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Hoe werkt vloerverwarming? 

Vloerverwarming is verwarming die verwerkt is in of op een vloer, de warmte kan geleverd worden door 
water of elektriciteit. Het laatste wordt dan ook elektrische vloerverwarming genoemd. Hieronder zal per 
soort vloerverwarming worden uitgelegd wat het precies is. 

 

Natbouw vloerverwarming 

Dit is een soort vloerverwarming waar een natte eindlaag over de vloerverwarming komt te liggen, vaak is 
dit zand-cement maar ook andere soorten afwerkvloeren zoals egaline vallen hieronder. Natbouw wordt 
meestal toegepast op een betonnen of stenen ondergrond, dit doordat een afwerkvloer van zand-cement 
of egaline bij een te grote beweging van de ondervloer kan scheuren. Ook is het mogelijk een natbouw 
systeem toe te passen op een houten ondervloer met gebruik van Lewis platen. Soms wordt ook een 
natbouw systeem toegepast op een houten ondervloer zonder Lewis platen met een egaline, zoals Knauf 
N440, hierbij moet de ondervloer stevig genoeg zijn om te voorkomen dat de egaline barst bij het 
belasten van de vloer. Hieronder wordt beschreven welke soorten systemen het meest worden 
toegepast. 

  



 

Vragen?       Bel: 085 06 06 545     WhatsApp: 06 114 75 417    Mail: info@benem.nl 

Tackerplaat 

 

Een tackersysteem bestaat uit isolatie platen, vaak 20 of 30 mm dik waar een textielachtig doek op 
verlijmd is. Deze combinatie is volledig vlak, en heeft door middel van geprinte lijnen een verdeling 
waardoor de vloerverwarmingsbuizen gemakkelijk op de goede afstand kunnen worden geplaatst. 

Deze platen dienen op een voldoende vlakke ondergrond te worden gelegd waarna hier de buizen op 
bevestigd kunnen worden met tackernagels. Deze nagels worden door middel van een tackerapparaat 
(bij ons te huur) eenvoudig en snel geplaatst. Tackernagels worden ook wel tacker nieten genoemd. 
Vervolgens wordt hier een zandcement laag overheen gelegd. 

Voordelen 

-          Snelle montage 

-          Buis stevig bevestigd 

-          Meerdere buisafstanden mogelijk 

-          Goedkoop 

-          Isolerend 

Nadelen 

-          Speciaal gereedschap  (maar bij ons te huur!) 

-          Hoge opbouwhoogte 

-          Lange droogtijd 

-          Zwaar 
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Noppenplaat 

 

Vloerverwarming met noppenplaten is vergelijkbaar met het tackersysteem, een noppenplaat bestaat uit 
een kunststof plaat met uitstekende noppen. Hier kan vervolgens gekozen worden voor een plaat zonder 
of met isolatie. De vloerverwarmingsbuis kan vervolgens zonder gereedschap tussen de noppen worden 
geklikt. Hieroverheen wordt vervolgens een zand-cement vloer gelegd. 

Voordelen 

-          Snelle montage 

-          Geen speciaal gereedschap nodig 

-          Isolatie mogelijk 

Nadelen 

-          Buis minder stevig bevestigd 

-          Beperkt in buisafstand 

-          Hoge opbouwhoogte 

-          Lange droogtijd 

-          Zwaar 

 

  



 

Vragen?       Bel: 085 06 06 545     WhatsApp: 06 114 75 417    Mail: info@benem.nl 

Draadmat 

 

Wanneer geen isolatie nodig is of Lewis platen gebruikt worden, kan een draadmat worden toegepast. Dit 
is een mat gemaakt van staaldraad met een bepaalde afstand van de draden. Hier kan vervolgens de 
vloerverwarmingsbuis op bevestigd worden met kabelbinders (tyraps) of snelstroppers. Voor kabelbinders 
is geen speciaal gereedschap nodig, voor snelstroppers is  een snelstrop apparaat (bij ons te huur) nodig. 
Vervolgens wordt hier een zand-cement vloer overheen gelegd. 

