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Samenvatting 

Om de aangetoonde theoretische werking van het vloerverwarmingsysteem van de HeCoFiex-topvloer 
te verifieren zijn praktische testen noodzakelijk. Om deze testen te kunnen uitvoeren is een prototype 
van de HeCoFiex-topvloer benodigd. 

Bij het maken van het prototype is getracht om het antwerp zoveel mogelijk te benaderen. Het 
prototype bestaat uit een tweetal vloertegels welke zullen worden geplaatst op een tweetal 
watervoerende constructieve Jiggers (wvc-liggers). Bij het maken van deze elementen zijn enkele 
concessies gedaan ten opzichte van het antwerp. De oorzaak hiervan zijn de kosten welke verbonden 
zijn aan het maken van een prototype. De belangrijkste concessies welke van invloed kunnen zijn op 
de systeemwerking van de vloerverwarming bij de testen zijn: 

Het aanwezige aluminiumprofiel is handmatig gefreesd. De geometrie van dit profiel is 
uitstekend geschikt om te extruderen. Aan een dergelijk productieproces zijn bij een 
minimale afname zeer hoge kosten verbonden. Vanwege deze kosten is het niet mogelijk 
om geextrudeerde aluminiumprofielen toe te passen. 
Verder moet vermeld worden dat de wijze waarop het aluminiumprofiel verbonden is met de 
aluminiumplaat ook niet optimaal is. Er is gekozen voor een schroefverbinding terwijl een 
lasverbinding een betere oplossing zou zijn voor een warmtestroom tussen be ide. 
Bij het prototype is de dikte van de gipsgebonden vezelplaat is aangepast aan het 
standaard assortiment van de fabrikant Het is wei mogelijk om de gewenste dikte van 22 
mm te bestellen, maar er dan een minimale afname van 5000 tegels vereist. 
De verbinding tussen de aluminiumplaat en de gipsgebonden vezelplaat zou bij voorkeur 
uitgevoerd moeten worden met een thermische geleidende lijm_ Maar ook hier spelen de 
kosten weer een bepalende rol. De kosten van een dergelijke lijm liggen hoog en gezien 
maar een minimale hoeveelheid lijm benodigd is, is gekozen voor een andere verbindings
methodiek. Beide elementen zijn met elkaar verbonden met een schroefverbinding . 
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Prototype HeCoFiex-topvloer 

1. lnleiding 

De werking van het ontwikkelde bouwproduct, de HeCoFiex-topvloer (zie figuur 1.1.). is tot nu toe 
aileen theoretisch aangetoond. Dit is niet zo raar, gezien aan praktische testen kosten zijn verbonden, 
welke men tot een zo laat mogelijk stadium wil uitstellen. He! productontwikkelingtraject heeft nu een 
punt bereikt waar een praktische verificatie gevraagd word! van de theoretische bevindingen. Om een 
dergelijke praktische bevestiging te kunnen verkrijgen, worden testen uitgevoerd op de HeCoFiex
topvloer. Hiervoor dient een eerste prototype vervaardigd te worden . 

Figuur 1. 1: HeCoF/ex-topvloer waarvan theoretische werking is aangetoond 

Bij het maken van het prototype is getracht om het antwerp, waarvan de werking theoretisch is 
aangetoond te benaderen. Oil zodat de eigenschappen en werking van het prototype het ontwikkelde 
antwerp zoveel mogelijk benaderen. Het prototype van de HeCoFiex-topvloer bestaat uit een tweetal 
vloertegels welke zullen worden geplaatst op een tweetal watervoerende constructieve liggers (wvc
liggers). Bij het maken van deze elementen zijn enkele concessies gedaan ten opzichte van het 
antwerp. De oorzaak hiervan zijn de kosten welke verbonden zijn aan he! maken van een prototype, 
waarbij het aantal elementen laag blijft. De kosten voor het maken van twee vierkante meter liggen 
aanzienlijk hager dan het produceren van bijvoorbeeld 1000 vierkante meter. Oil komi omdat de 
investeringskosten, welke bijvoorbeeld gemaakt moeten worden voor een extrusiemal, nu geheel 
verrekend worden met het geringe aantal vierkante meter. Met als gevolg dat de kosten voor het 
produceren van aantal vierkante meter explosief stijgt en niet meer haalbaar is binnen het budget. 
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2. Concessies ten opzichte van ontwerp 

