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08.3.1. verken uw plafond - klussen in frankrijk

KLUSSEN IN
FRANKRIJK

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

Home
0 Inhoud, trefwoorden
01 Voorstelling, intenties
02 Planning
03 Algemene adviezen
04 Architecten en aannemers
05 Vergunningen, offertes
06 Dak, timmerwerk
07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen
08 Vloeren, plafonds en
trappen
09 Deuren, ramen, luiken
10 Water en riool
11 Fosse septique
12 Verwarming, ventilatie en
airco
13 Elektra, telefoon, internet
14 Gas, propaan, butaan
15 Isolatie
16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten
17 Vocht, ventilatie en tocht
18 Pluggen en bevestigingen
19 Terrassen, tuin en erf

08.3.1 WELK TYPE PLAFOND HEBT U VOOR U?
In veel traditionele landelijke huizen
vindt men, vooral tussen bovenverdieping en zolder, gewoon planken
op de verdiepingsbalken, zie afb.1.
Deze planken zijn dus tegelijkertijd
vloer voor de zolder en plafond voor de
eronder liggende vertrekken. In oudere
huizen zijn dit gewone planken, maar
bij alles wat jonger dan rond zestig jaar
is vindt men doorgaans planken met
messing en groef. Natuurlijk zijn de
gewone plankenvloeren nooit dicht, en
die met messing en groef ook alleen
als de kieren niet door krimp van de
planken open staan. U begrijpt dat de
isolatiewaarde van deze plankenvloeren uiterst gering is – vroeger
afb.08.3 - 1 Plafond = zoldervloer
moest de isolatie van hooi en andere
landbouw-producten komen die op de
zolder lagen. Wanneer op deze plankenvloer reeds een andere vloer is gelegd (en deze bruikbaar is) dan is het
probleem alleen het onderaanzicht, en misschien de isolatie.
Bij grote overspanningen werden vaak moerbalken en kinderbinten toegepast, les plafonds à la Française, zie afb.2,
een tot winkel verbouwd herenhuis. Grote balken van behoorlijke afmetingen, soms tot 30x45cm (B x H), liggen dwars
door de kamer, en hierop of hierin ingekeept de kinderbinten met veel geringere afmetingen. Dit door een eronder
gehangen gipsplatenplafond te verbergen is zonde; hier helpt alleen een complete revisie in oude stijl - hierop kom ik
later nog eens terug.

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.
21 Woordenlijst van
bouwkundige termen
22 Referenties, literatuur,
websites
23 Diverse tips en informaties
24 Uitgevoerde projecten
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08.3.1 - 2 Prachtig, zo'n oud plafond à la Française!

En natuurlijk hebben alle vloeren daar waar een schoorsteen of een trapgat zit een uitsparing die door ravelingen of
uitwisselingen omlijst is. Als u een uitwisseling ontdekt waarvan u de zin niet snapt dan heeft daar vroeger zeker een
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schoorsteen, een trapgat of iets dergelijks gezeten.

afb.08.3.1 - 3 Balklaag met uitwisseling (raveling)

Op plafonds onder massieve vloeren, bijvoorbeeld met ijzeren of betonnen balken en broodjes (des poutrelles et
hourdis) of met zwaluwstaartplaten (Lewisplaten) gesaneerde vloeren ga ik in dit stuk niet in, tenzij er een
balkenplafond onder zit.

volgende
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Maak een gratis website met Weebly
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