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GEpREfABRIcEERDE VLOEREN

De geprefabriceerde vloeren zijn flexibel toepasbaar. 

Dankzij hun uitgebreide gamma bieden zij een oplos-

sing voor elke situatie. Bovendien voldoen ze aan alle 

bouwfysische eisen.

De systemen bieden ook tal van voordelen. Zo hebben 

de elementen een hoog draagvermogen en zijn grote 

overspanningen mogelijk. Een belangrijk aanbod is 

leverbaar in standaardmaten uit stock of ze kunnen 

op maat worden gemaakt. Dankzij de prefabricatie is 

enkel de voegvulling of een minimale druklaag, op de 

werf aangebracht, nodig. Ook het omslachtige bekis-

tingwerk is overbodig en een minimale onderstutting 

van de vloerelementen volstaat. 

Logisch dus dat ze courant worden toegepast in wo-

ningen, appartementen, kantoor- en utiliteitsbouw.

In België bestaat zo’n 98% van alle vloeren boven kruipruimten en verdiepings-

vloeren uit geprefabriceerde betonnen vloerelementen. Het overgrote deel hiervan 

zijn holle vloerelementen, al of niet voorgespannen, maar ook ribvloeren. Vooral 

bij renovaties vinden we het systeem van balken en vulelementen. 

inleiding

Dankzij de prefabricatie is enkel de 
voegvulling of een minimale druklaag, 
op de werf aangebracht, nodig. 
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Holle vloerelementen bestaan in voorgespannen of in gewapend beton. Dank-

zij langse kanalen vermindert het eigengewicht van de vloerplaten. Het percentage 

holle ruimte (het volume van de kanalen) varieert tussen 30 en 50%. 

De elementen worden in verschillende diktes ge-

maakt, dit in functie van de gevraagde belasting en 

de overspanning. De zijkanten van de elementen zijn 

geprofileerd om, na opvulling en verharding van de 

langse voegen, de overdracht van schuifkrachten tus-

sen aanpalende vloerelementen mogelijk te maken.

De belangrijkste troeven van de holle vloerplaten zijn 

de gunstige prijs en de snelle plaatsing. Ze worden 

hoofdzakelijk gebruikt in gebouwen met grote over-

spanningen waar de vloeren slechts matig worden 

belast, zoals kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkel-

centra, bepaalde industriële gebouwen, de woning- en 

appartementsbouw. 

Soorten
1 | HOLLE VLOERELEMENTEN

kenmerken

Meer info op www.febefloor.be

De belangrijkste troeven van de 
holle vloerplaten zijn de gunstige 
prijs en de snelle plaatsing.

Holle vloerelementen
gewapend beton

Holle vloerelementen
voorgespannen beton

 

 

 

 

 

 

 

 

De elementen worden gemaakt in functie van 
de gevraagde belasting en de overspanning.
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Geprefabriceerde 
betonnen draagbalken

Consolideringslaag al 
dan niet met druklaag

Geprefabriceerde 
vulelementen

De elementen zijn licht en beperkt in afmetingen waardoor 
ze met mankracht op hun plaats gebracht kunnen worden.

Polystyreen

 Hout

Gebakken klei

Beton

De dragende balken worden evenwijdig met elkaar 

geplaatst op een tussenafstand van 600 mm (h.o.h). 

Vervolgens komen er vulelementen tussen de balken. 

Deze elementen kunnen uit verschillende materialen 

bestaan: beton, gebakken klei, polystyreen, hout, … 

Tot slot komt op dit systeem van balken en vulelemen-

ten een betonlaag voor de solidarisering van de balken 

en vulelementen. Indien de stabiliteit dit vereist wordt 

tegelijkertijd een druklaag gestort en indien nodig 

gewapend.

Dit systeem wordt omwille van de interessante mani-

pulatiemogelijkheden vaak toegepast bij renovatiepro-

jecten. De elementen zijn licht en beperkt in afmetingen 

waardoor ze met mankracht op hun plaats gebracht 

kunnen worden.

Dit type samengestelde of composietvloer wordt gemaakt met de volgende 

componenten: geprefabriceerde betonnen draagbalken, geprefabriceerde vul-

elementen en een druklaag van gewapend beton (zie figuur).

kenmerken

Meer info op www.febefloor.be

Soorten
2 | VLOEREN MET BALKEN 
EN VULELEMENTEN

Dit systeem wordt omwille 

van de interessante

manipulatiemogelijkheden vaak 

toegepast bij renovatieprojecten.
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Hun groot draagvermogen, ook bij grote overspanningen.

