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EGALISERENWelke specifieke eisen stelt jouw opdrachtgever aan de vloer? 

Goed overleg vooraf over wat haalbaar is (of niet), kan je 

achteraf een hoop problemen, en mogelijk zelfs een schade-

claim, besparen. 

Een kwaliteitsvloerbedekking op een slechte ondervloer is een 

doorn in het oog van iedere stoffeerder. Zonde van het geld en 

een blijvende bron van ergernis voor de gebruiker. Niemand 

heeft voldoening van een keurig gelegde vloer waarvan de on-

dervloer doortekent of waarbij zandkorrels zich aftekenen in de 

vloerbedekking. Ook zal een niet vlakke vloer zorgen voor snel-

lere slijtage van de hoger gelegen gedeeltes. Een vlakke onder-

vloer ziet er dus niet alleen beter uit, maar zorgt mede voor een 

langere levensduur van de vloerbedekking. 

Het egaliseren van vloeren is en blijft vakwerk. Als specialist 

weet je dit als geen ander. In deze Meesterwerk daarom infor-

matie en tips voor het egaliseren van vloeren en het voorkomen 

van fouten. Je wilt toch ook een tevreden klant?

Let er altijd op of het egaliseren in het bestek of in de offerte is 

opgenomen. Is dit niet het geval en wordt er een vlakke bedek-

king voorgeschreven, zorg er dan voor dat je de opdrachtgever 

overtuigt van het belang van een vlakke ondervloer. 

 

Michelle van der Wel
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Door een metalen rij op de ondervloer te leggen kan je de vlakheid 
van een vloer beoordelen. In de norm NEN 2747 is de vlakheid voor 
zandcementvloeren vastgelegd. 

ONDERVLOER

Zoals in de tabel is te lezen mag er, bijvoorbeeld bij klasse 2, nog 

een golving in de vloer zitten van 3 mm bij een meet afstand 

van 1 meter, bij klasse 4 (woningbouw) is dit zelfs 5 mm. 

Vlakheid vloeroppervlakken,  
zoals vastgesteld in NEN-2747:2001

De meest toegepaste klassen zijn: 2 (utiliteitsbouw waar  
verzwaarde eisen gelden) en 4 (woningbouw).

Vlakheidsklasse Afstand tussen
de meetpunten

Maximale
maatafwijking

2

500 2,0

1000 3,0

2000 4,0

4000 7,0

4

500 4,0

1000 5,0

2000 7,0

4000 10,0

Normaal gesproken wordt er 2 à 3 mm egalisatie aan gebracht. 

Dit kan een golvende dekvloer nooit waterpas maken. De 

golving kan alleen met een hele dikke egalisatielaag uit de  

vloer worden gehaald. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

De egalisatielaag wordt gebruikt om de dekvloer minder ruw te 

maken en de toplaagconditie te verbeteren. Bij toepassing van 

elastische vloerbedekking (linoleum en vinyl) op een zand-

cement dekvloer zal het vrijwel altijd nodig zijn om te egaliseren. 

Zo wordt het oppervlak minder ruw en wordt doortekening van 

bijvoorbeeld zandkorreltjes, die door de lijmkam los kunnen 

komen, uitgesloten. Een egaler vloeroppervlak zorgt uiteraard 

ook voor een betere hechting van de lijm. 

Controle 

-  Type (materiaal) Het is belangrijk om na te gaan met welke 

ondervloer je te maken hebt, zodat je het juiste egalisatie-

middel kan kiezen.

-  Temperatuur/werkomstandigheden van zowel onder-

grond als materiaal Hoge temperaturen zullen de afbinding 

van een cementgebonden egaline versnellen, maar de 

afbinding van een anhydrietgebonden egaline juist vertragen! 

De temperatuur van het water in een leiding of slang kan 

zomers flink oplopen. Laat de kraan dus eerst goed doorlopen 

en gebruik altijd koel leidingwater. Laat de egaline zowel 

zomers als ’s winters niet in de warme zon of koude auto liggen.

