
Warmte- 
efficiëntie 
begint bij de 
dekvloer.



inderdaad, het mag verbazen: een aange-
paste dekvloer kan de Warmtegeleiding 
van een vloerverWarming verbeteren met 
zomaar liefst 50%. 
Verwarmingskosten besparen, dat begint bij de vloer zelf. 
Beslissend hierin zijn niet alleen de keuze van vloerverwarmingssysteem of de keuze van isola-
tie, maar in even belangrijke mate de keuze van type dekvloer. In gebouwen voorzien van een 
vloerverwarming heeft de dekvloer niet louter een dragende functie, maar beïnvloedt eveneens 
in grote mate de verwarmings-efficiëntie. Des te hoger de warmtegeleiding van een dekvloer 
en des te dunner de opbouw ervan, des te makkelijker komt de energie van de vloerverwar-
ming naar boven om de leefruimtes te vullen met een aangename warmte. En natuurlijk met 
een lagere energiefactuur tot gevolg.

De warmtegeleiding van uw dekvloer is de sleutel tot een beter leefcomfort en tot een ho-
gere energie-efficiëntie. Dit telt in het bijzonder voor regeneratieve verwarmingssystemen 
(warmtewisselaars). 

In het geval van vloerverwarmingssystemen op gas of stookolie is er geen andere oplossing dan 
de watertemperatuur omhoog te schakelen in geval van een slechte warmtegeleiding – hetgeen 
tot uitdrukking komt in een hogere energiefactuur. In geval van systemen op aardwarmte (met 
warmtewisselaars) is het gevolg van een slechte warmtegeleiding ernstig: een gebouw wordt 
eenvoudigweg niet voldoende warm, want de watertemperatuur is hier bijna altijd gelimiteerd. 



hoe van een dekvloer en een verWarmings-
systeem een perfect koppel maken ?

Een vloerverwarming komt slechts tot haar recht indien gecombineerd met de juiste mede-
spelers. Eentje van de medespelers in dit proces is de dekvloer. En een dekvloer is niet zo-
maar een dekvloer. Er bestaan cementgebonden dekvloeren, gipsgebonden systemen. Deze 
laatste houden de warmte eerder vast, i.p.v. ze verder af te geven. Vandaar zijn gipsgebon-
den systemen geen goede optie in combinatie met vloerverwarming. Een cementgebonden 
dekvloer zal de warmte ca. 30% beter geleiden dan gips. Voor de vloerverwarming is ce-
ment dus een ideale partner.

Naast de dekvloer speelt de definitieve vloerbedekking natuurlijk ook een rol. Soms keramische 
tegels, parket of tapijt – en ook deze beslissing speelt een rol op vlak van warmte-efficiën-
tie. Er bestaat een alternatief voor dit alles namelijk de zichtbaar blijvende dekvloer. Deze kan 
desgewenst gepolierd/gevlinderd worden of geschuurd & gepolijst zodat een soort van terraz-
zo-beeld ontstaat. Daarmee slaat u steeds een goed figuur!

Welke vloerbekleding/bedekking is 
beter ?

keramische tegels
geleiden de warmte optimaal. Tegels zijn daarom een uitstekende keuze wanneer de ver-
warmingskosten van belang zijn.

hout
isoleert de energie gedeeltelijk, afhankelijk van de gekozen dikte. In de leefruimtes blijft het 
koeler, omdat er minder warmte wordt afgegeven.

tapijt
isoleert eveneens, maar minder dan hout. Afhankelijk van het gekozen soort van tapijt kan 
het verlies van warmte verschillen.



Traditionele cementgebonden dekvloeren hebben een ca. 30% betere warmtegeleiding in ver-
gelijking met dekvloeren op basis van gips (anhydriet). De cementgebonden dekvloeren van 
PCT doen met 50% nog beter, want ze zijn compacter dichter en daardoor stabieler dan an-
dere dekvloeren/ De aan te leggen dikte kan zelfs van 45 mm boven de leidingen verminderd 
worden tot 20 mm, bij een gelijkblijvende stabiliteit. Op deze manier zal de warmte sneller 
doorgegeven worden naar de leefruimte. En dat scheelt natuurlijk een slok op de borrel. Nog 
een bijkomend argument: door de geringere opbouwdiktes is retanol® ideaal voor toepassing 
in renovaties.  

Slotsom: met een geringere dikte verwarmt u efficiënter!

* Afhankelijk van het type Retanol®-dekvloer zijn in leefruimtes dekkingen boven de leidingen 
mogelijk van 20, 30 en 35 mm.

de allerbeste keuze op vlak van 
Warmtegeleiding: retanol® dekvloeren.



GELUIDSISOLATIE

WARMTE-ISOLATIE

BETONNEN ONDERGROND

Bijvoorbeeld keramische tegels, die een uitstekende keuze zijn op 
vlak van warmtegeleiding in combinatie met een vloerverwarming.

• VLOERBEDEKKING.

Warmwasserheizsystem mit leichtgewichtigen und flexiblen Kunst-
stoffrohren – heute der Standard beim Fußbodenheizungsbau.

• FUSSBODENHEIZUNG

retanol® dekvloeren van PCT. 
Slechts 20 mm overheen de leidingen en daardoor uiterst geschikt 
voort renovaties. Andere systemen schrijven een dikte van 45 mm voor, 
om dezelfde stabiliteit te garanderen.

•

Wat is Wat bij een vloerverWarming? We 
geven even inzage in de opbouW ervan.

•

•

•



retanol® dekvloeren
een overzicht van uW voordelen:

Warm aan te bevelen. 
de dekvloertechnieken van 
technologieleider pct.  

PCT Performance Chemicals is synoniem voor buitengewone ideeën en producten. Als tech-
nologieleider is PCT specialist op vlak van cementgebonden systemen in het domein van dek-
vloeren, industriële vloeren, beton en droge mortels.

Dekvloeren van PCT zijn milieuvriendelijk en compleet veilig. 

De regelmatige controles op schadelijke uitstoot bewijzen dit eenduidig. Want PCT produceert 
– en dit in tegenstelling tot anhydriet – zonder enig gebruik te maken van restanten van vloei-
bare zuren en zwavel afkomstig uit het wassen van uitlaatgassen. Wij leveren u dus geen af-
valproducten !

* Anhydriet, calciumsulfaat-dekvloeren = synthetische gips

•   30 jaar lang besparen op verwarmingskosten
    dankzij de betere warmtegeleiding
•   Een geringere opbouwdikte en dus minder materiaalverbruik
    Tot 25 mm minder bij een gelijke stabiliteit en sterkte
•   Hoge druksterktes en stabiliteit
    20% grotere dichtheid bij dezelfde dikte
•   Maximale kwaliteit en duurzaamheid
    Door een ca. 30% hogere belastbaarheid
•   100% milieuvriendelijk en zonder schadelijke stoffen
    Bevat geen restanten uit de zuurindustrie of afkomstig uit rookgassen
•   Absoluut betrouwbaar en zeker
    Door de beproefde en gecertificeerde aanpak
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