De ribben van de elementen kunnen bij de opleggingen 

uitgesneden worden tot op een derde van de hoogte. 

3 | GERIBDE VLOERELEMENTEN

De plaatdikte van de elementen kan variëren van 

40/50 tot 80/120 mm. Bij dunne platen is er een 

ter plaatse gestorte druklaag nodig om de verticale 

dwarskrachten te kunnen opnemen en om voor de ho-

rizontale schijfwerking van de vloer te zorgen.

TT-elementen worden in standaarduitvoering gemaakt 

op een breedte van 2400 mm (in werkelijkheid 2390 

mm), 2600 mm of 3000 mm. Omgekeerde U- elemen-

ten zijn gewoonlijk 600 of 1200 mm breed. De totale 

dikte van TT-elementen ligt normaal tussen 150 mm en 

800 mm en de maximum overspanning gaat tot 28 m.

Geribde vloerelementen bestaan in twee varianten: TT-elementen en omge-

keerde U-elementen. De elementen (die meestal in voorgespannen beton zijn) 

hebben een grote stabiliteit en een groot draagvermogen. 

kenmerken

Belangrijkste voordelen:

Soorten

De belangrijkste voordelen bij het 
gebruik van dit type vloeren zijn hun 
groot draagvermogen, ook bij grote 
overspanningen

 

 

 

 
TT-vloerelementen

TT-elementen worden in standaarduitvoering gemaakt 
op een breedte van 2400, 2600 of 3000 mm. 
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Cement (12 %)*
Het klopt dat de cementovens heel wat energie consu-

meren. De cementindustrie is zich hiervan bewust en 

neemt haar verantwoordelijkheid door de CO
2
 emissie 

te reduceren en zo veel mogelijk gebruik te maken van 

hernieuwbare en vervangingsbrandstoffen.

Veel belangrijker is dat het cement gemengd wordt 

met een veel grotere verhouding primaire materialen, 

waardoor de ecologische voetafdruk van het beton tot 

zevenmaal verdund wordt. Houden we rekening met 

de holten in de geprefabriceerde elementen, bijvoor-

beeld vijftig procent, stijgt de verdunning tot 14 maal 

voor de volledige dragende vloer. 

Er is dus een groot verschil tussen de ecologische 

impact van een prefab vloerelement en die van het 

cement. Doordat de ecologische voetafdruk van het 

beton dikwijls verward wordt met die van cement 

leidt dit tot heel wat misverstanden. 

Voor meer info, raadpleeg  het document ‘De bijdra-

ge van de cementindustrie tot het verminderen van 

de CO
2
-uitstoot’ op  www.febelcem.be.

De prefab vloerelementen worden grotendeels gemaakt uit primaire ma-

terialen, ontgonnen uit onuitputbare natuurlijke reserves. Bovendien zijn de 

grondstoffen lokaal aanwezig en worden de eindproducten in de buurt van de 

fabriek geleverd. De CO2 emissie door transport blijft hierdoor beperkt.

Zand en granulaten (83 %)*
Prefab vloerelementen bestaan grotendeels uit na-

tuurlijke granulaten, zand en grind, van rotsmassieven 

of uit rivierbeddingen. In België komen deze primaire 

grondstoffen in alle soorten, vormen en kleuren over-

vloedig voor, waardoor ze niet geïmporteerd of over 

lange afstand vervoerd moeten worden. 

Voor prefab vloerelementen, waar de kleur van onder-

geschikt belang is, worden granulaten uit de directe 

omgeving van de fabriek gebruikt. Door hun ligging 

aan kanalen worden veel bedrijven per vrachtschip 

bevoorraad. Hierdoor blijft de ecologische voetafdruk 

uiterst beperkt.

* Samenstelling (in massaprocenten, per m3)

Water (5 %)*
Ook water is alom aanwezig, toch wordt drinkbaar wa-

ter een schaarste. Meer en meer fabrikanten passen 

daarom gesloten watersystemen toe, waarbij ze zoveel 

mogelijk gebruik maken van regenwater. Zij zuiveren 

het afvalwater om het te hergebruiken in het pro-

ductieproces en drukken zo het verbruik van steeds 

schaarser wordend drinkbaar water.