-  Wel/geen vloerverwarming aanwezig Vraag altijd na of  

er vloerverwarming in een vloer verwerkt is en zo ja, of het 

opstookprotocol is uitgevoerd (bij een nieuwe installatie). 

Zorg ervoor dat de vloer minimaal 24 uur is afgekoeld tot 

maximaal 15 graden voor je met de werkzaamheden begint. 

-  Ingefreesde verwarmingsbuizen Nooit dichtzetten met 

tegellijm of een andere elastische substantie! De egaline kan 

hierboven stuk barsten. Gebruik hiervoor een goede 

reparatiemortel zoals 945 Europlan Solid.

-  Scheurvorming Controleer de vloer op zettingscheuren. 

Wanneer er scheuren of losse plekken zijn, repareer deze  

dan met epoxy (021 Europrimer reno) of een reparatiemortel 

(944 Europlan Alphy Quick/945 Europlan Solid). Ga pas verder 

als de reparaties goed gedroogd zijn. 

-  Dilataties in tact laten Dilataties zijn bedoeld om de werking 

van de vloer op te vangen. Egaliseer hier dus nooit overheen. 

-  Schoon? Zorg dat de vloer blijvend droog, drukvast en 

schoon is. Oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen en 

voorstrijken. Let op! Waterkit, zoals tot 25 jaar geleden 

regelmatig gebruikt werd om Marmoleum mee te verlijmen 

zal oplossen als het in aanraking komt met vocht (dus 

een voudig te testen). Hier kan je niet overheen egaliseren!

Corkment wordt toegepast voor 
comfort, dit is geen vervanging voor 

he t egaliseren



  

Doe de juiste hoeveelheid water in de emmer en leg de zak er 

bovenop. Snij de zak overdwars in. Keer de zak om en laat het 

poeder langzaam in de emmer vallen. De zak dekt de emmer af. 

Hiermee wordt voorkomen dat het poeder onnodig opwaait en 

komt er nog minder stof vrij. Wanneer alle poeder in de emmer zit, 

kan er gemixt worden. 

Insnijden en leeggieten van de zak

Neem hiervoor een mixer met stangen  

(geen schotels). Mix tot er een klont vrije,  

egale massa is ontstaan. Laat het mengsel 

3 tot 5 minuten rijpen. Mix hierna nog even 

door op een laag toerental en verdeel  

de egaline op de vloer. 

Het verdelen van de egaline kan met de vlakspaan, of  

ergo nomisch met een rakel. Bij dikke egalisatielagen heeft de 

vlakspaan bij veel stoffeerders de voorkeur. Bij normale dikte  

kan er makkelijker met een rakel worden geëgaliseerd. Om  

een goede verdeling te krijgen heeft Pajarito een zogenaamde 

6-punts rakel in de collectie. Deze is op hoogte af te stellen. 

Eurocol heeft een afstelblok voor het afstellen, op 0,5 mm 

nauwkeurig, van de rakel op hoogtes van 2 tot 4,5 mm. Bij deze 

manier van egaliseren kan de laagdikte goed worden bepaald en 

kan je ook gewoon staand werken.

Rol altijd na met een prikkelrol om de egalisatie te ontluchten en 

goed te laten vloeien. Wanneer het nodig is kan de egalisatie na 

droging worden geschuurd. Dit gaat het makkelijkst met een 

schuurgaasje 100-120.

EGALISEREN

Zorg dat de egalisatie laag minimaal 2 mm dik is. 

Dit is noodzake lijk om er zeker van te zijn 

dat he t vocht uit de lijm opgenomen kan worden, 

waardoor de lijm volledig kan afbinden, en een 

goede verlijming gegarandeerd kan worden. 