De gemaakte concessies hebben betrekking op productelementen waarbij een minimale afname 
vereist is om de investeringskosten redelijkerwijs te kunnen verrekenen in de productkosten van het 
element. De productelementen waarbij dit het geval is, zijn het geextrudeerde aluminiumprofiel van de 
wvc-ligger en de topplaat van de tegel. 

Om het tweetal vloertegels van het prototype te realiseren zijn een viertal aluminiumprofielen 
benodigd. De kosten om deze aluminiumprofielen te extruderen zijn erg hoog, wat zou leiden tot te 
hoge kosten van het prototype. Derhalve is gekozen om de aluminiumprofielen op een andere wijze te 
produceren, waarbij toch getracht is een resultaat te bereiken welke aansluit bij het ontwerp. 

Daarnaast is een concessie gedaan ten opzichte van de dikte topplaat; gipsgebonden vezelplaat. Uit 
de berekeningen blijkt dat het mogelijk is om de dikte van de topplaat te verminderen van 28 millimeter 
naar 22 millimeter, waarmee toch voldaan word! aan de constructieve eisen en eisen met betrekking 
tot het vloerverwarmingssysteem. Echter een gipsgebonden vezelplaat met een dikte van 22 
millimeter behoort niet tot het standaard assortiment. Na overleg met de fabrikant blijkt dat een dikte 
van 22 millimeter wei mogelijk is . Hierbij is wei een minimale afname van 5000 tegels aan verbonden, 
omdat de productielijn dan opnieuw dient te worden ingesteld . Derhalve is bij de productie van het 
prototype gekozen voor een gipsgebonden vezelplaat van 28 millimeter dik. 

Verder is bij de productie van het prototype gebruik gemaakt van verschillende verbindingsmethoden . 
Aan de verschillende methoden tussen de productelementen zijn ook verschillende eisen gesteld. Er 
is zoveel mogelijk getracht tegemoet te komen aan deze eisen, echter in sommige gevallen is het niet 
mogelijk om hieraan te voldoen. Zo blijkt een lijmverbinding tussen de aluminiumplaat en de 
gipsgebonden vezelplaat, welke thermische geleidend is, de meest ideale oplossing. Dergelijke 
lijmsoorten bestaan wei, maar zijn kostentechnisch niet haalbaar. Derhalve is voor andere oplossing 
gekozen. 

2.1. Handmatige productie 

Naast de verschillende concessies die gedaan worden ten opzichte van het ontwerp, zijn ook andere 
factoren van invloed op de werking van het prototype. Het prototype word! handmatig geproduceerd, 
wat inhoudt dat aile productelementen handmatig samengevoegd zullen worden tot het uiteindelijke 
product; de HeCoFiex-topvloer. Hieronder word! ook verstaan dat de verschillende verbindingsme
thoden, die worden gebruikt, handmatig worden toegepast dan wei aangebracht. 
Het gevolg van het handmatig produceren is dat er geen constante productiemethode is en dat de 
kwaliteit van het eindproduct per onderdeel verschilt en dus niet gegarandeerd kan worden. Zo is de 
verbinding tussen de aluminium plaat en de gipsgebonden vezelplaat bepalend voor het thermische 
transport tussen beide en daarmee samenhangend de warmteafgifte van de vloertegel. 
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3. Assemblage prototype HeCoFiex-topvloer 

3.1. Wvc-ligger 

Bij de assemblage van de wvc-ligger zijn aile productelementen met elkaar verbonden door middel 
van een lijmverbinding. In eerste instantie is gebruik gemaakt van vloeibare contact lijm (Bison Kit 
contact lijm). Deze lijmsoort onderging echter, in combinatie met geextrudeerd polystyreen 
hardschuim, een chemische reactie waarbij de isolatie werd weggevreten. 
Vervolgens is gezocht naar een lijmsoort welke deze reactie niet veroorzaakt. Er is gekozen voor een 
simpele hobbylijm. Deze lijm is toepasbaar op nagenoeg op aile soorten materialen. Andere 
lijmsoorten zijn beter geschikt, echter de prijs daarvan is aanzienlijk hager dan van hobbylijm. 