Prefab vloerelementen
1 | EcOLOGIscH VERANTwOORD

ProduCtie

Prefab vloerelementen zijn een zeer duurzame keuze 

omdat het materiaalverbruik zo veel mogelijk gemini-

maliseerd wordt. Door het aanbrengen van kanalen in 

vloerelementen bijvoorbeeld, wordt de hoeveelheid 

beton aanzienlijk beperkt. Elementen kunnen ook wor-

den voorgespannen wat zich dan weer vertaalt in dun-

nere secties, en dus nog minder materie. 

Bij TT-vloeren kunnen de ribben van het element bij de 

opleggingen tot op een derde van de hoogte worden 

uitgesneden, waardoor ook hier weer op een rationele 

manier met de materie wordt omgegaan.

Gebruik

SAmenSteLLinG

Om het milieu te sparen moet men in eerste instantie 

duurzaam bouwen. Hierin speelt de levensduur van een 

gebouw een hoofdrol! De verschillende prefab beton 

vloersystemen zijn uiterst geschikt voor toepassingen in 

renovatieprojecten, wat een lange levensduur van het ge-

bouw garandeert. Milieu-impacten worden ook en vooral 

afgeschreven in de tijd. De ecologische voordelen van 

beton komen nog meer tot hun recht in de lange gebruiks-

fase van het gebouw of de constructie.

Prefab vloerelementen zijn een 
zeer duurzame keuze omdat het 
materiaalverbruik zo veel mogelijk 
geminimaliseerd wordt.
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ConStruCtief
maximaal toegelaten waarden

De maximaal toegelaten waarden van de doorbuigin-

gen zijn opgenomen in de norm NBN B 03-003. 

Als belangrijkste waarden onthouden we de volgende:

1 | DOORBUIGING

De doorbuiging van vloerplaten is in functie van de 

overspanning, de dikte van de vloer en de permanente 

belasting. Deze initiële doorbuiging wordt meestal be-

perkt gehouden door bij de plaatsing een tegenpeil 

aan de vloer te geven, zodat na het wegnemen van de 

stutten een min of meer vlakke vloer bekomen wordt. 

Moeilijker te controleren is de bijkomende doorbuiging 

die veroorzaakt wordt door drie factoren, nl. krimp, 

kruip en de veranderlijke belasting. 

Van deze drie is in de woningbouw kruip — veroorzaakt 

door het uitdrogen van de vloer — de belangrijkste oor-

zaak van bijkomende doorbuiging. In de utiliteitsbouw 

moet in dit kader ook rekening gehouden worden met 

de veranderlijke belasting.

De doorbuiging van een vloerplaat moet om verschillende redenen beperkt 

worden. Een met het blote oog zichtbare doorbuiging is om esthetische redenen 

niet aanvaardbaar. Evenmin mag scheurvorming optreden in het pleisterwerk 

van het plafond of de vloerbekleding. Ook scheidingswanden die op de vloerplaat 

aangebracht worden, zullen bij een te grote doorbuiging op verschillende plaat-

sen scheuren vertonen. 

3000

12

?

FIg. 1 - Deze tekening illustreert hoe een te grote doorbuiging leidt tot 

risico op scheurvorming in de muur die loopt volgens de draagrichting 

van de elementen. Bovendien is er risico op barsten aan de aansluting 

van het plafond met muren die dwars op de draagrichitng lopen.

Vloerafwerking met een stijve vloerbekleding: 

De bijkomende doorbuiging na plaatsing van de 

vloerafwerking mag maximaal 1/500 van de overspan-

ning bedragen. 

Vloerafwerking met een soepele vloerbekleding: 

De bijkomende doorbuiging na plaatsing van de 

vloerafwerking mag maximaal 1/250 van de overspan-

ning bedragen.

Vloeren waarop verticale wanden 

geplaatst worden: 

De bijkomende doorbuiging mag na plaatsing van de 

wanden maximaal volgende verhouding bedragen:

1/1000 van de overspanning voor niet-gewapende  

wanden met openingen,

Meer informatie over de berekening van de doorbuiging 

volgens de bijlagen die opgenomen zullen worden in de 

Belgische aanvullingen op de Europese productnormen voor 

vloerelementen, kan u na publicatie van deze bijlagen vinden 

op onze website (www.febefloor.be).