Voorstrijkmiddel

Afhankelijk van het type egaline en type ondervloer breng je 

eerst een voorstrijkmiddel aan. Dit dient voor een goede 

hechting van de egaline en voorkomt dat het vocht te snel 

wegvloeit in de ondervloer. Wanneer niet al het vocht voor de 

afbinding beschikbaar blijft zal dit afbreuk doen aan de kwaliteit 

van de egalisatielaag en zal het vloeiend vermogen van de 

egaline verminderen. Als er een vochtaanbod van onderaf te 

verwachten is, kies je voor een vochtisolatie die meteen als 

voorstrijkmiddel dient. 

Voorbeelden van voorstrijkmiddelen zijn:

026  Euroblok Multi, vochtisolatie die tevens als hecht middel 

dient, aanbrengen met een vachtroller.

044  Europrimer Multi, universeel toepasbaar voorstrijkmiddel,  

ook voor gebruik op anhydriet en oude lijmresten,  

aanbrengen met een schuimroller.

049  Europrimer abs, voorstrijkmiddel voor absorberende 

ondervloeren, aanbrengen met een vachtroller.

6-Punts rakel Afstelblok
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Wil je MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

Geef je op voor een abonnement op Meesterwerk via email: meesterwerk@forbo.com. 

Vermeld hierbij of je MeesterWerk per post of digitaal wilt ontvangen.  

Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.

NCS = Natural Colour System* 

Een kleurcoderingssysteem dat wordt gebruikt als industriële 

standaard voor het samenstellen van mengkleuren. Het NCS 

wordt vooral gebruikt door interieurarchitecten en als standaard 

van huisschildersverf op het Europees continent.

LRV = Light Reflection Value* 

Dit geeft aan welk percentage van het licht dat op een oppervlak 

valt gereflecteerd wordt. Lichte kleuren weerkaatsen meer licht 

dan donkere. Ook de ruwheid van het oppervlak is bepalend 

voor de mate van reflectie. De LRV wordt gebruikt door bin-

nenhuisarchitecten en projectinrichters om te bepalen hoeveel 

lichtbronnen er nodig zijn.

Marmoleum Modular is een collectie waarmee oneindig 

gespeeld kan worden. Meer dan 60 kleuren en 6 verschil-

lende formaten, waarmee je zelf een vloer kan creëren.

NCS* & LRV*?
In de recent uitgegeven stalenboeken zie je  
onderstaande waardes vermeld staan, maar wat 
betekenen ze eigenlijk?

Video over egaliseren:  

www.youtube.com/watch?v=rtfB3AJQcgs

Voorkom fouten met egaliseren:

Gevolgen Oorzaken

Egalisatie droogt niet -  verkeerde verhoudingen water- 
poeder

-  te lage temperatuur of  
te hoge vochtigheidsgraad

Toplaag is poederig,  
slaat wit uit

-  verkeerde verhoudingen water- 
poeder (meestal teveel water) 

Egalisatie laat los  
van de ondervloer

-  verkeerde primer toe gepast  
(en niet voldoende droogtijd)  
of vloer was vettig en vuil/stoffig

Slagen in de egalisatie -  verkeerde techniek of  
niet/slecht geschuurd

Egalisatie met klontjes -  niet goed gemengd en  
laten rijpen

-  gemengd met een mengijzer  
met 2 schotels i.p.v. stangen

-  droge resten van egaline in de 
emmer

Tweede egalisatielaag 
los van eerste

-  niet geschuurd/geen primer  
op de eerste laag

Haarscheurtjes in de 
egalisatie

- te snelle droging (te warm/tocht)
-  te lang open liggen van het  

geëgaliseerde oppervlak  
(kan geen kwaad als de egaline 
wel vast zit)

Craquelé - tocht tijdens drogen
-  direct zonlicht tijdens verwerking 

en droogproces 

De water/poederverhouding is erg  
be langrijk voor he t op de juiste  
wijze afbinden van de egaline.

DHKT"

3424 Chagall's circus
Dikte 2,50 mm

Lengtebreedte 32,00 m x 200,00 cm

NCS S 5020-R90B

LRV 16%

NIEUW & ORGINEEL

Voor meer informatie: www.marmoleummodular.nl/


