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Natuursteen

10 jaar. Dit jaar bestaat Technisch Bureau Afbouw 10 jaar. En daar ben ik 
ongelooflijk trots op! 

Per 1 januari 2013 nam het TBA een groot aantal taken van het Bedrijfschap 
Afbouw over. Denk hierbij aan de technische dienstverlening en het opstel-
len van normen, richtlijnen en brochures die de afbouwer helpen bij het uit-
oefenen van zijn vak. De uitgave van Mebest bleef ook bestaan. Het leek op 
voorhand een grote verandering. Maar dat viel uiteindelijk wel mee. Al die 
vertrouwde werkzaamheden werden uitgevoerd door dezelfde betrouwbare 
en vakkundige mensen als voorheen. En nog steeds.

In de afgelopen 10 jaar zijn er een heleboel fantastische projecten uitge-
voerd voor de cao-partijen. Denk maar recent eens aan de zware beroe-
penregeling. Vanaf 1 januari 2021 kunnen afbouwwerknemers die vallen 
onder de cao Afbouw maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met 
werken. Dat is toch fijn. Want het is bijna onmogelijk om op 67e jarige leef-
tijd fysiek, zwaar werk te verrichten.

Een ander project dat ik wil uitlichten is Gezond werken in de afbouwsector, 
ofwel Duurzame inzetbaarheid. Iedereen wil zich zowel fysiek als mentaal 
goed voelen in een veilige, gezonde werkomgeving. Er zijn 3 kenniscentra 
in onze sector die zich hiermee bezig houden: Volandis, Savantis en TBA. 
Elke instantie heeft zijn eigen middelen om u hierover te informeren. Dit 
kan verwarrend zijn, omdat het niet altijd duidelijk is bij wie u terecht kunt 
met vragen over Gezond werken. Om het u makkelijker te maken is er op 
www.mijnafbouw.nl de sectie Gezond werken ingericht. Hier vindt u per on-
derwerp waardevolle informatie en kennis en wordt u met uw vragen naar 
de juiste instanties verwezen. Handig toch. Meer informatie over Gezond 
werken vindt u op pagina 6 van dit magazine. 



Gezond werken in de afbouwsector
WE MOETEN DAT 

EXOSKELET TOCH NOG 
WAT AFSTELLEN...
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In Nederland vinden elk jaar veel ongelukken plaats door uitglijden of slippen. Vaak ontstaat dan de 
vraag wie aansprakelijk is. De enige manier om daar achter te komen is meten. Want meten is weten. 
Technisch Bureau Afbouw beschikt over het meetapparaat GMG 200. Hierdoor kunnen wij antislip- en 
stroefheidsmetingen uitvoeren volgens de norm NEN 7909. Deze norm is het meest geschikt voor me-
tingen op elke vloer. 

Het apparaat verplaatst zich op drie meetvoetjes 
over de vloer doordat de band in het apparaat 
zichzelf oprolt. Uit de meting komt een waarde. 
Hoe hoger de waarde, hoe stroever de vloer. Om 

uiteindelijk een betrouwbare waarde te krijgen 
meten we de vloer 5 keer. Het meetapparaat kan 
gebruikt worden op zowel droge als natte vloe-
ren. Verder kan het apparaat worden toegepast 
op allerlei typen vloeren. Met het meetapparatuur 
GMG 200 meten wij ter plekke de stroefheid van 
uw vloer. Zo weet u zeker dat uw vloer niet te glad 
is volgens de nieuwe norm. 

Meer informatie over onze stroefheidsmeting?
Heeft u vragen of wilt u een stroefheidsmeting 
aanvragen? 
Dan kunt u bellen naar 070 33 66 500 
of mailen naar info@tbafbouw.nl ■

Wilt u zeker zijn dat uw vloer stroef 
genoeg is? Zodat u niet voor onaan-
gename verrassingen komt te staan?
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Heeft u een stukadoors- of afbouwbedrijf? En 
bent u aangesloten bij de Stichting Garantie-
fonds Gevelsystemen (SGG)? Dan kunt voor de 
verzekerde garantie van uw gevelisolatiewerk bij 
Technisch Bureau Afbouw. Wij voeren controles 
uit voor het SGG. Technisch Bureau Afbouw voert 
controles uit voor het SGG. 