 1/500 van de overspanning voor niet-gewapende  

 wanden zonder openingen,

 1/350 van de overspanning voor gewapende wanden,

 1/250 van de overspanning voor verplaatsbare wanden.

Fig. 1

DETaIl
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De vloerelementen verbinden met de oplegconstructie;

De trekkrachten overbrengen naar 

de stabiliteitssystemen;

Zorgen voor de structurele integriteit van de vloer, de 

schijfwerking en de dwarsverdeling van de geconcen-

treerde belastingen;

De effecten van krimp, kruip, temperatuurswisselingen 

en onderling verschillende zettingen opnemen.

3 | VERBINDINGEN

Geprefabriceerde vloerelementen moeten met elkaar verbonden worden om 

behoorlijk en als één geheel te kunnen functioneren. 

Ter hoogte van de oplegging (uitstekende 

wapening, ringbalk, …),

Aan de langse voegen (voegvulling, druklaag, …),

Een zijdelingse verbinding ter hoogte van de niet-

opgelegde vloerranden (hamerkoppen, …).
In de volgende paragrafen vindt u aanbevelingen en 

voorbeelden voor het ontwerp en de detaillering van 

typische vloerverbindingen.

2 | MAxIMALE OVERspANNING

Vloertype	
Vloerdikte	
(mm)

Vloerbreedte	(1)	
(mm)

Gewicht	
elementen	
(kN/m2)

Maximum	
overspanning
(m)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holle vloerelementen

Voorgespannen holle 
vloerelementen

TT-vloeren

Vloeren met balken
en vulelementen

 

 

 

 
(1)	Meest gebruikelijke vloerbreedtes

Onderstaande tabel duidt per soort de maximale overspanning aan die be-

reikt kan worden.

Een verbinding kan immers op verschillende 
manieren gebeuren:

Belangrijk voor een goede verbinding 
is een correct ontwerp en goede 
uitvoering van de gekozen verbinding.

ConStruCtief

de eSSentiëLe funCtieS 
vAn verbindinGen

7 120 - 200 600 1,9 – 3,2

+/- 20 120 - 500 600 - 1200 2,2 – 5,2

24 (30) 200 - 800 2400 2,0 - 5,5

8,30 160 - 310 600 - 700 0,4 – 2,0

Met holle vloerelementen in voorgespannen beton 
kunnen grotere overspanningen worden behaald. 
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n

n

Metselwerk	 ≥ 50 mm ≥ 60 mm

Beton	 ≥ 50 mm ≥ 60 mm

Staal ≥ 20 mm ≥ 60 mm

De nominale opleglengte van een betonnen vloerele-

ment wordt bepaald door de som van de netto opleg-

lengte plus alle toepasbare toleranties. De toegelaten 

spanning in de contactzone van het opgelegde en 

het ondersteunende element bepaalt de netto opleg-

lengte. Contactspanningen worden over het volledige 

contactoppervlak verdeeld met behulp van oplegma-

terialen. 

De onderstaande tabellen geven enkele indicatieve 

waardes voor de opleglengte “   ” voor enkelvoudige 

opgelegde prefab vloeren in functie van het materiaal 

van de steunconstructie (zie fig.2).

oPLeGLenGteoPLeGverbindinGen

balken en vulelementenHolle vloerelementen

ribvloeren 

De oplegspanningen zijn zelden kritisch voor vloeren, 

behalve bij geribde vloeren waar de belasting zeer 

groot kan zijn en de oplegzone eerder klein, bijvoor-

beeld wanneer TT-elementen opgelegd worden op de 

ribben. 

