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ALLURA 
FLEX

Deze uitgave van MeesterWerk behandelt diverse onderwerpen. 

Als eerste Allura Flex. Dit is een collectie heterogene PVC tegels 

en stroken van zeer hoge kwaliteit. Een eenvoudig te instal-

leren vloer die ook nog eens zeer sterk en mooi is. Ideaal voor 

projecten waar een snelle installatie van belang is. 

In MeesterWerk no.5 is de verwerking van Allura Form uitge-

breid behandeld. De werkwijze voor het uitzetten van lijnen op 

de ondervloer en het pasmaken van de tegels van Allura Flex is 

hieraan grotendeels gelijk. Dit zal hier dan ook niet nogmaals 

behandeld worden. Wel zullen we de zaken die specifiek zijn 

voor Allura Flex belichten.

Op pagina 3 een stuk dat wat meer inzicht geeft in de ingewik-

kelde materie van contactgeluidisolatie. Er blijkt hierover nog 

veel onduidelijkheid te zijn, mede doordat er in de praktijk ver-

schillende waardes worden vermeld. Taaie kost, maar wel be-

langrijk om te weten hoe het nou eigenlijk zit met contactge-

luidisolatie. 

Dan, als laatste, nog een uitleg over de 

richting van het design van Coral Brush 

Blend en Coral Welcome en het werken 

met de Forbo Trimmer. Bij veel stoffeer-

ders is dit gereedschap al bekend, maar 

vaak wordt er niet stil gestaan bij de 

verschillende mogelijk heden ervan. 

Michael Verberne 

   Supervisor Field Services & Training

Special



  

Los gelegd en toch goed vast. Allura Flex kan gemakkelijk, snel en 
flexibel worden geplaatst. Daarnaast heeft Allura Flex ook uitstekende 
technische eigenschappen. Het materiaal is 5 mm dik en heeft een 
slijtlaag van 1,0 mm. 

ALLURA FLEX

Voor de ondervloer gelden de normale voorschriften zoals: drukvast, 

blijvend droog, vlak, scheurvrij en schoon. Ook de vochtpercentages 

van maximaal 2,5% voor zandcement en 0,5% voor anhydrietgebonden 

ondervloeren gelden voor Allura Flex hetzelfde als voor de andere 

vinyl vloerbedekkingen. Evenals het eventueel aanbrengen van 

een vochtscherm. In het Forbo Vloerenboek worden alle situaties 

uitgebreid behandeld.

Algemeen 
Allura Flex moet voor de installatie 24 uur acclimatiseren bij  

bij minimaal 17°C. De dozen niet hoger dan vijf stuks opstapelen. 

Tempera tuur voor materiaal en ondervloer min. 15°C - max. 20°C. 

Rela tie ve luchtvochtigheid 40-80%.

Verwerking 
Maak bij voorkeur eerst een nauwkeurige plattegrond en  

een verdelingsplan. Gebruik tegels/stroken van één werknummer. 

Aanbevolen wordt de tegels en stroken te installeren met  

een fixeerlijm zoals 542 Eurofix Tack Plus van Forbo Eurocol. Begin 

bij het leggen altijd vanuit de hartlijn*. 

-  Fixeerlijm met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven 

hoeveelheid aanbrengen op de ondervloer en geheel transparant 

laten aandrogen. Verbruik op gesloten ondervloeren 50-100  

g/m2, op poreuze ondervloeren 100-150 g/m2. Een jerrycan van 

10 liter is voldoende voor 70-100 m2 vloeroppervlak. Verdeel de 

ruimte in twee delen en smeer, vanaf het uitgezette middelpunt 

of de hartlijn, één helft van de vloer in met lijm zodat er niet over 

de fixeerlijm gelopen hoeft te worden, maar alleen over de 

gelegde tegels. 

-  Leg, na droging van de lijm, een rij tegels/stroken  goed sluitend 

langs de hartlijn. Druk de de tegels/stroken pas aan als afwijkingen 

vanaf de hartlijn gecorrigeerd zijn. Goed aanwalsen. 

- Als de helft van de ruimte is belegd kan de andere helft van lijm

  worden voorzien en, na droging, ook worden gelegd. 

De droogtijd van de lijm bedraagt ongeveer 60 minuten.