3.2. Vloertegel 
Bij de assemblage van de vloertegel is gebruik gemaakt van voornamelijk schroefverbindingen en 
eenmaal van een lijmverbinding. Allereerst is het aluminiumprofiel met behulp van een verbonden met 
de aluminiumplaat. Hiervoor is eerst draad getapt in het aluminiumprofiel om een vervolgens met 
behulp van een schroefverbinding de aluminiumplaat daarop te bevestigen. Bij deze verbinding is het 
belangrijk dat een zo goed mogelijk contact ontstaat tussen de verschillende productelementen, om 
een warmtestroom mogelijk te maken. Derhalve is tussen de productelementen warmtegeleidende 
pasta geplaatst. 

Vervolgens is de aluminiumplaat verbonden met de 
gipsgebonden vezelplaat. Ook hier is gebruik gemaakt 
van een schroefverbinding. Rechtstreeks schroeven is 
niet mogelijk gezien de hardheid van de gipsgebonden 
vezelplaat. Voorboren is daarom noodzakelijk. Ook de 
aluminiumplaat is voorzien van verzonken gaten, 
waardoor de koppen van de schroeven niet boven de 
aluminiumplaat uitsteken. Dit is weer vereist omdat 
deze op sommige posities de oplegging van de 
vloertegel zouden verhinderen. 

Tussen beide productelementen, aluminiumplaat en 
gipsgebonden vezelplaat, is ook weer thermische 
geleidende pasta toegepast om een warmtestroom 
tussen beide te bevorderen. 

Hiernaast staat een toto waarop de onderzijde van de aluminiumplaat zichtbaar is met de 
verschillende schroefverbindingen met de gipsgebonden vezelplaat. Tevens is aan de linker zijde het 
reeds bevestigde aluminiumprofiel zichtbaar. 

11 
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Nadal de aluminiumplaat is bevestigd aan de gipsgebonden vezelplaat , word! de isolatieplaat met 
behulp van een lijmverbinding aan de aluminiumplaat verbonden. Hierbij is wederom gebruik gemaakt 
van dezeltde hobbylijm. 

Zoals te zien in de bovenstaande toto is bij een van de twee vloertegels een extra rubberprotiel onder 
het isolatiemateriaal toegevoegd . Dit is gedaan omdat bij een eerdere test het isolatiemateriaal langs 
het oplegrubber van de wvc-ligger schuurde wat een hinderlijk piepend geluid veroorzaakte. Om dit te 
voorkomen is een extra rubberprotiel toegevoegd. Deze bleek later niet nodig te zijn. 

Tevens word! verwacht dat de watervoerende Ieiding 
niet overal goed contact zal maken met het 
aluminiumprotiel. Om deze holle ruimten op te vullen en 
een zo optimaal mogelijke warmtestroom te verkrijgen 
word! in het aluminiumprotiel ook een warmte
geleidende paste toegepast. In de toto hiernaast 
staande toto is de warmtegeleidende pasta in het 
aluminiumprotiel zichtbaar (wit). 

12 
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4. Overzichtsbladen productelementen 

Op de hierna volgende pagina's worden de verschillende productelementen van het HeCoFiex
topvloer prototype besproken. Per productelement word! een korte elementomschrijving gegeven. 
Verder word! besproken op welke wijze de productelementen geproduceerd zijn en met welke ander 
elementen zij een relatie vormen. Algemene informatie zoals materiaal, afmeting, gewicht en 
dergelijke wordt ook vermeld. 

