platen per m2 vloervlak
fermacell Vloerelementen Spreidnieten (verzinkt en geharst)* 

draaddiameter ≥ 1,5 mm
Powerpanel H₂O Schroeven**
draaddiameter ≥ 3,9 mm

Type Opbouw Dikte Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik

[mm] [cm] [stuks/m2] [mm] [cm] [stuks/m2]
Powerpanel 2 × 12,5 mm Powerpanel H₂O 25 mm 21– 22 ≤ 15 20 22 ≤ 15 20

*    Corrosievaste schroeven volgens roestwerendheidscategorie C4  
voor de bevestiging van Powerpanel H₂O

** Leveranciers- en typelijst voor de spreidnieten

Spreidnieten (verzinkt en geharst), 
draaddiameter ≥ 1,5 mm

Lengte 
18 – 19 mm 

Lengte 
21 – 22 mm

Nr. Fabrikant Type Type
1 Schneider/Atro 114/18 CDNK HZ 114/22 CDNK HZ
2 BeA 155/18 NK HZ CD 155/21 NK HZ CD
3 Bostitch BCS 4 19 CD BCS 4 22 CD
4 Bühnen/Senco N 11 LAB N 12 LAB
5 Duo-Fast 76/18 CNK DNK 76/22 CNK DNK
6 Haubold  KG 718 CDnk KG 722 CDnk
7 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F
8 Paslode S 16 3/4" CD S 16 ⅞" CD
9 Prebena Z 19 CDNK HA Z 22 CDNK HA
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4.1  Afstand en verbruik van bevestigingsmiddelen bij vloerconstructies met

 fermacell Gipsvezelplaten per m2 vloervlak
fermacell Vloerelementen Spreidnieten (verzinkt en geharst)* 

draaddiameter ≥ 1,5 mm
fermacell Snelbouwschroeven
draaddiameter ≥ 3,9 mm

Type Opbouw Dikte Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik

[mm] [cm] [stuks/m2] [mm] [cm] [stuks/m2]
2 E 11 2 × 10 mm fermacell 20 mm 18 –19 ≤ 20 15 19 ≤ 20 15
2 E 13 2 × 10 mm fermacell  + 20 mm polystyreen hardschuim 40 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 14 2 × 10 mm fermacell + 30 mm polystyreen hardschuim 50 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 16 2 × 10 mm fermacell + 9 mm vilt 29 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 22 2 × 12,5 mm fermacell 25 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 26 2 × 12,5 mm fermacell + 9 mm vilt 34 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 31 2 × 10 mm fermacell + 10 mm houtvezelplaat 30 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 32 2 × 10 mm fermacell + 10 mm minerale wol 30 mm 18 –19 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 34 2 × 12,5 mm fermacell + 20 mm houtvezelplaat 45 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15
2 E 35 2 × 12,5 mm fermacell + 20 mm minerale wol 45 mm 21– 22 ≤ 20 15 22 ≤ 20 15

4.2  Afstand en verbruik van bevestigingsmiddelen bij vloerconstructies met fermacell Powerpanel H₂O 

  platen per m2 vloervlak
fermacell Vloerelementen Spreidnieten (verzinkt en geharst)* 

draaddiameter ≥ 1,5 mm
Powerpanel H₂O Schroeven**
draaddiameter ≥ 3,9 mm

Type Opbouw Dikte Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik Lengte Afstand nieten
onderling

Verbruik

[mm] [cm] [stuks/m2] [mm] [cm] [stuks/m2]
Powerpanel 2 × 12,5 mm Powerpanel H₂O 25 mm 21– 22 ≤ 15 20 22 ≤ 15 20

*    Corrosievaste schroeven volgens roestwerendheidscategorie C4  
voor de bevestiging van Powerpanel H₂O

** Leveranciers- en typelijst voor de spreidnieten

Spreidnieten (verzinkt en geharst), 
draaddiameter ≥ 1,5 mm

Lengte 
18 – 19 mm 

Lengte 
21 – 22 mm

Nr. Fabrikant Type Type
1 Schneider/Atro 114/18 CDNK HZ 114/22 CDNK HZ
2 BeA 155/18 NK HZ CD 155/21 NK HZ CD
3 Bostitch BCS 4 19 CD BCS 4 22 CD
4 Bühnen/Senco N 11 LAB N 12 LAB
5 Duo-Fast 76/18 CNK DNK 76/22 CNK DNK
6 Haubold  KG 718 CDnk KG 722 CDnk
7 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F
8 Paslode S 16 3/4" CD S 16 ⅞" CD
9 Prebena Z 19 CDNK HA Z 22 CDNK HA

Benodigd materiaal per m2 legoppervlak
fermacell Vloerelement 1,33 element
fermacell Vloerelement montagelijm circa 40 – 50 g
fermacell Snelbouwschroeven circa 15 stuks
Speciale spreidnieten circa 15 stuks
fermacell Voegengips circa 0,1 kg
fermacell Droge egalisatiekorrels circa 10 liter per cm storthoogte
Benodigd materiaal per m2 belastingspreidende laag
fermacell Vloerelement montagelijm circa 130 – 150 g
fermacell Snelbouwschroeven circa 25 stuks
Speciale spreidnieten circa 25 stuks

Benodigdheden
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Systeem-
code

Systeemtekening Opbouw Toe-  
passings-  
gebieden
(8)

Toege-
stane
puntlast
(1),(2),(6)

Warmte-
weer-
stand
(3)

Bouwstof- 
klasse
volgens  
EN13501-1

Ge-
wicht 

Brandwerend- 
heid van  
bovenaf volgens  
houtachtige 
referentievloer

Invloed op de brandwerendheid van extra (egali-
satie) lagen onder fermacell Vloerelementen (7)

Droge ega- 
li satiekorrels

Gebonden ega-
lisatiekorrels

Honingraat- 
element

(kN) (m2K/W) [kg/m2] NL(4-NL) / BE (4-BE)

2 E 11(gl)

20

2 x 10 mm fermacell 1 + 2 2,0  0,06 A2 fl-s1 24 30 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,06 A2 fl-s1 36 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 22 (gl)

25

2 x 12,5 mm fermacell 1 + 2 + 3 3,0  0,07 A2 fl-s1 30 60 min./30 min.  – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,07 A2 fl-s1 42 60 min./60 min. – – –

2 E 13

40

2 x 10 mm fermacell
+ 20 mm polystyreen hardschuim

1 + 2 2,0 0,56 B fl-s1 24 30 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,56 B fl-s1 36 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2E 14

50

2 x 10 mm fermacell
+ 30 mm mousse dure  
    en polystyrène

1 + 2 2,0 0,81 B fl-s1 25 30 min./30 min.  60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,81 B fl-s1 37 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 16

29

2 x 10 mm fermacell + 9 mm vilt 1 + 2 2,0 0,28 B fl-s1 26 30 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 3,0 ≥ 0,28 B fl-s1 38 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 26

34

2 x 12,5 mm fermacell + 9 mm vilt 1 + 2 + 3 3,0 0,29 B fl-s1 32 60 min./30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,29 B fl-s1 44 60 min./60 min. – – –

2 E 31 (gl)

30

2 x 10 mm fermacell 
+ 10 mm houtvezel

1 + 2 + 3 3,0 0,26 B fl-s1 26 60 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm - 60 min. d ≥ 30 mm

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,26 B fl-s1 38 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – 60 min. d ≥ 30 mm

2 E 34BNL

45

2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm houtvezel

1 + 2 + 3 3,0 0,38 B fl-s1 36 60 min./30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,38 B fl-s1 48 60 min./60 min. – – –

2 E 32

30

2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm minerale wol

1 1,0 0,31 A2 fl-s1 26 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,31 A2 fl-s1 38 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 35

45

2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm minerale wol

1 1,0  0,56 A2 fl-s1 34 60 min./60 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,56 A2 fl-s1 46 60 min./60 min. – – –

Power-
panel20 25

50
40 45 30

35

30
35

20

FERMACELL 2 E 11 2 E 22 2 E 13 2 E 23 2 E 31 2 E 32 Powerpanel Powerpanel

25

2 x 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H₂O

1 + 2 + 3 3,0 0,15 A1 25 30 min. / – 60 min. d ≥ 20 mm 
90 min. d ≥ 20 mm 

60 min. d ≥ 40 mm
90 min. d ≥ 50 mm

60 min. d ≥ 30 mm
90 min. d ≥ 60 mm

12,5 mm fermacell 
Powerpanel H₂O verlijmd (61)

1 + 2 + 3 + 4 3,0 ≥ 0,15 A1 37 60 min. / – 60 min. d ≥ 20 mm 
90 min. d ≥ 20 mm 

60 min. d ≥ 40 mm
90 min. d ≥ 50 mm

60 min. d ≥ 30 mm
90 min. d ≥ 60 mm

(1)  De gegevens met betrekking tot de toegestane puntbelasting, hebben betrekking op 
een belastbaar oppervlak ≥ 10 cm2. De afstand tussen de belastbare oppervlakken  
ten opzichte van elkaar dient ≥ 50 cm te zijn. De totale belasting mag de toegestane 
gelijkmatig verdeelde belasting niet overschrijden. De toegestane gelijkmatig 
verdeelde belasting mag de 1,5 kN/m2 (2,0 kN/m2 bij elementen met houtvezelplaat of 
polystyreen) niet overschrijden.

