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voor dekvloeren



De plussen van PLUS cement-
gebonden gietvloermortel

PLUS cementgebonden gietvloermortel is dé arbo-technische 
oplossing voor de traditioneel gesmeerde dekvloeren, waarmee 
tevens een zeer hoge kwaliteit dekvloer wordt gerealiseerd. Zowel 
zwevend als hechtend is het de ideale ondergrond, die kan dienen 
voor alle mogelijke later aan te brengen afwerkvloeren, zoals 
tegels, laminaat of tapijt.

Door het hoge vloeigedrag kunnen in een staande werkhouding vele 
honderden vierkante meters per medewerker per dag worden 
gerealiseerd en kan een hoge vlakheid worden bereikt. De dekvloer 
is over het algemeen de volgende dag al beloopbaar. Het aanbren-
gen van tegels is al na enkele dagen mogelijk; het aanbrengen van 
sterk dampremmende vloerafwerkingen zoals linoleum en 
epoxycoatings is, afhankelijk van de luchtvochtigheid en dikte van de 
dekvloer, mogelijk vanaf circa drie weken.
PLUS cementgebonden gietvloermortel voldoet aan NEN-EN 13813 
en CUR-Aanbeveling 110, is voorzien van een CE-markering en 
wordt geleverd onder KOMO certifi caat.



Eigenschappen PLUS cementgebonden gietvloermortel
De gietvloermortel kan in vijf kwaliteiten besteld worden:

Eigenschappen 
na 28 dagen: C12-F2 C16-F3 C20-F4 C25-F4 C30-F4

Gemiddelde 
druksterkte ≥ 12 N/mm2 ≥ 16 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 25 N/mm2 ≥ 30 N/mm2

Gemiddelde 
buigtreksterkte ≥ 2 N/mm2 ≥ 3 N/mm2 ≥ 4 N/mm2 ≥ 4 N/mm2 ≥ 4 N/mm2

Druksterkte na 16 tot 24 uur:  2 N/mm2 (beloopbaar)
Volumieke massa mortelspecie: 2180 kg/m3

Vloeimaat (Hägermann kegel): 260 ± 20 mm
Minimale dikte dekvloer:  50 mm
Maximale dikte dekvloer:  100 mm

Voor zwevende dekvloeren moet de minimale laagdikte tevens worden 
bepaald op basis van NEN 2742. De mortel is verwerkbaar tot anderhalf 
uur na aankomst op de bouwplaats.

Scheurvorming
Zowel bij een hechtende dekvloer als bij zwevende dekvloeren en dek-
vloeren op een tussenlaag (folie) kunnen scheuren ontstaan. De scheur-
wijdte blijft normaliter beperkt tot 0,3 mm. Bij zwevende dekvloeren en 
bij dekvloeren op een tussenlaag kunnen bij grote vloervelden aanzien-
lijk grotere scheuren ontstaan; de grootte van de vloervelden dient voor 
deze vloertypen daarom te worden beperkt tot maximaal 8 x 8 m2. Voor 
zwevende vloeren is het tevens noodzakelijk om een wapeningsnet (of 
eventueel als alternatief, mits er geen vloerverwarming wordt toege-
past, constructieve kunststofvezels) toe te passen. Bij vloerverwarming 
dient het wapeningsnet boven de leidingen te worden geplaatst. Voor 
vloeren op een tussenlaag is het noodzakelijk om, naast het beperken 
van vloervelden tot 8 x 8 m2, constructieve kunststofvezels toe te passen 
om de scheurwijdte te beperken. 
Eventueel in de draagvloer aanwezige bouwkundige dilataties moeten bij 
een hechtende dekvloer worden doorgezet in de dekvloer. Grote onvlak-
heden in de ondergrond dienen te worden voorkomen. 
 



Verwerking
PLUS cementgebonden gietvloermortel wordt aangevoerd per beton-
mixer of mixerpomp. De mortel kan worden verpompt met een mixer-
pomp of een aparte mini betonpomp. 
Plaats bij gebruik van een eigen pomp een zeef (zeefopening circa 15 
mm) om eventuele grindkorrels af te vangen en zo verstopping in de 
leiding te voorkomen.
De dekvloer wordt afgewerkt (verdicht en vlak gemaakt) door een alu-
minium drijfrei licht op en neer te bewegen. Controleer de dekvloerdikte 
en peil vooraf en frequent tijdens het aanbrengen van de gietvloermortel 
om de paar meter. De temperatuur van de ruimte en ondergrond moet 
tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen 
tussen 5 en 25 °C zijn.
Afhankelijk van de toe te passen afwerkvloer kan het nodig zijn de dek-
vloer voor het aanbrengen van de afwerkvloer te schuren. 



Checklist PLUS cementgebonden gietvloermortel
Zorg dat de ondergrond vrij is van stof, olie en andere verontreinigin-
gen. Naden en kieren goed afdichten. 
Bij hechtende vloeren: de ondergrond voorbevochtigen of een primer 
gebruiken.
Denk bij vloerverwarming aan: 

 - vastzetten leidingen om te voorkomen dat ze gaan opdrijven;
 -  de dikte van de gietvloer moet boven de leidingen minimaal 25 mm zijn;
 - dilataties en kantstroken;
 -  wapeningsnet boven de leidingen en vloervelden  

van maximaal 8 x 8 m2.
Beperk bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag 
de vloervelden tot maximaal 8 x 8 m2. Pas bij zwevende vloeren een 
wapeningsnet toe of eventueel constructieve kunststofvezels (bij 
vloerverwarming uitsluitend een wapeningsnet); pas bij dekvloeren op 
een tussenlaag constructieve kunststofvezels toe.
Tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee 
dagen moet de luchtvochtigheid minimaal 80 % zijn; de ruimte moet 
tochtvrij zijn; voorkom zoninstraling.



De PLUS van Van Nieuwpoort vertaalt zich in een vlekkeloze 
logistiek en een gedegen betontechnologisch advies. Het is onze 
ambitie om voor elke opdracht, het best mogelijke betonmengsel 
in te zetten. We denken graag al in een vroeg stadium mee. Met 
onze kennis en ervaring zijn we vaak in staat om oplossingen aan 
te dragen die leiden tot een beter eindresultaat.  
De centrales beschikken over een breed assortiment mortelpro-
ducten voor allerlei toepassingen: van fundering en monoliet-
vloer tot druklaag en wand. 
Onze andere PLUS producten zijn:

•  Groen beton: duurzaam beton met gerecyclede grondstoffen en 
CO2-arm cement.

•  Nul-CO2 beton: de CO2-restuitstoot van Groen beton 
compenseren door emissierechten te kopen.

•  Gietvloermortel: snel, arbo-vriendelijk en al snel beloopbaar.
•  Nadenvulmortel: een compleet concept voor het vullen van voegen.
• Fixatiemortel: voor het krimparm fixeren en ondersabelen.
• Bouwgrondstoffen; alle soorten, los gestort en in bigbag.
•  Prefab beton vloeren: ribcassette, balkbodems, kanaal-, 

breedplaat-, klimaat-, polyplaat- en installatievloer.
• EPS platen en parels voor funderen en isoleren.
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