De volgende productelementen van het HeCoFiex-topvloer prototype zullen worden besproken: 
stalen ligger 
isolatie (in stalen ligger) 
rubber drukprofiel 
oplegrubber 
watervoerende Ieiding 
aluminium profiel 
aluminium plaat 
gipsgebonden vezelplaat 
isolatie (onder vloertegel) 

,.. ~\Y\7\NSZS/\NV~ 

/ ' · 

Watervoerende Ieiding Alum inium profiel 

Rubber drukprofiel 

· .. 

' · 

lsolatie (in stalen ligger) 

·-. 

~ .. .. .. .... . ... ·-·-·-·- ·-·-
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Stalen ligger 

Elementlocatie 

~ ~ 
Elementomschrijving Het element verzorgt de constructieve overspanning tussen de IPE-Iiggers 

van de Infra• vloer en draagt de vloerlegel. Verder word! in hel element 
een isolatieblok geplaatst om een warmtetransport van de watervoerende 
Ieiding naar het elementte voorkomen. 

Materiaal Staal 

Leverancier n.v.t. 

Productnaam n.v.t. 

Afmeting Zie specificaties op de volgende pagina 

Gewicht 

Productiemethode De stalen ligger is opgebouwd uil drie onderdelen. Aile drie de onderdelen 
bestaan uit op maat geknipt plaatstaal met een specifieke dikte . Twee van 
de onderdelen worden gemaakt door een geknipte plaat-staal tweemaal te 
zetten, zodat een u-vorm ontstaat. Vervolgens worden de twee u-vormen 
met behulp van puntlassen op de andere geknipte plaatstaal gelast, met 
als eindresultaat de gewenste geometrie. 

Elementrelatie . lsolatie in profiel . Oplegrubbers 

Bevestigingsmethode Zowel het isolatie in de ligger alsmede de oplegrubbers worden door 
middel van een lijmverbinding verbonden aan de stalen ligger. 

Opmerkingen De stalen ligger is door een extern bedrijf geproduceerd. Het element is 
hier niet nauwkeurig geproduceerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de 
U-profielen niet nauwkeurig aansluiten op de plaat. Op sommige plaatsen 
steken ze uit en op sommige plaatsen liggen ze terug. Deze afwijkingen 
zijn met het oog waarneembaar. 

14 
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lsolatie (in stalen ligger) 

Elementlocatie 

* ~ 
Elementomschrijving Het element voorkomt een eventuele warmtetransport van de 

watervoerende Ieiding naar de stalen Jigger. Het is als het ware een koude-
brug onderbreking . 

Materiaal Geextrudeerd polystyreen hardschuim 

Leverancier Dow Chemical (Ievert niet het specifieke element, echter aileen het 
materiaal in de vorm van een isolatieplaat) 

Productnaam Floormate 200-A 

Afmeting 
Gewicht 

Productiemethode De specifieke afmeting van het productelement in het prototype is 
verkregen door allereerst een isolatieplaat op de juiste rechthoekige 
afmeting af te zagen. Vervolgens zijn met behulp van zaagsnedes de juiste 
sparingen aangebracht. 

Elementrelatie . Stalen profiel . Drukprofiel 
• Oplegrubber 

Bevestigingsmethode Het productelement word! zowel met het stalen profiel aslmede met het 
oplegrubber verbonden door middel van een lijmverbinding. 
Het rubberen drukprofiel word! niet permanent verbonden met het hier 
besproken productelement. Deze word! gefixeerd door mid del van 
inklemming in een sparing in het productelement. 

Opmerkingen . Het maken van de sparingen in het productelement met behulp van 
zaagsneden is niet nauwkeurig. Voor het prototype is de nauwkeurig-
heid echter voldoende. 