(2)  Een verhoging van de toegestane gelijkmatig verdeelde belasting en puntbelasting is 
mogelijk wanneer er op vakkundige wijze een derde laag fermacell wordt aangebracht. 
Zie hoofdstuk 5 en 8.

(3)  Voor zover de dikte van de isolatielaag op basis van hogere eisen aan de warmte-isolatie 
verhoogd dient te worden, kan dit met behulp van de geschikte isolatiematerialen 
geschieden.

(4-NL)  De brandwerendheid is aangegeven conform de Europese brandclassificatie van 
bouwelementen. Testrapport NP-1204/A/2005.

4.3 Dekvloeren

(gl) = ook greenline
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Systeem-
code

Systeemtekening Opbouw Toe-  
passings-  
gebieden
(8)

Toege-
stane
puntlast
(1),(2),(6)

Warmte-
weer-
stand
(3)

Bouwstof- 
klasse
volgens  
EN13501-1

Ge-
wicht 

Brandwerend- 
heid van  
bovenaf volgens  
houtachtige 
referentievloer

Invloed op de brandwerendheid van extra (egali-
satie) lagen onder fermacell Vloerelementen (7)

Droge ega- 
li satiekorrels

Gebonden ega-
lisatiekorrels

Honingraat- 
element

(kN) (m2K/W) [kg/m2] NL(4-NL) / BE (4-BE)

2 E 11(gl)

20

2 x 10 mm fermacell 1 + 2 2,0  0,06 A2 fl-s1 24 30 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,06 A2 fl-s1 36 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 22 (gl)

25

2 x 12,5 mm fermacell 1 + 2 + 3 3,0  0,07 A2 fl-s1 30 60 min./30 min.  – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,07 A2 fl-s1 42 60 min./60 min. – – –

2 E 13

40

2 x 10 mm fermacell
+ 20 mm polystyreen hardschuim

1 + 2 2,0 0,56 B fl-s1 24 30 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,56 B fl-s1 36 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2E 14

50

2 x 10 mm fermacell
+ 30 mm mousse dure  
    en polystyrène

1 + 2 2,0 0,81 B fl-s1 25 30 min./30 min.  60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 3,0 ≥ 0,81 B fl-s1 37 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 16

29

2 x 10 mm fermacell + 9 mm vilt 1 + 2 2,0 0,28 B fl-s1 26 30 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 3,0 ≥ 0,28 B fl-s1 38 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 26

34

2 x 12,5 mm fermacell + 9 mm vilt 1 + 2 + 3 3,0 0,29 B fl-s1 32 60 min./30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,29 B fl-s1 44 60 min./60 min. – – –

2 E 31 (gl)

30

2 x 10 mm fermacell 
+ 10 mm houtvezel

1 + 2 + 3 3,0 0,26 B fl-s1 26 60 min./30 min. 60 min. d ≥ 20 mm - 60 min. d ≥ 30 mm

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,26 B fl-s1 38 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – 60 min. d ≥ 30 mm

2 E 34BNL

45

2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm houtvezel

1 + 2 + 3 3,0 0,38 B fl-s1 36 60 min./30 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 + 3 + 4 4,0 ≥ 0,38 B fl-s1 48 60 min./60 min. – – –

2 E 32

30

2 x 10 mm fermacell
+ 10 mm minerale wol

1 1,0 0,31 A2 fl-s1 26 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,31 A2 fl-s1 38 60 min./60 min. 60 min. d ≥ 20 mm – –

2 E 35

45

2 x 12,5 mm fermacell
+ 20 mm minerale wol

1 1,0  0,56 A2 fl-s1 34 60 min./60 min. – – –

+ 10 mm fermacell verlijmd (61) 1 + 2 2,0 ≥ 0,56 A2 fl-s1 46 60 min./60 min. – – –

Power-
panel20 25

50
40 45 30

35

30
35

20

FERMACELL 2 E 11 2 E 22 2 E 13 2 E 23 2 E 31 2 E 32 Powerpanel Powerpanel

25

2 x 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H₂O

1 + 2 + 3 3,0 0,15 A1 25 30 min. / – 60 min. d ≥ 20 mm 
90 min. d ≥ 20 mm 

60 min. d ≥ 40 mm
90 min. d ≥ 50 mm

60 min. d ≥ 30 mm
90 min. d ≥ 60 mm

12,5 mm fermacell 
Powerpanel H₂O verlijmd (61)

1 + 2 + 3 + 4 3,0 ≥ 0,15 A1 37 60 min. / – 60 min. d ≥ 20 mm 
90 min. d ≥ 20 mm 

60 min. d ≥ 40 mm
90 min. d ≥ 50 mm

60 min. d ≥ 30 mm
90 min. d ≥ 60 mm

(4-BE)  De brandwerendheid is aangegeven conform de Belgische brandclassificatie van 
bouwelementen. ISIB 2011-A-091.

(5)  Bij het leggen van vloerelementen op een ondergrond met vloerverwarming dient een 
warmteweerstand van 0,09 m2 K/W in acht te worden genomen.

(6)  De opgave van de toelaatbare puntbelastingen heeft betrekking op een belastings- 
oppervlak ≥ 10 cm2. Afstand tot de rand ≥ 25 cm of het belastingsoppervlak ≥ 100 cm2 
geldt ook bij het aanbrengen op isolatielagen.

(7) Niet van toepassing voor België.
(8)  Verklaring van toepassingsgebieden volgende tabel. Uitbreiding van het toepassingsge-

bied is mogelijk door een belastingspreidende laag.

(61)  Belastingspreidende laag betreffende, als extra laag op het fermacell Vloerelement 
aangebracht.

4.3 Dekvloeren



2828

Powerpanel Vloerelement i.c.m. alternatieve isolatiemateriaalsoorten  
(volgens DIN EN 13162)

Door de toepassing kan alternatieve isolatiematerialen onder de fermacell  
Vloerelementen kan het toepassingsbereik veranderen.
Een lijst van toepasbare isolatiemateriaalsoorten met belastbaarheid is te  
downloaden op de website www.fermacell.nl

Minerale wol met persing ≥ 150 kg/m3 en een smeltpunt
≥ 1000 °C (bijv. Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool)

1 1,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm

Houtvezel met persing ≥ 150 kg/m3 (bijv. Steico Therm of Pavatex Pavapor) 1  (+2) 1,0 (t/m 2,0)  – – – –

Houtvezel met persing ≥ 200 kg/m3 (bijv. Isorel (Steico Standard)) 1 + 2 + 3 3,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm

Houten balk-/ draagvloeren *

met dekvloer op de balkenlaag gesitueerd met dekvloer tussen de balkenlaag gesitueerd

Spaanplaat d ≥16 mm ρ ≥ 600 kg/m3

Underlayment d ≥16 mm ρ ≥ 520 kg/m3

Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mm

Spaanplaat d ≥16 mm ρ ≥ 600 kg/m3

Underlayment d ≥16 mm ρ ≥ 520 kg/m3

Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mm

*  Op betonnen vloeren en staalplaatvloeren is naast de REI 60 een RE 120 van 
toepas  sing cf. rapport NP-1204/A/2005. 
Door de inzet van fermacell Vloerelementen kunnen diverse (verdiepings) 
vloercon  structies brandpreventief verbeterd worden. 
Prestaties zijn te ontlenen aan de onderstaande rapporten: 
- fermacell Vloerelementen - NP-1204_A  - fermacell Powerpanel 
TE - P-3282/706/7

Referentievloer t.b.v. brandwerendheidsbepaling  
fermacell Vloerelementen t.b.v. (4-NL)

Toepassingsgebieden t.b.v. (8) 

1   Woningen, gangen en zolderverdiepingen in woongebouwen,  
hotelkamers en badkamers in hotels.

2  Kantoorruimten, gangen in kantoorgebouwen.

3   Beddenkamers en verblijfsruimten in ziekenhuizen, hoorzalen,  
klaslokalen, restaurants, kelders in woongebouwen.

4   Behandelingsruimten en gangen in ziekenhuizen, gangen naar  
hoorzalen en klaslokalen, algemene ruimtes in openbare gebouwen, 
kerken, theaters en bioscopen, danszalen en turnhallen, verkoop- 
ruimten, warenhuizen, boekhandels en archieven.
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Powerpanel Vloerelement i.c.m. alternatieve isolatiemateriaalsoorten  
(volgens DIN EN 13162)

Door de toepassing kan alternatieve isolatiematerialen onder de fermacell  
Vloerelementen kan het toepassingsbereik veranderen.
Een lijst van toepasbare isolatiemateriaalsoorten met belastbaarheid is te  
downloaden op de website www.fermacell.nl

Minerale wol met persing ≥ 150 kg/m3 en een smeltpunt
≥ 1000 °C (bijv. Akustik EP3 van Isover of Floorrock GP van Rockwool)

1 1,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm

Houtvezel met persing ≥ 150 kg/m3 (bijv. Steico Therm of Pavatex Pavapor) 1  (+2) 1,0 (t/m 2,0)  – – – –

