
Vloerbekleding 
QUICKUP / QUICKHARD 5T-chape 

op vloerverwarming 
QUICKUP / QUICKHARD 5T-chape 

zonder vloerverwarming 

Parket 2,7 2,9

Stenen en keramischetegels in dunbed 8-15 mm 2,7 2,9

Stenen en keramische tegels in dikbed 15-30 mm 2,7 2,9

Dampopen textielvloerbekleding 2,7 2,9

Dampdichte textielvloerbekleding 2,7 2,9

Elastische vloerbekledingen (PVC, Rubber, Linoleum enz.) 2,7 2,9

Kunstharsvloeren, verzegelingen en afdichtingen 3,0 3,2

Laminaat 2,7 2,9

CM-Meting
Daar de aannemer vloerbekleding aansprakelijk is is hij verplicht is de vloer te meten op zijn sterkte en vochtgehalte alvorens de vloer te 
beleggen. Daarvoor moet de vochtigste zone van de vloer worden opgezocht (met electronische meting) om daar dan een staalname te 
doen in de volledige sectie van de dekvloer.

De CM-meting gebeurt uitsluitend met een CM-meetaparaat, middels 50 gr staal. Dit staal in CM-apparaat 2 minuten lang schudden. 
Opletten echter dat de manometer niet uitslaat over zijn maximum. Na 5 minuten na het sluiten van de CM-meter nogmaals 1 minuut 
schudden. Na 10 minuten na het sluiten nogmaals 10 seconden schudden en de waarde op de 50 gramschaal aflezen.CM-Fles enkel met 
handschoenen vasthouden (warmteontwikkeling handen vermijden die dampspanning in de fles omhooghaalt).

Opgelet dat bij de staalname geen vocht verloren gaat, daaruit volgt dat:
• De staalname moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd
• De staalname mag niet in volle zonneschijn en tocht worden uitgevoerd
• Het CM apparaat moet geijkt zijn en getest op zijn dampdichtheid, indien nodig gummidichting vervangen
• Staalkogels en weegtoestel klaarhouden
• Schaaltje, hamer en beitel en lepel klaarleggen
• Protocol voorbereiden(werf, aard van dekvloer, testdatum, tester, resultaten…)
• CM-fles en staalkogels met droge doek proper maken voor gebruik!
• In koude periodes moet het CM-meetapparaat op kamertemperatuur gebracht worden voor gebruik om condensvorming te vermijden

Wij wijzen uitdrukkelijk op het volgende :
• Is de gemeten waarde op het CM-apparaat kleiner of gelijk aan de waarde opgegeven in de tabel dan is de dekvloer klaar om

belegd te worden.
• Indien door verkeerdelijk meten van het vochtgehalte met of zonder CM-apparaat het komt tot kosten van het niet kunnen leggen

van de vloerbekleding of indien dampdichte lagen aangebracht dienen te worden door deze verkeerde meting en er daardoor ook
eventueel bijkomende kosten komen voor LDS Construct of e-4 Estrich zullen deze worden doorgerekend aan de aannemer vloer
bekleding.
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De cementchapes met toevoeging van het hoogwaardig additief versneller QUICKUP / QUICKHARD 5T moeten voldoen aan volgende ka-
rakteristieken aangegeven in volgende tabel, respectievelijk voldoen aan de waarden aangegeven op de manometer van het CM-apparaat.

De opgegeven waarden en droogtijden zijn geldig bij gewone dekvloeren van 40-50 mm en 60-70 mm bij verwarmde dekvloeropbouw.
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bijKoMende vooRwaaRden
Voor vocht dat na de meting nog wordt aangebracht (via schilderwerken, pleisterwerken, 
vloerwerken met egalines of watergedragen primers en die niet genoeg uitgedroogd zijn) 
alsook afgedekte dekvloeren (door gipskartonplaten, plastikfolie enz) nemen wij geen
verantwoordelijkheid.

De vrijgave van de dekvloer slaat op het tijdstip dat de vloer CM-gemeten werd en niet op eventuele nadelige invloeden achteraf 
via vocht uit onderliggende constructie, waterleidingbreuk, openstaande ramen bij slecht weer enz. Dit kan nog tot verhoogde 
vochtgehaltes leiden.

Dus liefst na de correcte CM-meting en de vrijgave van de dekvloer die ook zo snel mogelijk beleggen.

boUwKliMatisChe veReisten
Normatieve, klimatologische vereisten zijn een belangrijk bestanddeel voor het bekomen van een kwalitatieve dekvloer wat droging en 
sterkte betreft. Deze voorschriften vindt men terug in het BEB Merkblatt Nr 6.2 “Bauklimatische Voraussetzungen zur Trocknung von 
Estrichen”.
Alle hier niet expliciet opgegeven arbeidsregels neemt u best door in de (meest recente) Technische Fiches via 
www.ldsconstruct.com. Hier gelden alle Normen, voorschriften, en arbeidsreglementen in het bijzonder DIN 18560 DIN 18353 en 
DIN 13813 alsook de laatste stand der Techniek van dekvloeren aanbrengen.

Let op: De vertaling in het Vlaams is gebaseerd op het Duitse origineel. De vertaalde versie van de Duitse datasheets is een welwillend 
ter beschikking gestelde vertaling en dient alleen informatieve doeleinden. In geval van geschillen, onenigheden of inconsistenties 
tussen de Duitse versie en de versie in een andere taal is de Duitse versie bindend conform de wettelijke bepalingen. 
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