• Bij het verlijmen van het hier besproken productelement met andere 
elementen is het belangrijk een lijm dan wei kitsoort toe te passen 
welke geen chemische reactie ondergaat met het geextrudeerde 
polystyreen hardschuim 

15 
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Rubber drukprofiel 

Elementlocatie 
I I 

D J...]d: d ~Jrr II 'f ~ II I 

Elementomschrijving Het element zorgt voor een constante opwaartse druk. Deze opwaartse 
druk dient ervoor te zorgen dat de watervoerende Ieiding tegen het 
aluminiumprofiel word! aangeduwd. 

Materiaal Thermoplasitsch elestomeer 

Leverancier Deventer profielen 

Productnaam s 0318 

Afmeting Volgens opgave leverancier 

Gewicht 

Productiemethode De exacte productiemethode van het productelement is niet bekend. 

Elementrelatie . lsolatie (in ligger) 
• Watervoerende Ieiding 

Bevestigingsm ethode Het productelement word! door inklemming op zijn plaats gehouden in het 
isolatie-element (in de ligger) . Verder vindt er geen blijvende verbinding 
plaats met andere elementen. De watervoerende Ieiding ligt los op het hier 
besproken productelement. 

Opmerkingen . Het specifieke productelementen welke hier is besproken is bepaald 
naar aanleiding van een berekening van de vereiste opwaartse druk. 
Met de fabrikant van het productelement (Deventer profielen) is 
overleg gepleegd of het profiel deze opwaartse druk Ievert. 

16 
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Oplegrubber 

Elementlocatie 

~ ~ 
Elementomschrijving Het element zorgt voor een contactgeluid onderbreking tussen de 

vloertegel en de watervoerende constructieve Jigger. 

Materiaal 

Leverancier Vilton 

Productnaam Reciflex CS"" 

Afmeting 36 X 15 X 598 (8 X H X l) 
12 X 15 X 598 (8 X H X l) 
Zie specificaties op de volgende pagina 

Gewicht 

Productiemethode De exacte productiemethode van het productelement is niet bekend. 

Elementrelatie . Stalen Jigger . lsolatie (in Jigger) . Aluminium plaat 

8evestigingsmethode Het productelement met behulp van een lijmverbinding aan de stalen Jigger 
en gedeeltelijk aan het isolatie in de Jigger bevestigd. Een verbinding met 
de aluminium plaat is niet aanwezig, omdat deze in verband met de 
flexibiliteit te verwijderen moet zijn. 

Opmerkingen • 8ij de lijmkeuze dient er gelet te worden op een eventuele chemische 
reactie met het isolatie in de Jigger. . Verder is het van belang bij de lijmkeuze erop te letten dat er geen 
vloeibare lijm word! toegepast welke in de poreuze structeur van het 
rubber kan vloeien. Lijm in het rubber bei"nvloed namelijk de specifieke 
eigenschappen (dempend vermogen) van het rubber. 
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Watervoerende Ieiding 

Elementlocatie 

~ ~ 
Elementomschrijving Het element zorgt voor het watertransport binnen het vloerverwarmings-

systeem . 

Materiaal Opgebouwd uit een vijftallagen: 
• binnenwand van poybutheen 
• een hechtfilm . een EVOH diffusiedichte tussenlaag . een hechtfilm . buitenwand van polybutheen 

Leverancier Arnomij leidingsystemen 

Productnaam HEP20 

Afmeting Buitendiameter rond 10 millimeter 

Gewicht 

Productiemethode De exacte productiemethode van het productelement is niet bekend. 

Elementrelatie • Rubber drukprofiel . Aluminium profiel 

Bevestigingsmethode Het productelement zoals dat hier besproken is word! op geen enkele wijze 
verbonden met andere elementen . 

Opmerkingen -

18 
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Aluminium profiel 

Elementlocatie 

~ ~ 
Elementomschrijving Het element zorgt, door zijn specifieke vormgeving welke aansluit op de 

radius van de watervoerende Ieiding, voor het warmtetransport van de 
Ieiding naar de aluminiumplaat. 