Voordelen 

-          Snelle montage 

-          Lage opbouwhoogte 

-          Buis stevig bevestigd 

-          Toepasbaar op Lewis platen 

Nadelen 

-          Geen isolatie mogelijk 

-          Duur 

-          Zwaar 

-          Maar één buisafstand mogelijk 

-          Lange droogtijd 

-          Draadmat kan buis beschadigen 

-          Onhandige afmetingen draadmatten 
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Open matten (lage opbouwhoogte) 

 

Open matten zijn kunststof matten welke op een ondergrond van bijvoorbeeld beton of een stevige 
houtvloer worden bevestigd. Deze kunststof matten zijn open, en kunnen niet voorzien worden van 
isolatie. In deze matten kan vervolgens de vloerverwarmingsbuis geklikt worden waarna deze afgewerkt 
wordt met een egaline. De totale opbouwhoogte van deze vloer begint bij 15 mm wat in vergelijking met 
een ander natbouw systeem erg laag is. Ook is de droogtijd van dit systeem korter dan een traditioneel 
vloerverwarming systeem met een zand-cement dekvloer, zo kan eerder begonnen worden met 
bijvoorbeeld tegelen of het leggen van een ander soort vloer. 

Voordelen 

-          Erg snelle montage 

-          Lage opbouwhoogte 

-          Snelle droogtijd 

-          Licht 

-          Dekvloer eenvoudig te gieten 

Nadelen 

-          Duur 
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Droogbouw vloerverwarming 

 

Dit is een soort vloerverwarming waar geen gebruik wordt gemaakt van een egaline of zand-cement 
vloer. Hierdoor is de vloer flexibel en kan deze op bewegende ondergronden zoals een houten vloer 
geplaatst worden. Deze vloer wordt verwarmd door warm water dat door de vloerverwarmingsbuizen 
loopt. Ook hoeft een droogbouw vloer niet te drogen waardoor een project snel afgerond kan worden. De 
meeste droogbouw systemen werken met polystyreen (piepschuim) platen die op de vloer worden 
geplaatst, hier wordt vervolgens een metalen warmtegeleidingsprofiel in geklikt welke zorgt dat de vloer 
geleidelijk verwarmd wordt en niet alleen op de plek waar de verwarmingsbuizen lopen. In dit 
warmtegeleidingsprofiel wordt vervolgens de vloerverwarmingsbuis geklikt. Hier overheen wordt een 
warmtegeleidingsplaat gelegd. Hier kan vervolgens direct een houten vloer overheen gelegd worden, 
indien deze voldoende stevig is en de vloer niet te hoog wordt belast. Wanneer een niet stevige vloer 
(zoals PVC) geplaatst wordt, dient eerst een vezelplaat gemonteerd te worden. 

Voordelen 

-          Zeer snelle montage 

-          Lage opbouwhoogte 

-          Zeer licht 

-          Geen droogtijd 

-          Snelle reactie verwarming 

-          Toepasbaar op bewegende (o.a. houten) ondervloeren 

Nadelen 

-          Duur 

-          Geen warmtebuffer 
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Verdeler 

Bovenstaande systemen werken met een vloerverwarmingsbuis waar warm water doorheen stroomt, 
deze buis wordt aangesloten op een vloerverwarming verdeler. Een vloerverwarming verdeler heeft een 
aantal groepen, dit aantal is afhankelijk van het aantal vierkante meter vloerverwarming, het soort 
verwarming en de maximale lengte van een leiding. De maximale lengte hangt af van de diameter van 
een leiding. Ook is het aantal groepen afhankelijk van de gewenste naregeling, wanneer bijvoorbeeld 
elke ruimte afzonderlijk geregeld dient te worden moet voor elke ruimte ten minste één groep worden 
gebruikt. Er zijn verschillende soorten verdelers, hieronder de meest gebruikte. 

