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CM-meting gemeten over de hele diepte van de 
dekvloer met een staal van 50 g

FloorWITT®
(Zonder additief)

FloorWITT®
Met versnellende additieven 

(Vb. ExcellFloor)

Het functioneel opwarmen is nodig als technische controle om het 
vloerverwarmingssysteem te testen. Hierbij moet de potentiële 
maximumtemperatuur van de installatie (aanlooptemperatuur) 
bereikt worden. Door het functioneel opwarmen wordt 
gecontroleerd of de zwevende dekvloeropbouw de optredende 
thermische spanningen en dilataties schadevrij kan absorberen. Na 
het functioneel opwarmen wordt de vloerverwarming weer 
uitgeschakeld of kan meteen gestart worden met het 
opwarmingsprotocol tot belegbaarheid.

Het opwarmingsprotocol tot belegbaarheid is noodzakelijk om te 
vermijden dat een dekvloer belegd wordt met een te hoog 
restvochtgehalte. Bij cementgebonden dekvloeren met 
vloerverwarming mag bij een CM-vochtmeting (gemeten over de 
totale dekvloerdikte) de grenswaarde van 1,8 CM-% niet 
overschreden worden.

Cement-dekvloer LDS FloorWITT® - ExcellFloor volgens DIN 18560
Cement-dekvloer met vloerverwarming

De vochtigheidsgraad kan vooraf gecontroleerd worden aan de hand van een 50x50 cm grote PE-folie. Die wordt aan de randen op de dekvloer vastgekleefd 
met plakband. Wanneer er geen vochtophoping ontstaat onder de folie (bij geactiveerde vloerverwarming!) dan kan de CM-vochtmeting uitgevoerd worden.

Opwarmingsprotocol om de belegbaarheid te testen kan starten na het functioneel opwarmen. De kamertemperatuur moet ongeveer 20°C en de 
aanlooptemperatuur minstens 35°C zijn.

Wanneer de dekvloer een restvochtgehalte van maximaal 1,8 CM-% heeft, kan het opwarmingsprotocol 
beëindigd worden en kan de vloer belegd worden.

Opwarmingsprotocol voor cementdekvloeren 
met vloerverwarming

LDS FloorWITT - ExcellFLOOR 
Aanwijzingen om dekvloeren op te warmen en klaar te maken voor de afwerking
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