Onze technisch adviseurs beschikken over brede 
kennis en ervaring op het gebied van gevelisola-
tiesystemen. En ze zijn onafhankelijk. Zij komen 
op diverse momenten in het afbouwproces op 
de bouwplaats. Daar krijgen zij een beeld van de 
verschillende onderdelen van uw gevelisolatie-
werkzaamheden. Zij controleren bijvoorbeeld of 
er wordt gewerkt volgens het leveranciersadvies, 
de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 1328 
en de Nationale Uitvoeringsrichtlijn (URL) 0735. 
Ook beoordelen zij vooraf de ondergrond, het 
aanbrengen van de isolatieplaten, de grondmor-
telweefsellaag, de eindafwerking en uiteraard de 
detailleringen. Zo kunnen zij u op de juiste wijze 

adviseren. Ook overleggen zij met de verwerkers, 
aannemer en/of opdrachtgever. 

Meer informatie over onze gevelcontrole?
Kijk op www.tbafbouw.nl/gevelcontrole of bel 
naar 070 33 66 500 als u meer wilt weten over 
de gevelcontroles van het TBA. ■

Uw gevelisolatiewerk voor de 
verzekerde garantie laten controleren? 
Bel Technisch Bureau Afbouw!
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Gezond zijn en blijven, 
wie wil dat nou niet?

Iedereen wil zich zowel fysiek als mentaal goed voelen in een veilige, gezonde werkomgeving. U en uw 
werknemer toch ook? In de afbouwsector zijn er 3 kenniscentra belast met de ontwikkeling en uitvoe-
ring van gezond werken in onze sector (ook wel Duurzame inzetbaarheid (DI) genoemd):  Volandis, 
Savantis en Technisch Bureau Afbouw. Elke instantie heeft zijn eigen middelen en infrastructuur om u 
en uw werknemer hierover te informeren. 
 
Dit kan verwarrend zijn, omdat het niet altijd dui-
delijk is bij wie u terecht kunt met vragen over ge-
zond werken. Om het u makkelijker te maken heb-
ben de 3 kenniscentra hun waardevolle informatie 
en kennis op één overkoepelende webpagina ge-
plaatst: www.mijnafbouw.nl/gezond-werken. Hier 
kunt u terecht voor al uw kwesties over gezond 
werken en komt u uiteindelijk terecht bij de juis-
te uitvoerende organisatie. Onderstaande onder-
werpen worden hier uitgebreid besproken: 

80/90/100-regelingen
Worden de werkzaamheden van uw oudere werk-
nemer te zwaar? Kijk dan of hij in aanmerking 
komt voor één extra verlofdag per week via de 
80/90/100-regeling. De regeling houdt in dat hij 
80% van zijn werkweek werkt, u uw werknemer 
hiervoor 90% van het loon betaalt en er sprake 
is van 100% pensioenopbouw. Er is één regeling 
voor werknemers vanaf 57 en ouder én één vanaf 
61,5 jaar en ouder.

Arbocatalogus afbouw/natuursteen
Werkt uw werknemer volgens de juiste voorschrif-
ten om gezond en veilig te kunnen werken? Ont-
dek welke voorschriften voor hem gelden.

Exoskelet voor stukadoors
Een hulpmiddel dat het werk van uw werknemer 
tijdens stukadoorswerkzaamheden verlicht. Dat 
klinkt als muziek in de oren. Het exoskelet is spe-
ciaal voor stukadoors ontwikkeld om ze te helpen 
bij hun werk, vooral bij werk aan plafonds. De 
eventuele lange termijn effecten zijn echter nog 
onbekend.

