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K369 - R872D

RANDISOLATIE EN ISOLATIE 
VOOR UITZETVOEG - STEUN

 Omschrijving
In een vloersysteem (verwarming en/of koeling) dient men steeds 
een “zwevende vloerstruktuur” te maken. Hiervoor wordt tegen 
alle opstaande bouwdelen zoals muren, kolommen, aflopen, enz … 
een randisolatie aangebracht die zich, zonder onderbreking, 
uitstrekt over de volledige omtrek van het lokaal (dus ook in de
deuropeningen) en die moet reiken tot aan de bovenzijde van de 
vloerbedekking. De randisolatie vangt zo de spanning op die 
ontstaat tussen het vloerplateau en de opstaande bouwdelen 
wanneer bij opwarming van het vloerverwarmingssysteem de 
chape en de dekvloer opwarmen en uitzetten. Hierdoor worden 
scheurvorming en barsten voorkomen. Bovendien reduceert de 
randisolatie de warmtegeleiding naar de wanden toe en reduceert 
ze de overdracht van geluid tussen vloer en wanden. 

De randisolatie K369 kan eveneens toegepast worden in
de “uitzetvoegen” van een vloersysteem. De randisolatie K369 
is vervaardigd uit polyethyleen, is 8mm dik en heeft een 
totale hoogte van 15 cm waarbij bovenaan reeds 5 stroken van 
1cm zijn voor-gesneden. De randisolatie K369 is aan één zijkant 
zelfklevend uitgevoerd (voor het hechten aan de opstaande 
bouwdelen), terwijl op de andere zijkant een transparante 
kunststof folie (vrije lengte 14 cm) is aangebracht die op de 
bovenzijde van de isolatiepanelen wordt gelegd. Op deze 
manier vermijdt men dat bij het storten van de chape tussen 
randisolatie en isolatiepaneel chape kan doordringen. Dit zou 
aanleiding kunnen geven tot koudebruggen en 
temperatuursverschillen in de vloer waarbij op termijn zelfs 
scheurvorming zou kunnen optreden.

Om het plaatsen van de randisolatie in de deuropeningen te 
vereenvoudigen bestaat de steun R872D (lengte 2m) die door 
middel van een kleefband, die zich op de onderzijde van de steun 
bevindt, wordt vastgekleefd op de draagvloer of egalisatielaag in 
de deuropening. Bovenaan in de steun zijn uitsparingen voorzien 
die toelaten om de kunststof leidingen van het vloersysteem door 
de deuropening te voeren.

 Montage

De onderzijde van de randisolatie wordt op de 
draagvloer of de egalisatielaag geplaatst (ge-lijk met 
de onderzijde van de isolatiepanelen) en wordt met 
de zelfklevende zijde vastgemaakt aan alle 
opstaande bouwdelen. 

De transparante kunststoffolie die zich aan de andere 
kant bevindt wordt zo naar de binnenzijde van het 
lokaal ge-richt en de voorgesneden stroken van 1 cm 
be-vinden zich bovenaan. 

De isolatiepanelen worden tegen de randisolatie 
gedrukt en de transparante kunststoffolie wordt op 
de bovenzijde van het isolatiepaneel gelegd. 
Vervolgens worden de kunststofleidingen van het 
vloersysteem gelegd en afgeperst. 

Na het aanbrengen van de chape en de 
vloerbedekking wordt de randisolatie op maat 
gemaakt. De voeg die dan overblijft wordt ter 
bescherming tegen vocht- en vuilindringing
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