Standaard verdeler met pomp 

 

De meest gebruikte verdeler is een stalen verdeler met pomp. De pomp heeft 2 functies, namelijk het 
rondpompen van het water en het mengen van het water wat terug komt uit de vloer en het warme 
aanvoerwater. Door het water te mengen gaat het water terug de vloer in met een maximale temperatuur 
die met de thermostaatkraan geregeld kan worden. Omdat dit een mengverdeler is moet de 
aanvoertemperatuur hoog genoeg zijn (ongeveer 60 °C). Wanneer dit te laag is, is het water niet warm 
genoeg worden om de vloer goed te verwarmen. In combinatie met een normale CV-ketel is dit 
doorgaans geen probleem, echter bij gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp kan het zo zijn dat de 
warmtepomp het water niet zo hoog kan verwarmen. 
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Verdeler zonder pomp 

 

Een verdeler zonder pomp, ook wel open verdeler genoemd wordt toegepast wanneer de 
aanvoertemperatuur van het verwarmingswater niet hoog genoeg is om gemengd te worden of wanneer 
deze zo is ingesteld dat deze niet boven een bepaalde temperatuur uit komt (maximale temperatuur voor 
vloerverwarming ligt vaak rond de 40 °C maar is afhankelijk van het type vloer). Hierdoor is geen pomp 
nodig en kan het water rechtstreeks door bijvoorbeeld een CV-ketel of warmtepomp door de vloer 
gepompt worden. Uiteraard dient hier rekening gehouden te worden met de capaciteit van de pomp. 
Aangezien radiatoren vaak niet meer genoeg verwarmen bij een temperatuur van 40 °C  is een open 
verdeler vaak niet goed toepasbaar in een systeem waar radiatoren aanwezig zijn.   

Verdelers zonder pomp zijn verkrijgbaar in meerdere materialen zoals RVS, messing, staal en kunststof. 
Kunststof wordt vaak gekozen om condensatie te voorkomen wanneer ook gekoeld  gaat worden met 
bijvoorbeeld een warmtepomp. Echter zijn steeds meer warmtepompen uitgevoerd met een dauwpunt 
beveiliging waardoor RVS verdelers steeds vaker worden toegepast in combinatie met een warmtepomp 
die ook moet koelen. 

Bij verdelers zonder pomp is het aan te raden een verdeler met debiet regelaars te kiezen, deze 
regelaars maken het mogelijk de doorstroming te regelen waardoor voor elke groep een goede 
doorstroming in te regelen is. 

 

  



 

Vragen?       Bel: 085 06 06 545     WhatsApp: 06 114 75 417    Mail: info@benem.nl 

Elektrische vloerverwarming 

 

Elektrische vloerverwarming wordt zoals gewone vloerverwarming niet verwarmd door warm water dat 
door vloerverwarmingsbuizen stroomt maar door elektrische verwarmingsdraden die op een flexibel net 
zijn bevestigd. Het voordeel van elektrische vloerverwarming is dat dit toepasbaar is wanneer 
bijvoorbeeld geen CV-installatie aanwezig is, of wanneer er op een specifieke plek geen 
verwarmingsbuizen aanwezig zijn. Ook is voor elektrische vloerverwarming geen verdeler nodig waardoor 
kosten worden bespaard. Daarnaast is elektrische vloerverwarming eenvoudig te regelen met een vaak 
standaard bijgeleverde thermostaat en kan een ruimte afzonderlijk worden verwarmd. Elektrische 
vloerverwarming is ook erg laag en kan bijvoorbeeld in de tegellijm van een tegelvloer worden verwerkt. 

Elektrische vloerverwarming wordt vaak toegepast in kleine ruimtes zoals een badkamer of toilet. 

Voordelen 

-          Zeer licht 

-          Zeer dun 

-          Geen CV nodig 

-          Geen verdeler nodig 

Nadelen 

-          Duur bij grote oppervlakten 

-          Hoog stroomverbruik bij grote oppervlakten. 

 

Het is niet toegestaan bovenstaande informatieve tekst te gebruiken voor commerciële doeleinden en of 
publicatie zonder schriftelijke toestemming van Benem. 

Deze informatieve tekst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter kunnen er geen rechten 
aan worden ontleend. 

 