Houtvezel met persing ≥ 200 kg/m3 (bijv. Isorel (Steico Standard)) 1 + 2 + 3 3,0 – – – 60 min. d ≥ 10 mm
90 min. d ≥ 20 mm

Houten balk-/ draagvloeren *

met dekvloer op de balkenlaag gesitueerd met dekvloer tussen de balkenlaag gesitueerd

Spaanplaat d ≥16 mm ρ ≥ 600 kg/m3

Underlayment d ≥16 mm ρ ≥ 520 kg/m3

Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mm

Spaanplaat d ≥16 mm ρ ≥ 600 kg/m3

Underlayment d ≥16 mm ρ ≥ 520 kg/m3

Vloerdelen/-planken d ≥ 21 mm

Houten balk-/ draagvloeren

Spaanplaat 
d ≥ 16 mm ρ ≥ 600 kg/m3

Balklaag 45 × 180 mm,
h.o.h. 440 mm
Regelwerk 24 × 48 mm,
h.o.h. 330 mm
fermacell Gipsvezelplaat 10 mm 

Referentievloer t.b.v. brandwerendheidsbepaling  
fermacell Vloerelementen t.b.v. (4-BE)

(1)   Verklaring van toepassingsgebieden. Uitbreiding van het toepassingsgebied is 
mogelijk door een belastingspreidende laag.

(4-NL)  De brandwerendheid is aangegeven conform de Europese brandclassificatie van 
bouwelementen. Testrapport NP-1204/A/2005.

(4-BE)  De brandwerendheid is aangegeven conform de Belgische brandclassificatie van 
bouwelementen. ISIB 2011-A-091.
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5   Belastingspreidende  
laag op fermacell 
Vloerelementen

Om de belastbaarheid van de 
zwevende dekvloer, opgebouwd 
uit fermacell Vloerelementen,  
te verhogen, kan er een belas-
tingspreidende laag van 
fermacell Gipsvezelplaten 
worden aan gebracht op de 
vloerelementen.

Toelaatbare verkeersbelasting 
per m2 en toelaatbare punt  belas- 
 ting: zie hiervoor de aan wijzin gen.

Breng de fermacell Vloer-
elementen aan zoals reeds is 
beschreven en verwijder stof  
en lijmresten; wacht tot de lijm 
is uitgehard.

Voor de belastingspreidende laag 
worden bijv. fermacell Gips-
vezelplaten van 1,00 m × 1,50 m 
(zogenaamde 'eenmansplaten') 
met een plaatdikte van 10 of  
12,5 mm gebruikt. Voor een  
optimale ver hoging van de toe- 
laat bare belas tingen, wordt de 
belastingspreidende laag haaks 
op de legrichting in slepend 
verband met een voegver- 
springing  van ≥ 200 mm op de 
fermacell Vloerelementen 
gelegd.

Legschema van belastingspreidende
laag fermacell

Lijmstrook aan de rand van de plaat
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Lijmen met fermacell Vloer- 
element montagelijm: breng 
lijmstrengen op de vloer elemen- 
ten aan met een middellijn van 
ongeveer 5 mm op een h.o.h. 
afstand van ≤ 100 mm (verbruik 
circa 130 – 150 g/m2, verbruik per 
fles is circa 7 m2). Houdt reke-
ning met de verwerkingstijd van 
de lijm. De tijd tussen het 
aanbrengen van de lijm en het 
aanbrengen van de belasting-
spreidende fermacell Gips-
vezelplaten dient beperkt te 
blijven.

Fixeren: realiseer de vereiste 
aandrukkracht met fermacell 
Snelbouwschroeven 3,9 × 22 mm 
of speciale spreidnieten (zie  
voor verder aanwijzingen: 
”Bevestigingsmiddelen”, bladzij-
den 24 + 25. De verbindingsmid-
delen moeten h.o.h. 250 mm 
worden aangebracht, zie onder-
staand legschema. Randafstand 
van de verbindings middelen:  
10 – 30 mm. Het verbruik bedraagt 
ongeveer 25 stuks/m2.

Het aanbrengen van oppervlakte- 
 afwerkingen kan beginnen, 
nadat een volledige uitharding 
van de fermacell Vloerelementen 
montagelijm heeft plaatsgevon-
den. Afhankelijk van de lucht-
vochtigheid en temperatuur kan 
dit, bij fermacell Vloerelement 
montagelijm, maximaal 36 uur 
bedragen.
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6 Toepassing in  
 natte ruimten 

fermacell Vloerelementen zijn 
vanaf de fabriek reeds voor zien 
van een grondering. In talrijke 
toepassingsgebieden kan het 
aanbrengen van een grondering 
achterwege blijven. Wanneer 
echter een (lijm)fabrikant een 
grondering voor het systeem 
voorschrijft, dient het aanbrengen 
ervan volgens de gegevens van 
de fabrikant te gebeuren. De 
hechtgrondering dient geschikt 
te zijn voor toepassing op  
gipsvezelplaten. In bepaalde 
toepassings gebieden is een 
behandeling vooraf vereist,  
zoals hierna wordt beschreven.

De fermacell Vloerelementen 
kunnen worden verwerkt in natte 
cellen, zoals deze vookomen  
in woningen, ziekenhuizen, 
kantoren, overheidsgebouwen, 
scholen en soortgelijke utiliteits- 
gebouwen.

Op die plaatsen, waar de vloer-
elementen direct door water 
belast kunnen worden, dient  
er, voordat de opper vlakte-
afwerking wordt aangebracht, 
het fermacell Afdichtingssys-
teem op de fermacell Vloerele-
menten te worden aangebracht. 
Dit betreft alle vloeren in natte 
ruimten waar de fermacell 
Vloerelementen zijn verwerkt. 
Deze waterdichte laag wordt 
direct onder de lijmlaag toe-
gepast en kan door een tegel-
zetter worden aangebracht. 

Het fermacell Afdichtingssys-
teem is samengesteld uit 
componenten die op elkaar zijn 
afgestemd: fermacell Diep-
grond, Afdichtband, Vloeibare 
folie en Flexibele tegellijm  
Andere afdichtingssystemen 
moeten door de fabrikant 
 goed gekeurd zijn voor gebruik 

Wand-hoekaansluiting in sproeibereik  
badkamer met badkuip als douche

> 20 cm

> 30 cm

  Oppervlakken die relatief  

minder vochtig worden

  Oppervlakken die regelmatig  

nat worden (sproeibereik)

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

Wand-hoekaansluiting in sproeibereik  
badkamer met badkuip en douchecel

Wand-hoekaansluiting in sproeibereik 
badkamer met badkuip en douchecel

Af te dichten oppervlakken
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Wand-hoekaansluiting in sproeibereik  
badkamer met badkuip als douche

> 20 cm

> 30 cm

  Oppervlakken die relatief  

minder vochtig worden

  Oppervlakken die regelmatig  

nat worden (sproeibereik)

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

Wand-hoekaansluiting in sproeibereik  
badkamer met badkuip en douchecel

Verwerking 
afdichtingssysteem
De oppervlakken die een af-
dichting vragen, zijn grijs inge-
kleurd in de afbeeldingen. Bij 
douche-in-bad combinaties 
moet de afdichting tot ≥ 200 mm 
boven de douchekop worden 
doorgetrokken.

Randaansluitingen wand/wand 
en wand/vloer alsook dilatatie- 
en aansluitvoegen, bv. ter hoogte 
van doorvoeren, moeten worden 
afgedicht met bijbehorende 
dichtbanden, afdichtingshoeken 
of wandmanchetten. Bovendien 
moet heel de plintzone van de 
wanden in een ruimte met 
douche of badkuip worden 
afgedicht ter bescherming tegen 
eventueel van de vloer opstij-
gend vocht. De afdichtingscom-
ponenten worden aangebracht 
zoals voorgesteld in de volgende 
afbeeldingen

Wand-hoekaansluiting in sproeibereik  
badkamer met badkuip als douche

> 20 cm

> 30 cm

  Oppervlakken die relatief  

minder vochtig worden

  Oppervlakken die regelmatig  

nat worden (sproeibereik)

> 30 cm

> 20 cm

> 20 cm

Wand-hoekaansluiting in sproeibereik  
badkamer met badkuip en douchecel

Wand-hoekaansluiting in sproeibereik 
badkamer met badkuip als douche

op fermacell Vloerelementen 
van gipsvezel- of cementgebon-
den platen. Bijna altijd zullen de 
schroefgaatjes en naden met 
voegengips moeten worden 
uitgevlakt.
Bij de aansluitingen op de wanden 
dient fermacell Afdichtband in 
de fermacell Vloeibare folie te 
worden opgenomen. In het 
tegelwerk wordt er in deze voeg 
een elastische voeg gemaakt met 
behulp van duurzaam elastisch 
blijvende kit. fermacell Vloerele-
menten van gipsvezelplaten zijn 
niet geschikt voor toepassing in 
ruimtes waar bijzonder hoge 
vochtbelastingen te verwachten 
zijn, zoals bij zwembaden, 
sauna’s en doucheruimtes in 
sportcomplexen, die intensief 
dagelijks gebruikt worden. 
Hiervoor raden wij het gebruik 
van fermacell Powerpanel 
Vloerelementen aan.