Nominale	dikte	
vloerplaat	h	(mm) 	

Nominale	opleg-
lengte						(mm) 

Aard	
ondersteuning	

Nominale	opleglengte	in	het	geval	van	samenwerkende	
vloerplaten – NBN EN 1168 & NBN B 21-605

Vloerelementen	in	
gewapend	beton

Vloerelementen	in	
voorgesp.	beton

(1) Voor woningbouw kan de opleglengte doorgaans beperkt worden tot 60 
mm. Meer informatie omtrent het gebruik van deze tabel is te vinden in NBN 
B 21-605. Na publicatie van deze nationale bijlage bij de NBN EN 1168, vindt u 
hierover ook meer informatie op www.febefloor.be

Tabel –	Nominale	opleglengte	- NBN EN 13224 & NBN B 21-603

Nominale	opleglengte 
NBN EN 15037 - deel 1 & 2

Aard	
ondersteuning	

Balken	met	uit-
stekende	wapening

Balken	zonder	uit-
stekende	wapening

Metselwerk	 90 mm 100 mm

Beton	 80 mm 80 mm

Staal 70 mm 70 mm

Aard	
ondersteuning	

Metselwerk h < 220 ≥ 70 

Beton	<	C30/37 220 ≤ h ≤ 270 ≥ 100

 h > 270 ≥ 150

Voor een volledige berekening moeten 
de volgende praktische punten in acht 
genomen worden:

De minimum opleglengte, rekening houdend 

met mogelijke toleranties, 

De effenheid van de contactzone ter plaatse 

van de opleggingen,

De rotatiecapaciteit ter voorkoming van 

het afspringen van betonranden,

De schikking van de kettingen,

De inklemmingsgraad van de vloerelementen.

opleglengte
hellingshoek
kracht

Meer info op www.febefloor.be

De toegelaten spanning in de contactzone van 
het opgelegde en het ondersteunende element 
bepaalt de netto opleglengte.

Fig. 2

Staal	 h < 270 ≥ 70 (1) 

Beton	C30/37 270 ≤ h ≤ 320 ≥ 100

 h > 320 ≥ 130

De detaillering van oplegverbindingen is afhankelijk van het type vloerelement en het materiaal van de draag-

constructie: beton, staal of metselwerk. Als vuistregel (in de woningbouw) geldt een opleglengte van 60 à 70 mm 

voor alle structuren. 
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Een ter plaatse gestorte druklaag laat toe om verticale dwarskrachten op 

te nemen en zorgt voor de horizontale schijfwerking van de vloer. Naast deze 

belangrijke eigenschappen kan de druklaag ook het draagvermogen van de 

elementen verhogen en/of grotere overspanning mogelijk maken. 

verbindinGen ter HooGte vAn de ZiJWAnden

De druklaag zorgt voor een grotere stijfheid, waardoor 

de doorbuiging vermindert. Ook bij het realiseren van 

overkragingen kan een druklaag overwogen worden.

Een druklaag is echter niet steeds nodig. In veel geval-

len volstaat het aanbrengen van de voegvulling. Wan-

neer toch word geopteerd voor een druklaag dient deze 

gelijktijdig met de voegvulling aangebracht te worden. 

 
Aanbevolen minimumdikte van de druklaag is terug te 

vinden op de legplannen die opgemaakt werden door 

het studiebureau of de fabrikant. Deze bedraagt door-

gaans 40 mm op het hoogste punt van de vloerplaat.

Wapeningsnet min. diam. 5 X 5 X 150 X 150 mm. 

Betonsterkte van de druklaag min. C25/30.

Voor het storten van de druklaag is het aanbevolen 

om eerst de geplaatste vloerelementen te reinigen en 

ze daaropvolgend te bevochtigen om zodoende een 

goede hechting te bekomen.

Het opstorten van de druklaag gebeurt steeds 

in één fase.

HoLLe vLoereLementen 

Verbindingen ter hoogte van de zijwanden van 

vloerranden dienen voor de bevestiging van wan-

den of voor de overdracht van de horizontale 

schuifkrachten tussen de vloer en de dwarswanden 

of stijve kernen (zie fig. 4).

Verbindingen aan de zijranden van holle vloeren wor-

den gemaakt met locale T-vormige sparingen in de 

rand van de plaat (hamerkop). Na montage worden de 

wachtstaven uit de wanden of gevels in deze sparin-

gen geplooid en aangestort (zie fig.3).

 

Prefabwand

Wachtstaaf

KokerGietmortel

Schroefanker

Wapening in 
hamerkopsparing

in vloerplaat

Holle vloer

Fig. 3

 

Fig. 4

Eisen gesteld aan de druklaag:

Om de specifieke eisen van uw project te kennen, 

verwijzen we naar de fabrikanten, die lid zijn van FEBEFlOOR.

bALken en vuLeLementen 
& Geribde vLoereLementen

De eisen gesteld aan de druklaag bij vloeren opge-

bouwd uit balken en vulelementen, net als bij ge-

ribde vloeren, zijn dezelfde als bovenstaande, met 

uitzondering van de dikte van de druklaag. Voor 

ribvloeren volstaat een druklaag van 3 à 4 cm. Voor 

balken met vulelementen voorziet men best een 

druklaag van 4 à 6 cm. 

