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Warmteweerstand van meest gebruikte vloerafwerkingen 

 

Bij het toepassen van vloerverwarming in zowel woningen als bedrijfsruimten is het 

belangrijk een vloerafwerking te kiezen die zonder verlies van kwaliteit en functionaliteit 

verantwoord kan worden toegepast.  

 

De vloerafwerking moet de aangevoerde warmte vanuit de vloerverwarming voldoende snel 

kunnen afgeven aan de ruimte erboven. 

De mate waarin dit gebeurt is verschilt per materiaalsoort en wordt bepaald door de 

warmtedoorlatingsweerstand (Rc-waarde). 

 

Deze waarde mag bij gebruik van vloerverwarming als hoofdverwarming maximaal 0,14 

m²K/W  zijn. In geval van vloerkoeling mag deze waarde niet meer bedragen dan 0,09 

m²K/W. 

 

De waarde van de meest toegepaste vloersoorten is als volgt. 

Vloersoort Rc-waarde in 
m²K/W 

Coating 1-2 mm  0,02 

Fineerparket (o.a. Par-ky) 0,09 

Gietvloer PU/Epoxy 3 mm 0,02 

Keramisch parket 8-10 mm 0,02 

Lamelparket 15 mm 0,14 

Lamelparket 10 mm 0,09 

Laminaat 8 mm 0,07 

Laminaat Silence uitvoering 0,06 

Marmoleum Click 10 mm 0,08 

Massieve Houten Plank 20 mm 0,18 

Multiplank 9/4 mm 0,13 

Multiplank 12/6 mm 0,16 

PVC Click 4,5 mm 0,04 

PVC 3 mm gluedown  0,03 

PVC Click 10 mm HFD kern 0,08 

Tapis Parket 9 mm 0,079 

Tapis Parket 6 mm 0,076 

Tegels /plavuis 8 mm 0,02 

Vinyl 2,5 mm ( o.a. Novilon) 0,02 

 

Bovenstaande waarden  betreffen enkel de vloermaterialen zelf.  
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De warmteweerstand waarde van eventuele benodigde tussenvloeren dient hierbij te 

worden opgeteld om de totaalwaarde te bepalen. 

Bedenk ook luchtlagen bij zwevende plaatsing de weerstand enigszins negatief beïnvloeden.  

Onderstaand de warmteweerstand waarden van de meest toegepaste tussenvloeren.  

Tussenvloeren / ondervloeren Rc-waarde in 
m²K/W 

Foam op rol 2 mm 0,06 

Foam op rol 3 mm 0,07 

Foam op rol 4 mm tbv lamelparket 0,08 

Heatblock voor onder vloerverwarming 0,19 

Houtvezel board plaat 7 mm groen 0,11 

Houtvezel board plaat bruin 0,14 

Mozaiek Eiken 8 mm 0,04 

PE-vochtwerende folie   0,001 

Rubber 10 dB 0,04 

Rubber silencio 3 mm 0,04 

Spanaplaat 12 mm 0,06 

Vloerverwarmingsfoam 1,8 mm geperforeerd 0,035 

 

Bovengenoemde waarden zijn indicatief. Er kunnen geen rechten worden  ontleend aan 

deze waarden.  Raadpleeg altijd uw vloerleverancier voor de exacte waarde. 

 

 

Dat een vloer het predicaat vloerverwarming geschikt draagt wil niet zeggen dat het ook 

geschikt is voor de vloerverwarming in uw situatie. 

 

Bij de berekening van de vloerverwarmingscapaciteit altijd de installateur raadplegen.  

Advies om duidelijk het te gebruiken materiaal voor de vloerafwerking te overleggen. 

 

Voor vragen en of opmerkingen  kunt u altijd contact opnemen  met Meneer Vloer .  

Kijk voor contactdetails op http://www.meneervloer.nl 
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