Oppervlakken die 
relatief minder 
vochtig worden

Oppervlakken die 
regelmatig nat worden 
(sproeibereik)
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Wand-hoekaansluiting  
in sproeibereik

aanwezige wand
tegel
fermacell Flexibele tegellijm
fermacell Vloeibare folie  
(minstens 2x aanbrengen)
fermacell Afdichtband
elastische siliconenkit 

fermacell Vloerelement
fermacell Minerale wol randstroken

fermacell Diepgrond
fermacell Vloeibare folie  
(minstens 2x aanbrengen)

fermacell Flexibele tegellijm
tegel
afdichting voor het betegelen
afdichting na het betegelen,  
bijv. siliconenkit

Wandaansluitingen van douchecel of 
badkuip. Aansluiting aan fermacell 
montagewand met enkele beplating

Detailoplossingen voor de aansluiting van douchecel of badkuip  
aan de wand

Wand-hoekaansluiting  
in sproeibereik

fermacell Diepgrond
fermacell Vloeibare folie  
(minstens 2x aanbrengen)
fermacell Afdichtband
fermacell Flexibele tegellijm
tegel
bijv. siliconen kitafdichting

Aansluiting aan fermacell montagewand 
met een laag doorlopende fermacell 
platen en boven de badkuip twee lagen

fermacell Diepgrond
fermacell Vloeibare folie  
(minstens 2x aanbrengen)
fermacell Flexibele tegellijm
tegel
afdichting voor het betegelen
afdichting na het betegelen, 
bijv. siliconenkit

  compriband

fermacell Diepgrond in de daarvoor 
aangewezen zones …

… en met een roller aanbrengen

1 2

Verwerking fermacell Afdichtingssysteem
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fermacell Diepgrond
fermacell Vloeibare folie  
(minstens 2x aanbrengen)
fermacell Afdichtband
fermacell Flexibele tegellijm
tegel
bijv. siliconen kitafdichting

fermacell Diepgrond
fermacell Vloeibare folie  
(minstens 2x aanbrengen)
fermacell Flexibele tegellijm
tegel
afdichting voor het betegelen
afdichting na het betegelen, 
bijv. siliconenkit

  compriband

3 4

5 6

7 8

De fermacell Vloeibare folie in de hoeken 
aanbrengen. 

In de nog natte fermacell Vloeibare folie 
de fermacell Afdichtband drukken.

De afdichtband direct na handeling 4 met 
fermacell Vloeibare folie overschilderen.

Uitsluitend bij de toepassing van Powerpanel 
Vloerelementen in toepassingsgebied 1 
(woonbestemming) kan het fermacell 
Afdichtingssysteem kunt u zich beperken 
tot de handelingen 1 t/m 5.

Bij de toepassing van fermacell Vloerle-
menten van gipsvezelplaten moet er in alle 
gevallen de fermacell Voeibare folie ten 
minste in het sproeibereik volvlaks 
aangebracht worden. 

Bij integratie van de Powerpanel Inloop-
douche elementen wordt ook ter plaatse 
van de elementovergang (Inloopdouche 
element - vloerelement) het afdichtings-
systeem aangebracht.
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7   Aanbrengen 
oppervlakte-afwerkingen

Voorbereiding van de 
 ondergrond
Het af te werken oppervlakte moet 
voor aanvang van de oppervlakte-
afwerking, in het bijvoorbeeld bij 
tegelwerk en dunne afwerkingen, 
op zijn geschiktheid gecontro- 
leerd worden. Het oppervlak met 
inbegrip van de voegen, moet 
droog, volledig ondersteund en 
stofvrij zijn.

In het bijzonder moet er op 
gelet worden, dat:
n   Na het uitharden, de uit de 

voegen geschuimde overtol-
lige fermacell Vloerelement 
montagelijm met een verf- 
krabber of spatel afgestoken 
wordt.

n   Gips- en mortelspatten 
verwijderd worden.

n   Alle plaatoppervlakken, 
voegen en eventuele egalisa-
tiemiddelen opgedroogd zijn.

fermacell Vloerelementen zijn  
in de fabriek reeds voorzien van 
een grondering. In talrijke toe- 
passingsgebieden hoeft een 
aanvullende grondering dan  
ook niet te worden toegepast. 
Wanneer echter een lijmfabrikant 
in een lijmsysteem een gronde-
ring voorschrijft, moet deze 
volgens zijn richt lijnen aange-
bracht worden. De grondering 
moet in ieder geval geschikt zijn 
voor gipsachtige ondergronden.

Omstandigheden op de 
 bouwplaats
Er moet op gelet worden dat het 
vochtgehalte van het fermacell 
Vloerelement voor de afwerking 
onder de 1,3 % ligt. Deze plaat-
vochtigheid wordt normaliter 
binnen 48 uur bereikt bij een 
luchtvochtigheid onder de 70 % 
en een ruimtetemperatuur boven 
de 15 °C.

Textiel, PVC, kurk en 
andere vloerbedekkingen
n   Bij het aanbrengen van zelf- 

klevende tapijttegels en bij 
niet waterdichte afwerk lagen: 
bij voorkeur de  elementen  
behandelen met fermacell 
Diepgrond.

n   Voor het puntgewijs fixeren 
van vloerbedekking wordt  
het gebruik van dubbelzijdig 
plakband geadviseerd.

n   Bij het volvlaks verlijmen  
van een tapijt op het gehele 
vloer oppervlak, is het advies 
een verwijderbaar lijmsysteem 
te gebruiken. Bij het verwij- 
deren van de vloerbedekking 
blijven er dan geen tapijtres-
ten achter en het oppervlak 
van de fermacell Vloerele-
menten wordt zo min mogelijk 
beschadigd.

n   Bij dichte oppervlakte- 
afwerkingen een waterarme 
lijm gebruiken.
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Dunne afwerkingen, zoals 
marmoleum, linoleum, vinyl, 
naaldvilt, etc.
Bij dunne vloerbedekkingen  
in banen of tegels, moeten de 
vloerelementen geheel vlak 
worden afgewerkt met fermacell 
Egaliseermiddel voor vloeren. 
Zie voor de verwerking van 
fermacell Egaliseermiddel het 
betreffende hoofdstuk hiervoor.

Door het toepassen, van een 
dunne egalisatielaag, kan voor- 
 komen worden dat element-
naden, schroefgaten, bescha di- 
gingen en andere kleine onregel- 
matigheden zich  aftekenen in de 
vloerafwerking.

Bij dikkere vloerbedekking, bijv. 
met schuimrug, is gewoonlijk 
een lichte egalisering van de 
elementennaden met fermacell 
Voegengips en het afwerken  
van de schroefgaten voldoende.

Algemene eisen voor het 
leggen van tegels
n   Kleine tegels kunnen direct in 

een dunbedsysteem verwerkt 
worden. Het afwerken met 
fermacell Voegengips van de 
naden en bevestigingsgaatjes 
is bij dit systeem niet 
noodzakelijk.

n   Het afwerken van de voegen 
en verbindingsmiddelgaatjes 
is bij het toepassen van een 
waterdichte coating nood-
zakelijk. Volg voor toepassing 
van tegelwerk op fermacell 
Vloerelementen in natte 
ruimten de aanwijzingen op 
hfst. 6 ”Toepassing in natte 
ruimten” (blz. 32 + 33).

n   De tegels moeten geschikt 
zijn voor het verwerken in  
een dunbedlijmsysteem  
(tot ca. 4 mm). Verwerking in 
een middenbed- of dikbedlijm - 
systeem is alleen mogelijk op 
de cementgebonden fermacell 
Powerpanel Vloerelementen. 

n   Geschikte lijmsoorten zijn: 
fermacell Flexibele tegellijm 
in combinatie met fermacell 
Diepgrond of met kunststof 
veredelde cementpoederlij-
men, dispersielijm of de 
kunstharslijm (lijm met 
verharder), die door de 
fabrikant geschikt wor den 
geacht voor verwerking op 
fermacell Vloerelementen.

n   De tegels mogen niet nat  
worden gemaakt voor het aan- 
brengen. De achterkant van de 
tegels dienen voor ten minste 
80 % van het oppervlak van 
lijm te worden voorzien (steek- 
proefsgewijze controleren).

n    De randisolatiestroken na  
het betegelen en afvoegen 
afsnijden op vloerhoogte. 

n   Het leggen van tegels moet 
met open voeg worden uit- 
ge voerd. De tegels mogen 
niet koud tegen elkaar worden 
gelegd, omdat er zich in dat 
geval capillaire voegen kunnen 
vormen.

n   Het afvoegen van de tegels 
kan plaatsvinden nadat de 
tegellijm is uitgehard en het 
vocht via de voegen heeft 
afgestaan (in het algemeen  
na ca. 48 uur, afhankelijk van 
het binnenklimaat).