Fysiotherapie
Wist u dat uw werknemer in de afbouw recht heeft 
op volledige vergoeding van de kosten voor fysio-
therapie als deze niet gedekt worden door zijn 
eigen zorgverzekering? Hier vindt u de voorwaar-
den in het Reglement fysiotherapie.
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InZicht Inzetbaarheidstool (IZI)
Bedrijven hebben te maken met een gebrek aan 
instroom, veranderende technologie en een ho-
gere uitstroomleeftijd. Daarom is optimale inzet-
baarheid van uw werknemer erg belangrijk voor 
het succes van uw bedrijf. Om de duurzame inzet-
baarheid binnen uw bedrijf in kaart te brengen, is 
de IZI-Tool (Inzicht Inzetbaarheid) ontwikkeld. De 
tool is gebaseerd op gestructureerde interviews 
die door DI-adviseurs bij uw werknemers worden 
afgenomen. Het instrument bevraagt op een va-
lide en analyseerbare wijze de onderzoeksvelden 
veiligheid, gezondheid, vitaliteit, loopbaanont-
wikkeling en mobiliteit. De interviewdata worden 
AVG-conform verwerkt tot een bedrijfsrapportage. 
Deze rapportage stelt uw bedrijf in staat om uw 
DI-beleid concreet vorm te geven.

Leefstijlbegeleiding
Wilt u dat uw werknemer een gezondere leefstijl 
krijgt, zodat hij fitter wordt. En hij zowel lichame-
lijk als geestelijk het werk beter aankan? Ontdek 
dan wat leefstijlbegeleiding voor hem kan bete-
kenen.

Mijn Loopbaan
Is uw werknemer op zoek naar meer uitdaging? Of 
wordt het werk te zwaar en moet hij hierdoor op 
zoek naar een andere functie? Of is hij ziek? Kijk 
dan welke mogelijkheden er voor hem zijn binnen 
Mijn Loopbaan.

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig
Onderzoek (PAGO)
Wist u dat uw werknemer eens in de zoveel tijd 
wordt opgeroepen voor een medische keuring bij 
de arbodienst? Het is belangrijk dat uw werkne-
mer hier naar toe gaat, want zo weten zij en u ze-
ker dat ze een gezonde en veilige invulling geven 
aan hun functie. Nu maar ook vooral voor later. De 
PAGO biedt hier de uitkomst. Als een werknemer 
gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat 
ze door zijn werk komen, kan hij zelf tussentijds 
een afspraak maken bij de arbodienst. Ontdek hoe 
belangrijk PAGO voor u en uw werknemer is.

Pubquiz
De Pubquiz Veilig en Fit is een manier om informa-
tie over Veilig en Gezond werken op een effectieve 
én interactieve wijze over te brengen op de mede-
werkers. Handig toch? Een professionele training 
voorzien van een dosis humor gevat in een verma-
kelijke verpakking. Bekijk de mogelijkheden.

Workshop DI-Coachend Leiderschap
In de training Coachend Leiderschap Duurzame 
Inzetbaarheid leert u als leidinggevende welke 
factoren van invloed zijn op de duurzame inzet-
baarheid en hoe u actief kan bijdragen aan de 
duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Wilt u meer informatie over Gezond werken?
Ga dan naar www.mijnafbouw.nl/gezond-werken 
en ga ervoor!
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Stukadoors

Hersteladvies  
gevelschade
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Schade aan een oppervlak kan leiden tot vochtproblemen. Dit probleem trof Ed van der Plas, onze stu-
kadoorsexpert, ook aan toen hij een appartementencomplex onderzocht. In de loop van de tijd waren 
schadeplekken aan de natuursteenpleister ontstaan door veroudering en verwerking. Ook waren delen 
van de pleister losgekomen. Hierdoor was het betonnen oppervlak zichtbaar. Dit was waarschijnlijk ook 
de reden dat aan de binnenzijde van de ketelhuizen van het complex vochtschade was ontstaan. De VvE 
van het complex had het Technisch Bureau Afbouw verzocht om een hersteladvies van het gevelopper-
vlak van het ketelhuis.