Openingen en uitsparingen in prefab vloeren kunnen verschillende maten 

en vormen aannemen. Het ontwerp moet rekening houden met de stabiliteit van 

het element, de manipulatiemogelijkheden, het visuele aspect (namelijk ruwe of 

gezaagde randen) en de kostprijs.

5 | DRUKLAAG

4 | OpENINGEN EN UITspARINGEN

ConStruCtief
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Bij brand houden geprefabriceerde betonnen vloeren 

zeer lang hun structurele stabiliteit, bieden een goe-

de bescherming tegen vlamdoorslag en isoleren de 

hitte goed, waardoor voortzetting van de brand naar 

andere verdiepingen vermeden wordt. Een brandwe-

rendheid van vier uur en meer kan gemakkelijk gerea-

liseerd worden. 

Het constructief gedrag van een betonnen gebouw bij 

brand is een complex gegeven. Ter bepaling van de brand-

werendheid beperkt men zich meestal tot het nakijken of 

de betondoorsnede van de componenten en de betondek-

king op de wapening voldoen aan bepaalde eisen inzake 

brandwerendheid. Het rekenmodel dat momenteel voor 

betonnen elementen wordt gebruikt, staat beschreven in 

Eurocode 2 (NBN EN 1992 – 1 – 2 + NBN EN 1992 – 1 – 2 ANB). 

Voor de holle vloerelementen specificeert de product-

norm NBN EN 1168 de brandwerendheid van holle 

vloer-elementen. Deze kan afgeleid worden uit tabel-

len of bepaald worden volgens de er in beschreven 

berekeningsmethodiek. Voor de berekening van de 

brandwerendheid van balken en vulelementen verwij-

zen we naar Eurocode 2.

De brandwerendheid van TT-vloeren hangt af van de 

dwarsdoorsnede van de ribben, de flensdikte en de 

betondekking op de wapeningen. Eurocode 2 publi-

ceert getabuleerde waarden waaruit de minimum af-

metingen van de doorsnede en overeenstemmende 

asafstanden van de hoofdwapening in functie van de 

vereiste brandwerendheid afgeleid kunnen worden.

Bij prefab gebouwen draagt de schijfwerking van de 

vloeren en de daken de horizontale krachten door de 

wind en andere acties gewoonlijk over naar de verstij-

vingselementen. De vloeren en daken worden ontwor-

pen om te kunnen functioneren als platte horizontale 

balken. De centrale kernen, dwarsranden en andere 

verstijvende componenten dienen als steunpunten 

voor deze analoge balken en nemen de zijdelingse 

krachten van de vloer op (zie fig. 5). Meer info op www.febefloor.be

Gepaste verbindingen tussen de vloerelementen of 

een ter plaatse gestorte druklaag resulteren in de 

schijfwerking van de volledige vloer. 

De berekening van druk of schuifkrachten in de schijf 

gebeurt volgens klassieke methodes. 

Fig. 5

De schijfwerking van vloeren en daken speelt een belangrijke rol in de 

stabiliteit van prefab constructies. Ze zorgt voor de overdracht en de verde-

ling van alle horizontale acties (krachten) op de constructie naar de stabili-

teitscomponenten.

6 | scHIjfwERKING

ConStruCtief

Dat betonnen constructies een zeer goede weerstand bieden tegen brand 

is algemeen gekend. De geprefabriceerde betonnen vloeren dragen hiertoe ook 

een belangrijk steentje bij. Ze scoren goed op alle drie de criteria die in aanmer-

king genomen worden voor de bepaling van de brandwerendheid. 
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Vloerelementen

Omtreksketting

Bij brand houden geprefabriceerde 
betonnen vloeren zeer lang hun 
structurele stabiliteit.
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Basiscomfort D’nT,w > of = 54 dB

Verhoogd comfort DnT,w > of = 58 dB

Basiscomfort D’nT,w > of = 58 dB

Verhoogd comfort DnT,w > of = 62 dB

Basiscomfort D’nT,w > of = 54 dB

Verhoogd comfort DnT,w > of = 58 dB

Het BENOR-merk is gesteund op een productcertificatie 

en geeft aan dat een betonproduct in overeenstemming 

is met een Europese norm (NBN EN) en zijn nationale 

aanvulling (NBN B), een Belgische norm (NBN B) of met 

typevoorschriften (PTV), ook technische verwijzings-

specificaties genoemd. 