n   Inwendige hoeken dienen duur- 
zaam elastisch – bijvoorbeeld 
met sanitairkit – te worden 
afgedicht (elasticiteit ≥ 20 %).
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Toelaatbare tegelafmetingen op fermacell Vloerelementen in woonbestemmingen        (toepassingsgebied 1 1)) toepassingsgebied (toepassingsgebied 2 2))

fermacell Vloerelement 2 E 11 2 E 22 2 E 13 
(2 E 14)

2 E 16
2 E 26

2 E 31 
2 E 34

2 E 32 2 E 35 Powerp.  
Vloer- 

element

Vloerelement opbouw  A
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor dubbelhard gebakken grestegels (zogenaamde keramische tegels), dikte  ≥ 9 mm
met extra belastingspreidende 
laag (aan bovenzijde) A toepassingsgebied 1 onbegr. onbegr 800 800 onbegr 600 600 onbegr

toepassingsgebied 2 1200 1200 800 800 1200 – – 1200
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor natuursteentegels, dikte ≥ 15 mm   
met extra belastingspreidende 
laag (aan bovenzijde) A toepassingsgebied 1 800 800 450 450 800 – – 800

toepassingsgebied 2 800 800 450 450 800 – – 800
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor natuursteentegels, dikte ≥ 20 mm    
met extra belastingspreidende 
laag (aan bovenzijde) A toepassingsgebied 1 1200 1200 600 600 1200 – – 1200

toepassingsgebied 2 1200 1200 450 450 1200 – – 1200
Bij opbouw A   is het toepassen van een uitvlakmechanisme, zoals fermacell Droge egalisatiekorrels, niet toegestaan. Voor het verlijmen van de belastings-
preidende laag dient dit te gebeuren met het lijmsysteem van Sopro Bauchemie of met een gelijkwaardig lijmsysteem. Raadpleeg hiervoor de Technisch 
Adviseurs van Fermacell BV.

Vloerelement opbouw  B  C  D
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor dubbelhard gebakken grestegels (zogenaamde keramische tegels), dikte  ≥ 9 mm 

zonder extra isolatielaag B toepassingsgebied 1 800 800 450 450 800 330 330 800
toepassingsgebied 2 800 800 450 450 800 – – 800

met extra isolatielaag (aan onder- 
zijde) en met extra belastingsprei-
dende laag (aan bovenzijde)

C toepassingsgebied 1 600 800 450 450 600 330 330 800
toepassingsgebied 2 600 800 450 450 600 – – 800

met extra isolatielaag D toepassingsgebied 1 330 600 330 330 330 330 330 600
toepassingsgebied 2 330 600 330 330 330 – – 600

Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor natuursteentegels, dikte ≥ 15 mm      

zonder extra isolatielaag B toepassingsgebied 1 600 600 450 450 600 – – 600
toepassingsgebied 2 600 600 450 450 600 – – 600

met extra isolatielaag (aan onder- 
zijde) en met extra belastingsprei-
dende laag (aan bovenzijde)

C toepassingsgebied 1 450 600 330 330 450 – – 600
toepassingsgebied 2 450 600 330 330 450 – – 600

met extra isolatielaag D toepassingsgebied 1 330 450 330 330 330 – – 450
toepassingsgebied 2 330 450 330 330 330 – – 450

Type en samenstellingsdikte [mm] van de 'extra isolatielaag' onder fermacell Vloerelementen (max. 1-lagig), geldend voor opbouw C  D
EPS hardschuim DEO 150 kPa ≤ 70 ≤ 90 ≤ 50 (≤ 40) ≤ 50 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 50 ≤ 90
of
EPS hardschuim DEO 200 kPa resp. XPS DEO 300 kPa ≤ 100 ≤ 120 ≤ 80 (≤ 70) ≤ 80 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 80 ≤ 120
of
Isolatie van bijv. vloerverwarmingsconcepten en door 
Fermacell BV vrijgegeven isolatiesoorten (t.b.v. uitvulling, 
ecologie, akoestiek, brandwerendheid of drukvastheid).

– op 
aanvraag – – – – – op 

aanvraag

1) Woningen, gangen en zolderverdiepingen in 
woongebouwen, hotelkamers en badkamers in 
hotels.; toelaatbare puntbelasting 1,0 kN; 
toelaatbare gebruiksbelasting 1,5 (2,0) kN/m².

2) Kantoorruimten, gangen in kantoorgebouwen; 
toelaatbare puntbelasting 2,0 kN; toelaatbare 
gebruiksbelasting 2,0 kN/m².

Opmerkingen voor tegelafmetingen > 330 mm:
Legpatroon: Plaatsing van de tegels alleen met 
rechtlijnig verlopende voegen  en niet met 
verspringende voegen (slepend verband). 

Lijmtechniek: Lijmen van de tegels in dunbed 
lijmsysteem (op alle fermacell dekvloeren) of in 
middelbed lijmsysteem (uitgezonderd de fermacell 
Vloerelementen Gipsvezel). 

Tegelafmeting: Lengte-breedteverhouding 1:1 tot 2:1.
 

Vloerverwarming: Alleen bij vrijgave door 
betreffende vloerverwarmingfabrikant. 

Egalisatie: Mogelijkheden van egalisatie onder de in 
de tabel genoemde fermacell dekvloeren: 
n 10 tot 30 mm fermacell Droge egalisatiekorrels met 

afdekplaat van 10 mm fermacell Gipsvezelplaat
of: 
n fermacell Egaliseermiddel voor vloeren 
of: 
n fermacell Gebonden egalisatiemiddel 
Ondervloer: 
n Massieve vloer met voldoende buigstijfheid 

bijvoorbeeld betonvloer, volhoutvloer of: 
n Houten vloer met voldoende buigstijfheid, beperking 

van de max. doorbuiging van de vloerbalken en de 
vloerdelen op max. l/500 
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Toelaatbare tegelafmetingen op fermacell Vloerelementen in woonbestemmingen        (toepassingsgebied 1 1)) toepassingsgebied (toepassingsgebied 2 2))

fermacell Vloerelement 2 E 11 2 E 22 2 E 13 
(2 E 14)

2 E 16
2 E 26

2 E 31 
2 E 34

2 E 32 2 E 35 Powerp.  
Vloer- 

element

Vloerelement opbouw  A
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor dubbelhard gebakken grestegels (zogenaamde keramische tegels), dikte  ≥ 9 mm
met extra belastingspreidende 
laag (aan bovenzijde) A toepassingsgebied 1 onbegr. onbegr 800 800 onbegr 600 600 onbegr

toepassingsgebied 2 1200 1200 800 800 1200 – – 1200
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor natuursteentegels, dikte ≥ 15 mm   
met extra belastingspreidende 
laag (aan bovenzijde) A toepassingsgebied 1 800 800 450 450 800 – – 800

toepassingsgebied 2 800 800 450 450 800 – – 800
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor natuursteentegels, dikte ≥ 20 mm    
met extra belastingspreidende 
laag (aan bovenzijde) A toepassingsgebied 1 1200 1200 600 600 1200 – – 1200

toepassingsgebied 2 1200 1200 450 450 1200 – – 1200
Bij opbouw A   is het toepassen van een uitvlakmechanisme, zoals fermacell Droge egalisatiekorrels, niet toegestaan. Voor het verlijmen van de belastings-
preidende laag dient dit te gebeuren met het lijmsysteem van Sopro Bauchemie of met een gelijkwaardig lijmsysteem. Raadpleeg hiervoor de Technisch 
Adviseurs van Fermacell BV.

Vloerelement opbouw  B  C  D
Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor dubbelhard gebakken grestegels (zogenaamde keramische tegels), dikte  ≥ 9 mm 

zonder extra isolatielaag B toepassingsgebied 1 800 800 450 450 800 330 330 800
toepassingsgebied 2 800 800 450 450 800 – – 800

met extra isolatielaag (aan onder- 
zijde) en met extra belastingsprei-
dende laag (aan bovenzijde)

C toepassingsgebied 1 600 800 450 450 600 330 330 800
toepassingsgebied 2 600 800 450 450 600 – – 800

met extra isolatielaag D toepassingsgebied 1 330 600 330 330 330 330 330 600
toepassingsgebied 2 330 600 330 330 330 – – 600

Toelaarbare tegelafmetingen [mm] voor natuursteentegels, dikte ≥ 15 mm      

zonder extra isolatielaag B toepassingsgebied 1 600 600 450 450 600 – – 600
toepassingsgebied 2 600 600 450 450 600 – – 600

met extra isolatielaag (aan onder- 
zijde) en met extra belastingsprei-
dende laag (aan bovenzijde)

C toepassingsgebied 1 450 600 330 330 450 – – 600
toepassingsgebied 2 450 600 330 330 450 – – 600

met extra isolatielaag D toepassingsgebied 1 330 450 330 330 330 – – 450
toepassingsgebied 2 330 450 330 330 330 – – 450

Type en samenstellingsdikte [mm] van de 'extra isolatielaag' onder fermacell Vloerelementen (max. 1-lagig), geldend voor opbouw C  D
EPS hardschuim DEO 150 kPa ≤ 70 ≤ 90 ≤ 50 (≤ 40) ≤ 50 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 50 ≤ 90
of
EPS hardschuim DEO 200 kPa resp. XPS DEO 300 kPa ≤ 100 ≤ 120 ≤ 80 (≤ 70) ≤ 80 ≤ 90 ≤ 90 ≤ 80 ≤ 120
of
Isolatie van bijv. vloerverwarmingsconcepten en door 
Fermacell BV vrijgegeven isolatiesoorten (t.b.v. uitvulling, 
ecologie, akoestiek, brandwerendheid of drukvastheid).