Overal schades
“De gevel van het ketelhuis zag er niet fraai uit 
door de schades”, vertelt Ed. “Overal zag ik scha-
des. Hier en daar was de natuursteenpleister zelfs 
losgekomen van de gevel. Sommige schades wa-
ren gerepareerd met een hechtingsmortel of -pas-
ta. Bij andere schades vertoonde de natuursteen-
pleister fijn gebogen craquelé scheuren. Via deze 
scheuren kon vocht eenvoudig binnendringen in 
de gevel. Hierdoor ontstond een voortschrijdend 
deformatieproces.” 

“Na het verwijderen van enige delen nog hechten-
de natuursteenpleister kon ik de natuursteenkor-
rels gemakkelijk loshalen vanaf de ondergrond. 
De ondergrond bestond uit kunststof gebonden 
hechtpasta. Deze laag was bros geworden (geen 
elasticiteit meer) en kon ik ook gemakkelijk vanaf 
het beton verwijderen. Ook ontdekte ik schades 
waar de natuursteenkorrels volledig waren losge-
komen van de hechtingspasta.” 
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Vocht meten en kalk
“Om het vocht aan het oppervlak van de gevel te 
meten voerde ik een indicatieve vochtmeting uit 
met de Hydromette Compact B vochtmeter. Uit de 
resultaten van de meting constateerde ik dat er 
geen verhoogd vochtgehalte aanwezig was. Niet 
aan het oppervlak van de natuursteenkorrels en 
niet aan het oppervlak van zichtbare delen beton.”

“Bij sommige zichtbare delen beton stelde ik vast 
dat er aan het oppervlak een witte afgevende/af-
krijtende laag (kalk) aanwezig was. Deze laag ont-
staat wanneer de beton langdurig nat blijft (of nat 
wordt). Hierdoor ontstaat dan uittreding van kalk 
en verontreinigingen.” 

Hersteladvies
“Na mijn onderzoek kon ik gericht advies gegeven 
over het herstellen van de gevel van het ketelhuis:
- Het stellen van kappen en afscherming voor de 

gevels tegen de invloed van slechte weersom-
standigheden; 

- het verwijderen van attributen (hwa’s, leidingen 
e.d.) van de gevel; 

- het uitvoeren van de benodigde dakwerkzaam-
heden en het plaatsen van nieuwe daktrimmen 
met een overstek van minimaal 30mm; 

- het maskeren van de dakvloer en afschermen 
van kwetsbare oppervlakken (zonnepanelen 
e.d.); 

- het pneumatisch afhakken van de bestaande 
natuursteenpleister tot op het betonoppervlak 
(100% schoon), reinigen en isoleren;

- het reinigen van het betonoppervlakken en con-
troleren van het vochtgehalte;

- het vol en zat met een montagespecie stellen 
van de benodigde hoekbeschermings-, en stuc-
stopprofielen (PVC kwaliteit). 

- het grondig ruwhalen van de randen montage-
specie; 

- het aanbrengen van een uitvlaklaag met een 
kunstharsgemodificeerde hechtpleister in een 
laagdikte van totaal 5 tot 8 mm waarin over 
het gehele oppervlak een laag fijnmazig wape-
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

ningsweefsel (buitenkwaliteit) wordt ingebed. 
De 1 meter brede banen wapeningsweefsel die-
nen elkaar 100 mm te overlappen. Het opper-
vlak van deze hechtpleister licht ruwschaven en 
direct afwerken in een schuurwerkpatroon;

- bij het licht ruwschaven van de uitvlaklaag dient 
nog een afwerklaag op basis van een schuur-
pleister te worden aangebracht;

- na verharding en droging van dit gevelstucwerk 
de gevels voorzien van een verfsysteem op basis 
van een sol-silicaat of siliconen emulsie en;

- de aansluitingen tussen het geschilderde ge-
velstucwerk, geveldetails en rondom de beves-
tigingspunten van hwa’s e.d. voorzien van een 
flexibel blijvende kitafdichting.”