Materiaal Aluminium 

Leverancier -

Productnaam -

At meting Aluminiumstaaf 15 x 15 x 600 mm, waarin een sleuf is gefreesd met een 
radius van 5 mm. 

Gewicht 

Productiemethode Uit een rechthoekige staaf aluminium word! met behulp van een bolkop-
frees de gewenste radius uitgefreesd. 

Elementrelatie . Watervoerende Ieiding . Aluminium plaat 

Bevestigingsmethode Het productelement wordt met behulp van een schroefverbinding aan de 
aluminiumplaat verbonden. 

Opmerkingen • De eerste gefreesde aluminiumprofielen welke geleverd zijn vertoonde 
veel gebreken (zie hiervoor de volgende pagina) . Enkele profielen zijn 
geretourneerd en aangepast, zodat ze wei voldoen a an de 
specificaties. De atwijkingen zijn ontstaan ten gevolge van de warmte 
en spanningen in het aluminium welke ontstaat tijdens het frezen. 

• Verder is het bij het verbinden van het aluminiumprofiel met de alumi-
niumplaat van belang dat er optimaal contact plaats vindt tussen beide 
elementen 
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Geconstateerde atwijkingen aluminiumprofiel 

20 

Profilering aluminiumproflel 
De straal van het uitgefreesde deel van het aluminiumprofiel is niet exact 5 millimeter. Dit 
heeft tot gevolg dat de Ieiding met een buitendiameter 10 millimeter niet in het 
aluminiumprofiel past. Een oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld zijn slijtage van de freeskop 
waardoor deze niet meer exact een halve cirkel met een diameter van 10 millimeter uitfreest, 
maar van 9,9 millimeter. 

Het gevolg van dit probleem is dat de Ieiding geen optimaal contact maakt met het 
aluminiumprofiel. Dit probleem is geconstateerd bij zowel een kunststof Ieiding buitendiameter 
10 millimeter, alsmede twee verschillende stalen leidingen buitendiameter 10 millimeter. (twee 
verschillende leveranciers). 

Beoogde uitvoering zoals deze ontworpen 
is -> Ieiding e 10 mm vall in aluminium
profiel met een binnendiameter van ook e 
10mm 

Lengte aluminiumprofiel 

Waameming bij toepassing gefreesd aluminium
profiel -> de Ieiding (e 10 mm) past niet in het 
aluminiumprofiel, waardoor er een luchtlaag 
ontstaat tussen de Ieiding en het aluminiumprofiel 

De gemeten Iengle (gemeten met rolmaat) van het aluminiumprofiel bedraagt circa 598,3 
millimeter. De opgegeven Iengle van het profiel was 600 millimeter. 

Vormafwijking aluminiumprofiel 
Het aluminiumprofiel is niet geheel recht. De vormafwijking van het aluminiumprofiel is per 
profiel verschillend. De volgende vormafwijkingen zijn geconstateerd: 

hoi staan van het aluminiumprofiel (verticaal vlak) 
bol staan van het aluminiumprofiel (verticaal vlak) 
krom staan van het aluminiumprofiel (horizontaal vlak) 
het aluminiumprofiel is scheluw 

Er is dus geen constante vormafwijking waargenomen bij de aluminiumprofielen. Een 
mogelijke oorzaak zou kunnen zijn, dat deze vormafwijkingen zijn ontstaan ten gevolge van de 
warmte welke ontstaat bij het frezen van de profilering in de aluminiumstaaf. 

Situering profilering niet exact 
Het uitgefreesde gedeelte van het aluminiumprofiel bevindt zich niet exact in het hart van het 
profiel. 

Beoogde uitvoering zoals deze ontworpen 
is -> profilering exact in het midden 

Waarneming produceerde versie -> 
profilering niet exact in het midden 



Prototype HeCoFiex-topvloer 

Aluminium plaat 

Elementlocatie 

~ ~ 
Elementomschrijving Het element verzorgt een dubbele functie . Allereerst zorgt het door middel 

van geleiding voor het warmtetransport tot het midden van de vloertegel. 
Daarnaast zorgt het element in combinatie met het daarboven gelegen 
element (gipsgebonden vezelplaat) voor de constructieve overspanning 
van stalen ligger naar stalen ligger. 