– op 
aanvraag – – – – – op 

aanvraag

fermacell Vloerelement (2 E 22) op extra isolatielaag 
(aan onderzijde) en met extra belastingspreidende 
laag (aan bovenzijde)

4

2
3

5

1

3. Lage

C

4
2
1

fermacell Vloerelement zonder toevoeging,  
bijv.  2 E 31 

B

Legenda
1  Hoofddraagvloer
2  Optioneel: fermacell Uitvlakmiddel
3  Isolatiemateriaal / warmwater  

 vloerverwarmingssysteem
4  fermacell Vloerelement
5  Belastingspreidende laag van min.  

 10 mm fermacell Gipsvezelplaat

Let op: 
Wanneer er fermacell Powerpanel 
Vloerelementen worden gebruikt,  
dan dient de belastingspreidende laag 
12,5 mm fermacell Powerpanel H2O te 
zijn.

fermacell Vloerelement (bijv. 2 E 31) met extra  
belastingspreidende laag (aan bovenzijde)

A

4
2
1

53. Lage

fermacell Vloerelement (2 E 22) op warmwater  
vloerverwarmingssysteem (aan onderzijde)

4

2
3

1

D

Toepassingsgebied: 
Deze opbouwadviezen gelden alleen voor het 
toepassingsgebied  1 (bijv. vertrekken en gangen in 
woongebouwen; toelaatbare puntlast 1,0 kN; 
toelaatbare veranderlijke belasting 1,75 (2,0) kN/m²).

Alternatieve isolatie-onderlagen: 
n Er mogen hardschuim- of houtvezelplaten 

toegepast worden onder de fermacell dekvloer, die 
volgens de actuele isolatiemateriaallijst voor onder 
de betreffende fermacell dekvloer voorgeschreven 
worden, met een maximale dikte die in het 
toepassingsgebied 2 beschreven staat.  

n fermacell Vloerelement 2 E 22 op isolatiemateriaal 
resp. fermacell Powerpanel Vloerelement op 
isolatiemateriaal  zie onder Downloads op  
www.fermacell.nl. 

Is er een tegelpatroon afwijkend op dit advies 
voorgeschreven, dan moet altijd een technisch advies 
aangevraagd worden bij Fermacell BV. Er mogen 
alleen ondervloergeschikte producten (grondering, 
tegellijm, enz.) gebruikt worden die door de 
betreffende fabrikant uitdrukkelijk voor het 
betreffende toepassingsgebied, tegelafmeting en 
ondergrond vrijgegeven zijn. Het voegen mag pas 
geschieden als de tegellijm volledig is uitgehard 
(fabrikantvoorschriften aanhouden). 
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Parket
In de hoogbouw is het toepassen 
van parket op de vloeren i.v.m. 
geluidsoverdracht vaak niet 
toegestaan, zonder het nemen 
van extra maatregelen. Door  
het toepassen van fermacell 
Vloerelementen op de bestaande 
vloer wordt het aanbrengen van 
parketvloeren weer mogelijk.  
Er zijn diverse soorten parket. 
Hierna wordt aangegeven hoe 
welk type verwerkt kan worden 
op de fermacell Vloerelementen. 
Hierbij moet aangegeven worden 
dat er specifieke  lijmsystemen 
van bepaalde lijmfabrikanten  
op de markt zijn, die ruimere 
verlij mings mogelijkheden hebben 
op fermacell Vloerelementen. 
Het verlijmen van deze parket- 
vloer met deze lijmsystemen 
dient ten alle tijden met inacht-
neming van de voorschriften en 
richtlijnen van de betreffende 
lijmfabrikant te worden uit-
gevoerd. Bij toepassing van een 
oppervlakte-afwerking van 
parket op de fermacell Vloer-
elementen, is het niet nodig om 
de voegen en bevestigingsgaatjes 
van de fermacell vloer af te 
werken met voegengips. De 
toepassing van zwevend parket 
is mogelijk.

Massief parket
Hieronder worden houten planken 
(vloerdelen) met een minimale 
dikte van 18 mm en een breedte 
van 95 tot 180 mm verstaan.

De houten delen kunnen zwevend 
worden gelegd op de vloerele-
menten, maar mogen niet met 
lijm of een mechanische bevesti-
ging aan de  elementen worden 
verbonden. De vloerdelen moeten 
onderling in de messing en groef 
worden verlijmd of vastgenageld.

Indien de vloerdelen toch aan  
de fermacell Vloerelementen 
bevestigd moeten worden, dan 
kan dit op de volgende wijze: 
bijvoorbeeld houten latten (bijv. 
18 × 50 mm) op de fermacell 
Vloerelementen schroeven, 
h.o.h. 500 mm, hierop de houten 
vloerdelen schroeven of nieten.
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Lamel parket cf. EN 13489
Deze parketsoort is geprefabri-
ceerd en bestaat uit meerdere 
kruislings aangebrachte lagen 
hout met een toplaag van fineer.  
Vaak rondom voorzien van 
messing en groef, dikte van 14 
tot 22 mm.

Deze kunnen rechtstreeks op  
de fermacell Vloerelementen 
worden aangebracht door 
verlijming. Het lamel parket  
kan met een water- en emissiev-
rije lijm worden verlijmd. Wel-
licht is een hechtgrondering 
noodzakelijk, zie hiervoor de 
verwerkingsvoorschriften van de 
lijmfabrikant. De lijm en gronde-
ring moeten door de fabrikant 
goedgekeurd zijn voor toepas-
sing op een gipsvezel onder-
grond. Als de dikte van het lamel 
parket minimaal 18 mm is, kan 
deze d.m.v. schroeven of nieten 
ook worden gemonteerd op 
houten latten (h.o.h. 500 mm).

Een andere mogelijkheid is het 
zwevend monteren, waarbij het 
lamel parket onderling wordt 
verlijmd in de messing en groef.

Tapis parket
Tapis parket zijn strookjes hout 
met een dikte van circa 6,3 mm 
die in een motief worden gelegd. 
Als de lengte/breedte verhouding 
van het motief circa 50 om 50 % 
is, dan kan het parket recht-
streeks op de fermacell Vloer-
elementen worden aan gebracht, 
bijvoorbeeld visgraat- of mozaïek- 
motief. Een strokenmotief kan niet 
rechtstreeks worden aangebracht. 
De Tapis stroken kunnen met een 
water- en emissievrije lijm worden 
verlijmd. Wellicht is een hecht-
grondering noodzakelijk, zie hier- 
voor de verwerkingsvoorschriften 
van de lijmfabrikant. De lijm en 
grondering moeten door de fabri- 
kant goedgekeurd zijn voor toe- 
passing op een gipsvezel onder-
grond. Indien rondom het parket-
motief een kader van rechte 
stroken wordt toegepast, dan 
mag deze niet breder worden dan 
3 keer de Tapis strookbreedte, 
met een maximum van 210 mm.  
Indien er een motief wordt geko- 
zen dat niet voldoet aan de lengte/ 
breedte verhoudingseis, dan dient 
er eerst tussenlaag zwevend 
gelegd te worden op de fermacell 
Vloerelementen. Hierop kan het 
Tapis parket worden aangebracht.
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Stroken parket cf. EN 13226
Stroken parket bestaat uit 
massief houten stroken met 
messing en groef rondom, of 
alleen een groef met een losse 
veer. De stroken variëren in dikte 
van 15 tot 22 mm. De ver werking 
van deze stroken op fermacell 
Vloerelementen is gelijk aan  
die van het massief parket.

Mozaïek parket cf. EN 13488
Het is mogelijk massief mozaïek- 
 parket (in blok- of visgraat motief) 
te leggen. De dikte dient tot 
10 mm beperkt te worden. Bij 
massief parket biedt het gebruik 
van kleinere doorsneden voor-
delen: minder zwelling en 
krim ping van het hout. De 
legrichting van het parket, 
gelijkmatig over het oppervlak 
verdeeld, dient telkens 50 % op 
50 % te zijn.

Bij dikker parket is overleg 
vooraf met de fabrikant vereist.

Het parket kan met een water- 
en emissie vrije lijm worden 
verlijmd. Wellicht is een hecht-
grondering noodzakelijk, zie 
hiervoor de verwerkingsvoor-
schriften van de lijmfabrikant. 
De lijm en grondering moeten 
door de fabrikant goed gekeurd 
zijn voor toepassing op een 
gipsvezel ondergrond.

Lamellen parket cf. EN 13227
Vloer die wordt gemaakt van 
strookjes rechthoekig hout, met 
een dikte van circa 18 tot 24 mm 
en een breedtemaat van 8 mm. 
De strookjes worden op hun 
zijkant tegen elkaar gemonteerd. 
Deze parketsoort kan niet 
rechtstreeks op de fermacell 
Vloerelementen gemonteerd 
worden. Hier dient een zwevende 
tussenlaag (bijv. spaanplaat)  
te worden toegepast. Deze mag 
niet verbonden worden aan de 
fermacell Vloerelementen.