Wilt u meer weten onze technische diensten?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer 
informatie.
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plafond & wand

Onjuiste
omstandigheden
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Soms bestaat de twijfel of de juiste werkwijze of materialen zijn gebruikt. Eind vorig jaar hadden een 
fabrikant van een sierpleister en een leverancier van een finishpasta dezelfde vraag. In een appartement 
waren gipskartonplatenwanden gemonteerd. Deze wand waren mat afgewerkt met een sierpleister. 
Na enige tijd kwam de voegafwerking van de gipsplatenwanden op verschillende plaatsen los. Boven-
staande partijen wilden weten of de voegafwerking van de gipsplatenwanden op een juist wijze en met 
de juiste materialen was uitgevoerd. Ook wilden ze weten wat de oorzaak was van de schade. Ze scha-
kelden Technisch Bureau Afbouw in voor een onderzoek. Hermen de Hek, onze plafond- en wand expert, 
was de aangewezen man om dit probleem tot op het bot uit te zoeken. 

Kant-en-klare finishpasta
“In het appartement waren de wanden deels 
geprimeerd en deels gepleisterd met een sier-
pleister”, vertelt Hermen. “Op de wanden zag ik 
ter plaatse van de voegafwerking losse sierpleis-
terdelen. De laag onder de sierpleister was een 
finishpasta. Deze finishpasta was vrij eenvoudig, 
door bevochten, op te weken en kon daarna wor-
den weggewreven als een dunne, crème-achtige 

substantie. Dit was typisch voor een kant-en-klare 
finishpasta. Op een paar plekken was sierpleister 
losgeraakt naast een hoek of voeg. Daar zag ik wel 
dat de finishpasta onder de sierpleister had geze-
ten. Deze finishpasta was, niet ongebruikelijk, iets 
verder op het gipsplatenoppervlak uit gemest.”

“Naast de loszittende sierpleisterdelen kon ik de 
vastzittende sierpleisterdelen eenvoudig lostrek-
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ken. Daar was nauwelijks moeite voor nodig. In 
de basis zit sierpleister op een ‘schone’ gipspla-
tenondergrond goed vast. Op de geprimeerde 
wanden was ter plaatse van de voegafwerking de 
primer ook eenvoudig los te trekken (met tape). 
De breuk vond telkens plaats in de finishlaag.” 

Te droge/warme omstandigheden
“Het losraken van de sierpleister moest worden 
gezocht in de zwakke samenhang van de finish-
pasta waarmee de naden van de gipsplaten waren 
afgewerkt. Het breukvlak van de losgeraakte sier-
pleister bevond zich telkens in de laag finishpas-
ta. Deze producten waren een kunststof gebon-
den finishpasta’s en waren luchtdrogend. Deze 
finishpasta’s zijn gevoelig voor de omstandighe-
den tijdens (en na) verwerking. Te droge/warme 
omstandigheden zorgen voor te snelle droging. 
De finishlaag kan dan niet zijn volledige sterkte 

bereiken. Hetzelfde geldt voor de vochtige/koude 
omstandigheden. De droging duurt dan te lang.”

“In dit geval hadden de omstandigheden tijdens 
(of vlak na) de werkzaamheden ertoe geleid dat 
de finishpasta niet tot volledige sterkte was ge-
komen. De ondergrond was dus te zwak voor de 
toe te passen combinatie van finishpasta/sier-
pleister. Het gebruiken van een diepgrondeer 
had ook niets aan het schadebeeld veranderd. De 
stukadoor had in de basis gedaan wat hij moest 
doen: een primer aanbrengen voor het aanbren-
gen van de sierpleister. De voegafwerker had zijn 
werk ook goed gedaan.”