Door de toekenning van de BENOR-vergunning aan de 

fabrikant van vloerelementen bevestigt Probeton, aan de 

hand van een periodieke externe controle van de industri-

ele zelfcontrole van de fabrikant, dat er een voldoende 

garantie is dat de door de fabrikant vervaardigde vloer-

elementen doorlopend in overeenstemming zijn met de 

specificaties.

De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn 

van kracht, met inbegrip van eventuele addenda en/of errata 

en/of aanvullende Technische voorschriften (PTV).

Normatieve documenten zijn voortdurend onderhevig aan wij-

zigingen. Momenteel bevinden we ons in een overgangsperiode 

van zuivere nationale normgeving naar Europese normgeving 

met nationale aanvullingen. Omdat deze overgang nog enkele 

jaren zal duren, verwijst dit document veelvuldig naar onze web-

site met continu up-to-date gehouden informatie.

teCHniSCHe voorSCHriften

Sinds 2008 is de verstrengde Belgische norm NBN 

S 01-400-1 van toepassing voor woningbouw. De op-

gefriste norm is aangepast aan de Europese richt-

lijnen, én belangrijker nog aan het verwachtings-

patroon dat we vandaag aan lawaai – of liever stilte 

– stellen.

ContaCtgeluid

Geluidsniveau

De prefab vloerelementen worden in de fabriek ver-

vaardigd, onder strenge controle en in ideale om-

standigheden. Dankzij de hogere kwaliteit van fa-

brieksmatig (onder gecontroleerde omstandigheden) 

bereid beton, heeft prefab beton betere fysische kwa-

liteiten en is het minder onderhevig aan agressieve 

invloeden van de omgeving. De kwaliteitscontrole 

is eveneens gemakkelijker; eventuele moeilijkheden 

in dit opzicht zullen de werkzaamheden ook minder 

vertragen. Een prefab vloerelement kan immers na-

gezien en beproefd worden nog voor het in het werk 

ingepast wordt.

 

luChtgeluid

GeluidsniveauAppartement

Nieuwbouw	rijwoning

Renovatie	
bestaande	woning

Geluidsniveau

Geluidsniveau

De toekenning van de vergunning is verge-

zeld van de aflevering van een bewijskrachtig 

BENOR-certificaat. Bij de holle vloerelemen-

ten verwijst het certificaat naar een BENOR-

catalogus die de BENOR-productie omschrijft.

De BENOR-certificatie is de enige oplossing om 

de overeenkomstigheid met alle aspecten van 

de technische specificaties te waarborgen. Door 

het permanent karakter van de controles en de 

statistische interpretatie van de controleresul-

taten, wordt in het kader van het BENOR-merk 

een betrouwbaarheidsniveau gewaarborgd dat 

geen enkele afzonderlijke keuring van een par-

tij kan bereiken.

Een lijst van de van toepassing zijnde actuele 

normen in België. 

Een voorbeeld bestektekst voor zowel holle vloer- 

elementen, vloeren met balken en vulelementen 

als voor ribvloeren.

Op www.febefloor.be 
vindt u bovendien:

De fabrikanten, lid van de vereniging FEBEFLOOR, leveren kwaliteitsproducten 

die ze door een extern certificeringorganisme (PROBETON) laten keuren. Door het 

aanbrengen van het BENOR label op hun geprefabriceerde vloerelementen maken ze 

duidelijk zichtbaar dat aan alle eisen, gesteld door de productnormen, wordt voldaan.