Let op! Langwerpige tegels en stroken verspringend installeren 

voor het beste effect. Tegels met een textiel design dienen om-

en-om gelegd te worden en hebben daarvoor een verwerkingsinstructie 

bij de verpakking. Overige (vierkante) tegels kunnen naar wens  

om-en-om of in eenrichting worden gelegd. Om dit makkelijker 

te maken staan er op de achterzijde van het product pijlen die de 

productierichting aangeven. 

  

* Voor een uitgebreide uitleg over het uitzetten van de hartlijnen in een

ruimte en het diagonaal verwerken van tegels, zie de eerder uitgegeven 
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1.  Backing met loslegfunctie:  

mechanische schuimlaag 

2.  Dikke, solide backing voor comfort, balans  

en het tegengaan van opkrullen. Deze laag 

bestaat voor 40% uit gerecycled materiaal. 

3.  Glasvlies voor dimensiestabiliteit, flexibiliteit, 

sterkte en het tegengaan van spanning.  

Op het glasvlies wordt tevens de print 

aan gebracht. 

4. Gestreken slijtlaag. 
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Breng voldoende
  lijm aan!   



  

De meest, door buren, genoemde vorm van geluidsoverlast in 

woningen is hinder door loopgeluid. Om het probleem op te los-

sen stellen verenigingen van eigenaren en woningbouwvereni-

gingen eisen aan nieuwe bewoners ten aanzien van de toe te 

passen vloerbedekking.

Voorbeeld van gestelde eisen
Vlakke vloerbedekkingen mogen alleen in overleg met de vereni-

ging van eigenaren of de verhuurder worden toegepast. Vloerbe-

dekkingen die de contactgeluidisolatie met 10 dB of meer verbe-

teren zijn toegestaan. Uit onderzoek moet blijken dat de 

verbetering van de contactgeluidisolatie een waarde bereikt van 

ΔLlin = 10 dB of hoger volgens NEN-EN-ISO 717-2 en de toelichting 

daarop in NPR 5079:1999.

10 dB demping
De NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) adviseert al zo’n 20 

jaar om te kiezen voor een vloerbedekking met een dempings-

waarde van tenminste 10 dB, gebaseerd op het in Nederland 

voorgeschreven toetsingscriterium. De eis van 10 dB verbetering 

voor een te kiezen vloerbedekking is inmiddels algemeen gangbaar.  

Misverstanden
Over dit onderwerp bestaan vele misverstanden. Dat is niet zo 

vreemd, want het duizelt van allerlei aanduidingen. Daarnaast 

wordt het product volgens de norm getest op een relatief zware 

betonvloer en zal een minder geluiddempend effect hebben op 

een houten ondervloer. Iedereen kan zich voorstellen dat de 

verschillende constructies verschillende waarden zullen opleveren 

ten aanzien van geluiddemping. Ook zwevende dekvloeren kun-

nen van invloed zijn.

Verwarring en misleiding
Daarnaast is er ook verwarring over de Europese eengetalsaandui-

dingen voor de contactgeluidverbetering van vloerbedekkingen. 

In Nederland wordt de term ΔLlin gebruikt. In de andere EU-landen 

is dat de term ΔLw. 

LET OP!!!! Wanneer ΔLlin en ΔLw door elkaar worden gebruikt is 

het als appels met peren vergelijken en kan er dus een vertekend 

beeld ontstaan.

Zo is bij elastische producten, getest op een betonvloer, het verschil 

tussen ΔLw en ΔLlin ongeveer 10 dB!!! 

Als voorbeeld nemen we Novilon Nova. Iemand leest dat de Lw 

waarde 17 dB is. Als deze persoon het verschil tussen Llin en Lw 

niet kent dan zou hij hieruit op kunnen maken dat Novilon met 

een Lw van 17 dB voldoet aan de gestelde eis van 10 dB (Llin). Niet 

waar!!! De vloer geeft, volgens de gevraagde Llin, maar 7 dB ver-

betering en er is in deze situatie dus een zwevende ondervloer 

nodig om de gewenste contactgeluidisolatie te verkrijgen.