Kopshoutvloeren
Kopshoutvloeren worden 
gemaakt van houten blokjes met 
een dikte van 10 – 20 mm  
en een lengte x breedte van circa 
70 × 70 mm. Deze parketsoort 
kan niet rechtstreeks op de 
fermacell Vloerelementen 
gemonteerd worden. Hier dient 
een zwevende tussenlaag (bijv. 
spaanplaat) te worden toegepast, 
die niet verbonden wordt aan de 
fermacell Vloerelementen.

Dunhoutvloeren
(parketlaminaat) of laminaat
Deze worden opgebouwd uit 
meerdere laagjes hout met 
deklaag van fineer (parket-
laminaat) of geïmpregneerde 
papierlagen met een deklaag 
van een houtmotief (laminaat). 
De diktes zijn circa 6 tot 8 mm  
en de delen zijn rondom voor zien 
van messing en groef. De delen 
kunnen alleen zwevend worden 
aangebracht op de fermacell 
Vloerelementen.
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Verlijming op de fermacell 
Vloerelementen
Indien het parket verbonden 
wordt aan de fermacell Vloer-
elementen met behulp van een 
lijmverbinding, zijn volgende 
zaken zeer belangrijk:
n   De vochtigheidsgraad van de 

fermacell Vloerelementen en 
het parket dient met elkaar in 
overeenstemming te zijn. Dit 
wordt bereikt door zowel de 
fermacell Vloerelementen 
als het parket op te slaan in 
de ruimte waarin de materialen 
worden verwerkt. Bij het 
leggen van het parket dient 
deze een vochtigheid te 
bezitten van 9 % ± 2 %. De 
omgevingstemperatuur moet 
minimaal 15 °C bedragen en 
de relatieve luchtvochtigheid 
moet liggen tussen 45 – 65 %.

n   Voor het behoud van het 
parket mag in de gebruiks-
situatie de temperatuur niet 
te veel afwijken (circa 20 °C 
en relatieve luchtvochtigheid 
tussen 45 en 65 %).

n   Het oppervlak van de  
fermacell Vloerelementen 
dient vóór de verlijming van 
het parket stofvrij te zijn.

n   In aansluiting daarop volgt 
het gronderen en verlijmen 
volgens de voorschriften van 
de fabrikant. Neem hierbij de 
droogtijd – volledige uithar-
ding – in acht, evenals de 
overige verwerkingsrichtlijnen. 
Gebruik slechts gronderingen 
en lijm die door de fabrikant 
voor toepassing op gipsvezel-
platen zijn goedgekeurd. 
Geadviseerd worden water- 
en emissievrije gronderingen 
en lijmen. Het toepassen van 
dispersielijm op waterbasis  
is niet mogelijk.

n   Er dient voldoende rand-
afstand in acht te worden 
genomen ten opzichte van  
de wand en de aangrenzende 
bouwonderdelen, zoals 
steunen of leidingen.

n   Bij het aanbrengen van 
dilatatievoegen, dienen de 
voorschriften van de parket-
fabrikant te worden 
opgevolgd.

n   Het is mogelijk om de parket-
vloer af te lakken. Voordat 
met het aflakken begonnen 
wordt, is een volledige uithar- 
ding van de parketlijm vereist.

n   Het schuren en aflakken  
van het parket gebeurt op  
de normale manier. De lak 
voor het parket dient op 
waterarme basis te zijn.



4444

8   Detailtekeningen

Deuropening - Variant 1: haaks aan elkaar aansluitende vloervelden.

Uitgangspunt: 2 bij elkaar samenkomende 
vloervelden met verschillende legrichting, 
zonder een onderlinge krachtgesloten 
verbinding.

Oplossing: Een krachtgesloten overgang in 
de deuropening genereren.

Krachtgesloten verbinding tussen twee separaat gelegde vloervelden, bijv. 
gangzone met woonkamer.

Vervaardiging op detailniveau

1. Per vloerelementdeel een strook van ≥ 
50 mm breedte uit de bovenste plaatlaag 
zagen met een invalzaag of multimachine. 

Wand
Deur-
opening

≥ 50 mm

2. Overeenkomstig de betreffende lengte, 
breedte en dikte van de inkeping een 
nieuwe strook uit een fermacell Gipsve-
zelplaat zagen.

Passtuk

3. Deze strook krachtgesloten verbinden volgens de standaard verwerkingsmethode voor 
de liplasverbinding van fermacell Vloerelementen. Volgordelijk wordt er:

 A. Op de beide zijden van de nieuw ontstaande lippen fermacell Vloerelementen 
montagelijm aangebracht;

 B. De op maat gezaagde strook binnen een tijdspanne van 10 min in de nog vloeibare 
montagelijm drukken;

 C. fermacell Snelbouwschroeven 3,9x19 of 22 mm (afhankelijk van vloerelementtype) 
aanbrengen. De bevestigingsmiddelen op een afstand van 25 mm uit de rand van de 
strook en 150 mm h.o.h. onderling te plaatsen.  

Wand
Deur-
opening

Wand
Deur-
opening
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Deuropening - Variant 2: evenwijdig aan elkaar aansluitende vloervelden.

Uitgangspunt: De vloerveldovergang t.p.v. 
de deuropening wordt open gelaten.

Oplossing: Een krachtgesloten overgang in 
de deuropening genereren.

1. Per vloerelementdeel een strook van ≥ 
50 mm breedte uit de bovenste plaatlaag 
zagen met een invalzaag of multimachine. 

2. Overeenkomstig de betreffende lengte, 
breedte een nieuw T-stuk uit een 
overeenkomstig fermacell Vloerelement 
zagen.

WandDeur-
opening ≥ 50 mm

PasstukWandDeur-
opening

Vervaardiging op detailniveau

Wand
Deur-
opening

3. Dit T-stuk krachtgesloten verbinden volgens de standaard verwerkingsmethode voor 
de liplasverbinding van fermacell Vloerelementen. Volgordelijk wordt er:

 A.  Op de beide zijden van de nieuw ontstaande lippen fermacell Vloerelementen 
montage lijm aangebracht;

 B. Het op maat gezaagde T-stuk binnen een tijdspanne van 10 min in de nog vloeibare 
montagelijm drukken;

 C. fermacell Snelbouwschroeven 3,9x19 of 22 mm (afhankelijk van vloerelementtype) 
aanbrengen. De bevestigingsmiddelen op een afstand van 25 mm uit de rand van de 
strook en 150 mm h.o.h. onderling te plaatsen.    
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8.1.2   fermacell Vloerelement 2 E 22 of Powerpanel Vloerele-
menten op drukvaste isolatie

Esthetische afwerklaag
fermacell Vloerelement 2 E 22 of  
Powerpanel Vloerelement
drukvaste isolatie, zoals EPS of XPS

fermacell Droge egalisatiekorrels

waterafsluitende laag, bijv. 0.2 mm PE-folie, 
t.b.v. optrekkend vocht bij bijv. vloeren op staal 
bij hoge grondwaterstand

fermacell Minerale wol randstroken

8.1 Aansluitdetails (voorbeeldillustraties)

8.1.1  Houten vloerconstructie met oude vloerdelen  
en/of hoogteverschillen (tot 60 mm)

fermacell Minerale wol randstroken

fermacell Vloerelement 2 E 31 (2x 10 mm  
fermacell + 10 mm houtvezelplaat)

fermacell Droge egalisatiekorrels

fermacell Beschermingsfolie

houten vloerdelen
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8.1 Aansluitdetails (voorbeeldillustraties)

8.1.4  Uitvlakken op gewelfde plafonds i.c.m. fermacell Vloerele-
menten of Powerpanel Vloerelementen  
(bouwfysische aspecten hierbij in acht te nemen)

fermacell Vloerelement 2 E 22 of fermacell 
Powerpanel Vloerelementen

drukvast isolatiemateriaal zoals  
EPS of XPS

fermacell Gebonden egalisatiemiddel 
(min. storthoogte 30 mm)

gewelfd plafond

8.1.3  Uitvlakken van houten vloerconstructie met verdiepte 
vloerdelen i.c.m. fermacell Vloerelementen

met fermacell Powerpanel Vloerelementen

fermacell Powerpanel Vloerelementen +  
drukvaste houtvezelisolatie

Eventueel egaliseren met  fermacell
Droge egalisatiekorrels ≥ 10 mm

fermacell Gebonden egalisatiemiddel (gelijk met 
de bovenkant van de balklaag afgestreken)

verdiept constructiedeel: houten vloerdelen 
tussen de balklaag gesitueerd 

fermacell 
Vloerelement 2 E 31
Eventueel egaliseren met  fermacell
Droge egalisatiekorrels ≥ 10 mm

minimale dekking 10 mm

fermacell Gebonden egalisatiemiddel (gelijk 
met de bovenkant van de balklaag afgestreken)

verdiept constructiedeel: houten vloerdelen 
tussen de balklaag gesitueerd 
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met fermacell Powerpanel Vloerelementen

fermacell Powerpanel Vloerelementen +
akoestische isolatielaag
fermacell Gebonden egalisatiemiddel  
(gelijk met de bovenkant van de zwaluw-
staartvloer afgestreken)

draagkrachtige zwaluwstaartvloer

8.1.5 Zwaluwstaartvloeren in combinatie 
 met fermacell Vloerelementen

fermacell Vloerelement 2 E 31

fermacell Gebonden egalisatiemiddel  
(gelijk met de bovenkant van de zwaluw-
staartvloer afgestreken)
draagkrachtige zwaluwstaartvloer