Het grote soortelijk gewicht van de betonnen vloer biedt een zeer goed ant-

woord op de steeds vaker voorkomende vraag naar betere luchtgeluidsisolatie 

tussen verdiepingen. 
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Om aan de steeds strengere hedendaagse verwach-

tingen voor wooncomfort te voldoen, zijn ook inno-

vatieve prefab vloeroplossingen ontwikkeld, onder 

meer voor vloeren in appartementsgebouwen. Hier-

bij worden de prefab vloerelementen ontdubbeld. Dit 

systeem is opgebouwd volgens het massa-veer-mas-

sa principe en wordt uitgevoerd met een traditionele 

vloerafwerking en hoeft dus geen extra akoestische 

oplossingen (zwevende dekvloer, …). Het voldoet 

ruim aan de verstrengde Belgische normen (aan het 

verhoogd comfort), zowel op vlak van luchtgeluid, als-

ook op vlak van contactgeluid.

Basiscomfort L’nT,w < of = 58 dB

 L’nT,w < of = 54 dB 

  (als ontvangstruimte = slaapkamer)

Verhoogd	comfort L’nT,w < of = 50 dB



DaERDEN & C°

Reeckervelt 9 
3770 Riemst
T: 012 25 00 70 
F: 012 45 55 56
E: info@daerden.be 
www.daerden.be
   

ECHO

Donderslagweg 25 
3530 Houthalen
T: 089 84 03 11 
F: 089 84 03 35
E: info@echobel.com 
www.echobel.com
 
             ERGON

Marnixdreef 5
2500 Lier
T: 03 490 04 11 
F: 03 488 13 49
E: info@ergon.be 
www.ergon.be
 

FREDERICKX

Schuttersveldstraat 11
3272 Messelbroek
T: 013 78 00 78 
F: 013 77 83 95
E: frederickx@echobel.com
www.echobel.com

KORaTON

Visserskaai 26
8500 Kortrijk
T: 056 23 07 11 
F: 056 22 79 63
E: rector.benelux@koraton.be 
www.rector.be
 

MEGaTON

Industriezone 2
Nederwijk-Oost 279, 9400 Ninove
T: 054 33 45 11 
F: 054 32 60 47
E: info@megaton.be 
www.megaton.be
 

NERVa

Kortrijksesteenweg 244
8530 Harelbeke
T: 056 73 50 10 
F: 056 70 52 87
E: nerva@echobel.com
www.echobel.com

PaUlI

Industrielaan 19
3730 Hoeselt
T: 089 41 13 00 
F: 089 41 67 19
E: info@paulibeton.be 
www.paulibeton.be

febefLoor  p/a  febe /  vorstlaan 68  /  1170 Watermaal-bosvoorde  /  t: 02 735 80 15  /  f: 02 734 77 95  /  mail@febe.be  /  www.febefloor.be

fEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de 
sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van 
eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot grote structuurelementen als brugliggers.

fEBEfLOOR vertegenwoordigt binnen de Federatie van de betonindustrie (FEBE) de fabrikanten van de betonnen vloerelemen-
ten voor gebouwen en kunstwerken. De leden van FEBEFLOOR werken samen aan het bestuderen en het op punt stellen van de 
technische kenmerken, het certificeren van de kwaliteit (BENOR) en de communicatie van de toepassingsmogelijkheden en -voor-
schriften van kwalitatief hoogstaande geprefabriceerde betonnen vloerelementen.

D/2009/9748/01 
De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de gebruiker. FEBE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen 
van de informatie in deze publicatie. Toch kan FEBE niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is. De uitgever kan dan 
ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan. Voor de correcte toepassing van een product zal rekening moeten gehouden met 
het wettelijk kader, de productnormen, de voorschriften van de fabrikant, de locale situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper. 
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Holle vloerelementen
RONVEaUX

Rue Rebonmoulin 16
5590 Ciney
T: 083 21 29 01 
F: 083 21 29 10
E: info@ronveaux.com 
www.ronveaux.com
 

TRIlCO

Industriezone 7, Herbekestraat 58
2620 Hemiksem
T: 03 870 39 39 
F: 03 877 21 38
E: trilco@echobel.com
www.echobel.com 
 

STRUCTO

Steenkaai 107
8000 Brugge
T: 050 44 43 42 
F: 050 44 43 43
E: info@structo.be 
www.structo.be
 

VaHEJa

Lillerheidestraat 51
3910 Neerpelt
T: 011 64 00 41 
F: 011 64 80 72
E: info@vaheja.be 
www.vaheja.be 
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Voorgespannen 
holle vloerelementen

 

 

 

 

Vloeren met balken 
en vulelementen

fABRIKANTEN


