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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

08.1.8   BETEGELEN  VAN  EEN  OUDE  PLANKENVLOER

Wanneer men een oude plankenvloer wil betegelen, bijvoorbeeld om daar een badkamer te creëren, dan moet de vloer
zo stijf en recht als mogelijk zijn.

Als de vloer verend is dan is het goed de onder 8.1.2 genoemde adviezen te volgen.
Dan kan men erover nadenken welk soort vloer men op deze balken wil leggen.
Een mogelijkheid is een vloer met Lewisplaten te leggen, zie 8.2.3.

Maar het kan ook met een verstevigde oude plankenvloer.
Verondersteld de vloer ziet er uit als op afb. 1: 

afb. 08.1.8 - 1 Old floor, beams twisted and/or not at the same level

Analyse:
De balken liggen niet op dezelfde hoogte, enkele balken zijn getordeerd. 
Acties:
Men kan de oude planken verzagen en tussen de balken op hulplatjes (1) plaatsen, zie afb. 2. Met touwtjes en/of een
rei zorgt men ervoor dat alle planken op de juiste hoogte komen; de verzaagde planken moeten precies op één hoogte
komen te liggen en zeker zo hoog als de hoogste balk. Op erg diep liggende balken kan men vullatjes (3) plaatsen.

file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/index.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/index.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/0-inhoud-trefwoorden.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/01-voorstelling-intenties.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/02-planning.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/03-algemene-adviezen.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/04-architecten-en-aannemers.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/05-vergunningen-offertes.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/06-dak-timmerwerk.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/07-funderingen-muren-scheidingswanden-muren-voegen.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/08-vloeren-plafonds-en-trappen.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/09-deuren-ramen-luiken.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/10-water-en-riool.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/11-fosse-septique.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/12-verwarming-ventilatie-en-airco.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/13-elektra-telefoon-internet.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/14-gas-propaan-butaan.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/15-isolatie.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/16-muurafwerking-schilderen-verven-tegelzetten.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/17-vocht-ventilatie-en-tocht.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/18-pluggen-en-bevestigingen.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/19-terrassen-tuin-en-erf.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/20-gereedschappen-hulpmiddelen-etc.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/21-woordenlijst-van-bouwkundige-termen.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/22-referenties-literatuur-websites.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/23-diverse-tips-en-informaties.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/24-uitgevoerde-projecten.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/reserve-1.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/reserve-2.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/reserve-3.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/reserve-4.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/reserve-5.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/reserve-6.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/0812-verende-vloeren.html
file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe%20map/www.klussen-in-frankrijk.eu/0823-lewisplaten.html


8-5-2020 08.1.8 Betegeling van een oude plankenvloer - klussen in frankrijk

file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe map/www.klussen-in-frankrijk.eu/0818-betegeling-van-een-oude-plankenvloer.html 2/2

reserve 7

afb. 08.1.8 - 2 Old floorboards (2) cut into pieces and mounted between the beams, all at the same level. Covered with
marine multiplex (4), two layers of 10mm or one of 18mm. Battens (3) to fill up gaps.

Als de multiplexplaat (4) om de 200mm met deze planken verschroefd wordt is 10mm multiplex voldoende. Op
die manier komt de nieuwe vloer niet meer dan 0 à 5mm hoger te liggen dan de vroegere vloer:
10mm multiplex + 5mm lijm + 10mm tegels --> 25mm, planken waren 22mm.
10mm multiplex + 4mm lijm +   8mm tegels --> 22mm, planken waren 20 of 22mm.

Hoogteverschillen en getordeerde balken zijn hier overdreven getekend om het principe duidelijk te maken. 

Voor een tegelvloer op Lewisplaten  zie 8.2.3

volgende →

Maak een gratis website met Weebly
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