Wilt u meer weten over onze 
technische diensten?
Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten ■
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i
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Vloeren & Terrazzo16

vloeren & terrazzo

Een slippertje begaan



Een slipcursus met een vrachtwagen. Het zou ongelukken moeten voorkomen. Maar als de slipbaan 
schade heeft komt een ongeluk juist dichterbij. Dit was ook het geval bij een slipbaan in het midden van 
Nederland. Eén jaar na het aanleggen was er schade ontstaan aan de slipbaan. Scheuren en het opkrul-
len van de randen van het veld tekenden de aan. Als oplossing voor de schade had een vloerenbedrijf 
30m1 voeg geformeerd. Dit mocht helaas niet baten. Vervolgens had het bedrijf een 1m1 brede strook 
langs de rand uitgefreesd en voorzien van gietasfalt. De schade bleef terugkomen. Het vloerenbedrijf 
besloot om het zekere voor het onzekere te nemen en het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om 
de oorzaak van de schade te onderzoeken. Onno de Vries, onze vloerenexpert, ging op onderzoek uit.

Bitumineuze vloer
“De slipbaan was opgebouwd uit asfalt op grond-
slag (puinbaan)”, vertelt Onno. “Eerst was een bi-
tumineuze uitvullaag aangebracht met een dikte 
van 40-120mm. Vervolgens was deze laag voor-
zien van een 50mm deklaag. Op het oppervlak 

van de bitumineuze afwerking was een kunststof 
vloerafwerking (epoxy, relatief hard t.o.v. bitu-
men) met een dikte van circa 3mm aangebracht.”

“De schade aan de baan deed zich voor aan de 
afrijzijde. Aan de linkerzijde krulde de vloeraf-
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werking op en aan de onderzijde van de hardere 
epoxy vloerafwerking waren maar enkele millime-
ters bitumineuze deklaag hechtend verbonden. 
Aan de rechterzijde kwam scheurvorming voor. In 
de grijze strook langs de beige vloerafwerking zag 
ik vervorming.” 

Beoordelen
“Bij het uitvoeren van slipoefeningen met vracht-
wagens wordt een aanzienlijke massa relatief on-
gecontroleerd tot stoppen gebracht. Dit zag ik te-
rug aan de aanzienlijke hoeveelheid krassen in de 
vloerafwerking. De vertragende massa zorgt voor 
een walswerking in de elastische deklaag onder 
de minder elastische kunststof afwerking. Dit me-
chanisme is vergelijkbaar met de ribbels die in het 
asfalt voor stoplichten ontstaan. Overigens zou 
het elastischer maken van de kunststof afwerking 
geen oplossing zijn. De vervorming zou in stand 
blijven of zelfs toenemen en materiaalaccumula-
tie aan de afrijzijde zou verder toenemen.” 

“De oorzaak van de schade was de vervorming 
van de bitumineuze deklaag. Deze laag vervorm-
de meer dan de overlaging. Door vervorming van 
deze laag werd de vloerafwerking gedwongen 
om de vervorming te volgen. Dit lukte maar in 
beperkte mate. In het midden van het vloerveld 
trof ik geen scheuren aan. Dit betekende dat de 
vloerafwerking in principe voldoende elastisch 
was. Aan de randzone ontstond accumulatie van 
het deklaagmateriaal en dus een vormverande-
ring. Dit zorgde voor een steeds verder oplopende 
trekspanning in de afwerking. Op enig moment 
scheurde dan de deklaag intern. Bij afkoelen (bij-
voorbeeld in de winterperiode) was weer sprake 
van een hard materiaal. Dan brak de vloerafwer-
king met de onderhangende dunne schil bij be-
lasting of door verdere gedwongen vervorming.” 