8.1.7  Inbedding van kabels en leidingwerk in uitvlaklagen  
van fermacell Droge egalisatiekorrels i.c.m.  
fermacell Vloerelementen

met Powerpanel Vloerelementen

8.1.6  Zwaluwstaartvloeren i.c.m. fermacell Vloerelementen  
(90 min. brandwerendheid van bovenaf)

fermacell Vloerelement 2 E 31 of fermacell 
Powerpanel Vloerelement + akoestische 
isolatie (bijv. drukvaste steenwol)

≥ 10 mm fermacell Droge egalisatiekorrels 
(alternatief: 10 mm fermacell Gipsvezel-
plaat als belastingspreidende laag)
fermacell Gebonden egalisatiemiddel 
draagkrachtige zwaluwstaartvloer

fermacell Vloerelement 2 E 31 

fermacell Droge egalisatiekorrels

installatieleidingen (overhoogte van de 
uitvlaklaag bovenop het hoogste punt  
van de leiding min. 10 mm)

vlakke en droge ondergrond

≥ 10 mm

leidingbundels 
max. 100 mm

tussen separate leidingtrajecten 
min. 100 mm

fermacell Vloerelement + 
houtvezelplaat

fermacell Droge egalisatiekorrels

installatieleidingen (overhoogte van de 
uitvlaklaag bovenop het hoogste punt  
van de leiding min. 10 mm)

vlakke en droge ondergrond

≥ 10 mm

(Opbouw van boven naar beneden  
met aansluiting op de wand)leidingbundels 

max. 100 mm
tussen separate leidingtrajecten 
min. 100 mm
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8.1.5 Zwaluwstaartvloeren in combinatie 
 met fermacell Vloerelementen

8.1.9 Aansluiting van douchecel of badkuip aan de wand met  
 fermacell Vloerelement of Powerpanel Vloerelement

Wand- hoekaansluiting in sproeibereik
aanwezige wand
tegel
fermacell Flexibele tegellijm
fermacell Vloeibare folie (Minstens 2x aanbrengen)

fermacell Afdichtband
elastische siliconenkit 

fermacell Vloerelement 2 E 22 of Powerpanel Vloerelement
fermacell Minerale wol randstroken

drukvaste isolatie, zoals EPS of XPS EPS

vlakke en droge ondergrond

8.1.8  Inbedding van kabels en leidingwerk in uitvlaklagen van 
fermacell Gebonden egalisatiemiddel i.c.m. fermacell 
Vloerelementen

met fermacell Powerpanel Vloerelementen

fermacell Vloerelement 2 E 31 

installatieleidingen
fermacell Gebonden egalisatiemiddel 
(min. storthoogte = 30 mm)
vlakke en droge ondergrond

leidingbundels 
max. 100 mm

tussen separate leidingtrajecten 
min. 100 mm

fermacell vloerelement + 
akoestische isolatielaag

installatieleidingen

fermacell Gebonden egalisatiemiddel 
(min. storthoogte = 30 mm)
vlakke en droge ondergrond

leidingbundels 
max. 100 mm

tussen separate leidingtrajecten 
min. 100 mm
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8.1.10 Dilatatievoegen in oppervlak

8.1.11  Dilatatievoeg  

esthetische afwerklaag met dilatatieprofiel 
fermacell Vloerelement 2 E 22 of  
fermacell Powerpanel Vloerelement
drukvaste isolatie van bijv. EPS of XPS

fermacell Droge egalisatiekorrels

betonvloer (ongelijke draagkrachtige,  
droge ondergrond)

ca. 10 mm

8.1.12  Klimaatvloer op fermacell Vloerelement 2 E 22  
of Powerpanel Vloerelement

vloerbedekking
klimaatvloer
fermacell Vloerelement 
(bijv. 2 E 22 of Powerpanel Vloerelement)

geschikte isolatie
eventueel egaliseren met 
fermacell Egaliseermiddel voor vloeren
vlakke en droge ondergrond

35 mm

dilatatie-voegprofiel
keramische tegels
fermacell Snelbouwschroeven   
(3,9 × 30 mm)
lijmlaag (dunbedsysteem)
2 E 32 fermacell Vloerelement  
(30 mm)
extra ondersteunings plaat   
(bijv. triplex, breedte ≥ 100 mm)
laag vilt (≥ 150 kg/m3)
fermacell Droge egalisatiekorrels
betonvloer (ongelijke, droge ondergrond)
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9  Toebehoren en verbruik
 (Zie ook tool op website)

Artikel Verbruik
fermacell Vloerelement montagelijm (79022)

circa 40 – 50 g/m2.
Te leggen oppervlak per fles: 20 – 25 m2.
Verbruik bij belasting spreidende laag 
fermacell: circa 130 –150 g/m2.
Verpakking: 
n Fles à 1 kg.

fermacell Vloerelement montagelijm greenline (79225)
circa 80 –100 g/m2.
Te leggen oppervlak per fles: 10 –12 m2.
Verpakking: 
n Fles à 1 kg.

fermacell Snelbouwschroeven 3,9 × 19 mm + 3,9 × 22 mm (79020/79010 en 
79024/79013

 

circa 15 st/m2.
Verbruik bij belasting spreidende laag 
fermacell: circa 25 st/m2.
Verpakking: 
n 3,9 x 19 mm; pakken van 250 (79020)  
 resp. 1 000 (79010) stuks
n 3,9 x 22 mm; pakken van 250 (79024)  
 resp. 1 000 (79013) stuks

fermacell Voegengips (79001 en 79003)
circa 0,1 kg/m2.
Verpakking: 
n zak, 5 kg (79001)
n zak 25 kg (79003).

fermacell Voegengips 4h (79229)
Verpakking: 
n zak, 20 kg
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Artikel Verbruik
fermacell Minerale wol randstroken (79076 en 79079)

1 m per strekkende meter  
wandaansluiting. 
Strook afmeting:  
100 × 10 × 1000 mm (79076) 
50 × 10 × 1000 mm (79079)
Verpakking:
n 60 strekkende meter per doos.

fermacell Gipslijm (79043)

Afhankelijk van de oneffenheden.
Verpakking: 
n Zak à 20 kg.

fermacell Beschermingsfolie (79046)

circa 1,1 m2/m2  
(10 % overlap).
Verpakking:
n Rol à 50 strekkende meter,  
 1 meter breed (totaal 50 m2).

fermacell Droge egalisatiekorrels (78011)

circa 10 l bij een storthoogte  
van 1 cm/m2.
Verpakking: 
n Zak à 50 l (circa 18,5 kg).

fermacell Set afreilatten

fermacell Honingraatelement (79036 en 79038)
1 element ≈ 1,5 m2.
Afmetingen:  
1 500 × 1 000 × 30 mm* (79036) 
1 500 × 1 000 × 60 mm** (79038)
Verpakking: 
n * 30 stuks per pallet (45 m2).
n **15 stuks per pallet (22,5 m2).

fermacell Honingraatkorrels (78013)
n	 	circa 2 zakken/m2 bij 30 mm 

honingraatelementen.
n	 circa 4 zakken/m2 bij 60 mm  
 honingraatelementen.
Verpakking: 
n Zak à 15 l (= 22,5 kg).
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Artikel Verbruik
fermacell Egaliseermiddel voor vloeren (78009)

  

circa 1,4 kg/m2 bij een laagdikte van 1 mm.
Verpakking: 
n Zak à 25 kg.

fermacell Gebonden egalisatiemiddel (78010)
circa 10 l/m2 bij storthoogte van 10 mm.
Verpakking: 
n Zak à 80 l.

fermacell Afdichtband (79069 en 79070)

fermacell Wandmanchet (79068)

fermacell Vloeibare folie (79071 en 79072)

fermacell Diepgrond (79167)
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Opmerkingen
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Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31 (0)24 649 51 11
Fax: +31 (0)24 649 51 26 
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België :
Postbus 16
8790 Waregem

Vlaanderen  
(m.u.v. Vlaams-Brabant):
Tel.: +32 (0)475 708 437 
Groot-Brussel + Brabant  
(Vlaams- en Waals-Brabant):
Tel.: +32 (0)471 273 051 
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Alleen de actuele versie is geldig.  
U vindt deze op onze website.

Versie: 01/2015.

Deze verwerkingsgids is met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld.
Technische wijzigingen 
voorbehouden.
Fermacell BV aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele schade die voortkomt uit 
fouten, van welke aard dan ook, die 
in deze brochure zouden kunnen 
voorkomen.

Wanneer u informatie in dit docu-
ment mist, neemt u contact op
met Fermacell BV.

fermacell® is een geregistreerd 
merk van de XELLA-groep.