Veel leveranciers van vloerbedekkingen kiezen voor het vermelden 

van de (hogere) Lw waarde omdat het product in meerdere Euro-

peese landen wordt verkocht. De woonconsument is de dupe als 

onderburen gaan klagen bij een matig presterend product en de 

verhuurder of VvE actie onderneemt. Let dus altijd op de con-

tactgeluidisolatiewaarde van de vloer volgens ΔLlin !!!

Ico 
Een term die we ook vaak tegenkomen is Ico. De isolatie-waarde 

van een woningscheidende vloer wordt aangegeven met de index 

Ico (“I” staat voor Index, “co” voor contactgeluid). Ico geldt dus al-

leen voor de constructievloer. Volgens het bouwbesluit geldt 

vanaf 2003 dat de Ico tenminste +5 dB dient te bedragen. Voor 

2003 werd er een Ico van minimaal 0 dB aangehouden.

Ico gaat over de geluidisolatie van de van de woning.

ΔLlin gaat over de geluidisolatie van de de vloerbedekking.

Bron: Nederlandse Stichting Geluidshinder

Wat stampen  
we hé

GELUIDDEMPENDE 
VLOER  BEDEKKINGEN
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DE FORBO TRIMMER

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl/meesterwerk
meesterwerk@forbo.com
Eindredactie: Michelle van der Wel
Afdeling Techniek & Opleiding 
Tel: 075 647 78 87

Wilt u MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

U kunt zich abonneren via email: meesterwerk@forbo.com

Vermeldt u hierbij of u MeesterWerk per post of digitaal wilt ontvangen. 

Ook kunt u zich aanmelden via onze site: 

www.forbo-flooring.nl/meesterwerk

Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.

De Forbo Trimmer is een 

door Forbo zelf ontwikkeld 

stuk gereedschap. Doordat 

hier zowel een recht mes 

als een haakmes in zitten, 

worden de bewerkingen 

inkrassen en doorsnijden in 

één beweging uitgevoerd. De Forbo Trimmer is geschikt voor li-

noleum en vinyl en is voor verschillende bewerkingen te gebruiken. 

Zelfkanten schoon snijden

Eenvoudig in één bewerking de fabriekskant van Marmoleum of 

vinyl verwijderen. De breed-

te die wordt afgesneden  

kan worden bepaald met 

behulp van de vulstripjes 

die, standaard, bij de Trimmer 

worden geleverd.

Naden snijden

In één bewerking naden 

snijden. De Trimmer wordt 

hierbij langs de al geplakte 

baan geleid, krast de overlap-

pende baan af en snijdt deze 

meteen af, zie MeesterWerk 

no. 4.

Strippen snijden

Strippen snijden met een 

breedte van 10, 15, 20, 25 

en 30 mm. De breedte van 

de strippen kan bepaald 

worden door de breedte 

van de vulstripjes.  

Maak eerst met de Forbo Trimmer een schone (arme) kant aan het 

materiaal, net als bij het verwijderen van de fabriekskant. Door nu 

de Forbo Trimmer met behulp van de bijbehorende strippen op 

de juiste snijbreedte te zetten en vervolgens het haakmesje te 

verwijderen, kan de strook op de juiste breedte ingekrast worden. 

Het haakmesje moet verwijderd worden, omdat er aan de strook 

anders een ‘arme’ en een ‘rijke’ kant gesneden wordt. Zonder 

haakmesje wordt de strook alleen ingekrast en kan dan handmatig 

‘arm’ gesneden worden. Bij meerdere stroken is het raadzaam om 

met twee Forbo Trimmers te werken, om het telkens ombouwen 

van het gereedschap te beperken.

De mesjes in de Forbo Trimmer zijn van het merk Roberts. Het rechte mesje is 

type 15.363, het haakmesje is van het type 15.372.

DE STREPEN IN CORAL WELCOME 
EN CORAL BRUSH BLEND

Hoe is de richting van de strepen in bovengenoemde designs. Op de 

rol zitten de strepen altijd in de lengte van het materiaal. Bij standaard 

matten is dit afhankelijk van de maat. De richting is niet van invloed op de functionaliteit, maar 

het is wel verstandig dit af te stemmen met de opdrachtgever om misverstanden te voorko-

men. Onderstaand de maten van de matten met daarin aangegeven de richting van de 

strepen. Bij het bestellen van een pasmat dient te worden aangegeven in welke richting de 

streep gewenst is.