Materiaal Aluminium 

Leverancier -

Productnaam -

Afmeting 600x600x2 (Iengle x breedte x dikte) 

Gewicht 1,98 kg 

Productiemethode -

Elementrelatie . Aluminium profiel . Gipsgebonden vezelplaat (topplaat) 

Bevestigingsmethode Het hier besproken element word! bij dit prototype met een 
schroefverbinding aan beide elementen verbonden waarmee deze een 
relatie heeft. 
De reden dat hier gekozen is voor een schroefverbinding is kostentech-
nisch. Een lijmverbinding tussen de elementen is te kostbaar omdat er lijm 
dient te worden toegepast welke een thermisch transport niet hinderd. 
Dergelijke lijmsoorten zijn zeer prijzig. 

Opmerkingen Bij de verbinding van de aluminiumplaat met de gispgebonden vezelplaat 
is het van belang dat tussen beide overal contact plaats vindt in verband 
met het verticale warmtetransport tussen beide. Een luchtlaag tussen 
beide zal zich gedragen als een isolator en een gelijkmatige oppervlakte 
opwarming verhinderen. 
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Prototype HeCoFiex-topvloer 

Gipsgebonden vezelplaat 

Elementlocatie 

Jr~ '"r 
Elementomschrijving Het element heeft een dubbele functie. Allereerst zorgt het in combinatie 

met he! daaronder gelegen element (aluminium plaat) voor de 
constructieve overspanning van stalen ligger naar stalen ligger. 
Daarnaast zorgt de specifieke warmteweerstand van het element ervoor 
dat de warmte welke geleidt word! door de aluminium plaat niet direct zijn 
warmte afgeeft naar boven. Met andere woorden: ten gevolge van de 
specifieke warmteweerstand van het hier besproken element is het 
mogelijk dat de warmte geleidt tot in het midden van de vloertegel. 

Materiaal Gipsgebonden vezel 

Leverancier Knauf Integral 

Productnaam G I FAfloor Doppelbodenelemente 

Afmeting 606x606x28 (Iengle x breedte x dikte) 

Gewicht 15,4 kg 

Productiemethode Niet bekend 

Elementrelatie . Rand rubber . Aluminium plaat 

Bevestigingsmethode Het element word! met behulp van een schroefverbinding a an de 
aluminiumplaat verbonden. Het randrubber word! met behulp van een 
lijmverbinding aan de gipsgebonden vezelplaat bevestigt. 

Opmerkingen • 
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Prototype HeCoFiex-topvloer 

lsolatie (onder vloertegel) 

Elementlocatie 

~~~ 
Elementomschrijving Het element voorkomt de warmteafgifte van de aluminiumplaat aan de 

onderzijde van de vloertegel. 

Materiaal Geextrudeerd hard polystyreen hardschuim 

Leverancier BASF (Ievert niet het specifieke element, echter aileen het materiaal in de 
vorm van een isolatieplaat) 

Productnaam Styrodur"" 

Afmeting 600 x 478 x 40 (Iengei x breedte x hoogte) 

Gewicht 0,38 kg 

Productiemethode De exacte productiemethode van het isolatiemateriaal is niet bekend. De 
specifieke afmeting van het productelement in het prototype is verkregen 
door deze van een standaard isolatieplaat at te zagen. 

Elementrelatie . Aluminiumplaat 

Bevestigingsmethode Het productelement wordt met behulp van een lijmverbinding tegen de 
aluminiumplaat bevestigd. 

Opmerkingen • Bij het verlijmen van het hier besproken productelement met andere 
elementen is het belangrijk een lijm dan wei kitsoort toe te passen 
welke geen chemische reactie ondergaat met het geextrudeerd hard 
polystyreen hardschuim. 
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