Wilt u meer weten over onze  
technische adviezen?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer 
informatie ■
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i
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Veel te warm

natuursteen

20 Natuursteen



U kent het gevoel vast wel hoe heerlijk het is als u uit bad of douche stapt en de vloer lekker warm 
is. Steeds vaker worden badkamers met vloerverwarming verkocht. “Voorafgaand aan mijn volgende 
schadediagnose heeft de aanvrager een terrazzovloerafwerking in de badkamer aangebracht”, vertelt 
Onno de Vries, expert op het gebied van natuursteen en terrazzo. 

Voorbereidingen
“De vloer bestond uit een constructievloer be-
staande uit een houten balklaag. De balk was 
voldoende draagkrachtig. Op de houten balklaag 
was een Lewis zwaluwstaartplaat los aange-
bracht. Op de plaat waren leidingen voor vloer-
verwarming aangebracht. Vervolgens had de 
aanvrager een minerale tussenlaag aangebracht. 
Deze laag was vervaardigd uit stampbeton. Uit-
eindelijk is nog een toplaag aangebracht.” 

“De aanvrager had de wanden voor het aanbren-
gen van de tussen- en toplaag niet afgeplakt 
met duct tape en ook niet voorzien van een 
kantstrook. De installateur had de toevoer van de 
verwarmingsleidingen afgetakt van de cv-leidin-
gen. In deze leidingen stroomde water met een 
temperatuur van maximaal 50 graden Celsius. 
De verwarming in de badkamer liep met de ove-
rige centrale verwarming en werd gestuurd door 
de kamerthermostaat.” 

Scheurvorming
“Na verloop van tijd ontstonden zeer fijne scheur-
tjes op de uitwendige hoeken van een schei-

dingswand in de badkamer. Volgens de leveran-
cier van de Lewis zwaluwstaartplaat kwamen de 
scheurtjes door het ontbreken van de kantstro-
ken. De aanvrager daarentegen was van mening 
dat het water in de verwarmingsleiding te warm 
was. In principe had de leverancier gelijk. Bij een 
dekvloer met vloerverwarming moeten kantstro-
ken worden aangebracht. Maar dit was niet de 
oorzaak van de fijne scheurtjes. Wat was er dan 
wel aan de hand?” 

“Elke vloer met vloerverwarming heeft een zeker 
risico op scheurvorming. Door het opwarmen en 
afkoelen van de vloer treden uitzetting en krimp 
op. Dit kan leiden tot spanningsconcentraties. 
Deze concentraties komen vaak voor op uitwen-
dige hoeken van bouwdelen en op de plek waar 
vloerdoorsneden dunner zijn. Door een te hoge 
spanningsconcentratie overschrijdt de treksterkte 
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van het materiaal. De spanning ontlaadt zich dan 
door scheurvorming.”
 
Te warme leidingen
“Om het risico van scheurvorming te beperken 
zijn er eisen gesteld aan het aanbrengen van 
vloeren met vloerverwarmingssystemen. NEN 
1042 (norm voor terrazzovloeren) geeft aan dat 
de buizen voor vloerverwarming in een tussen-
laag niet warmer mogen worden dan 40 graden 
Celsius. En dat was hier niet het geval. De tem-
peratuur van water in de leidingen was veel te 
warm. Hierdoor ontstonden de fijne scheurtjes. 
Bovendien ontbrak de temperatuurcontrole op 
de verwarming in de badkamer. De temperatuur 
in de badkamer werd namelijk bepaald door de 
kamerthermostaat. Hierdoor werd het te warm in 
de badkamer. Laat u daarom vooraf goed infor-
meren als u een vloer aanbrengt. De herstelkos-
ten zijn vaak veel hoger dan een advies.”

Wilt u schade aan uw vloer voorkomen? 
Onze technische adviseurs komen langs en ge-
ven u advies. Kijk voor meer informatie op  
www.tbafbouw.nl/diensten of bel naar  
070 33 66 500 ■

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i
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