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Opstookprotocol 
 
Om uw vloer probleemloos te kunnen leggen is het nodig om uw vloerverwarming volgens een opstookprotocol in 
gebruik te nemen. 
 
Vooraf 

• Geef ons door wanneer de cementdekvloer is gesmeerd of gesmeerd gaat worden. 
 

• Vraag aan uw vloerensmeerder wanneer u de vloerverwarming mag inschakelen. Geef deze datum aan ons 
door. Aan de hand van deze datum kunnen wij alvast een reële inschatting maken wanneer de vloer gelegd 
kan worden. 

 
 
Stap 1 
Zorg allereerst voor een goede ventilatie tijdens het gehele proces. 
Vanaf het moment dat u van uw vloerensmeerder de vloerverwarming mag inschakelen, dient u per dag de 
watertemperatuur van de vloerverwarming met 5 °C te verhogen. Dit tot een maximale watertemperatuur van 35 °C. 
Let op: We bedoelen hier de watertemperatuur en niet de gewenste kamertemperatuur. Overleg met uw installateur 
hoe u dit te doen. U zet de kamertemperatuur met behulp van de kamerthermostaat op 20 °C, de watertemperatuur 
verhoogt u volgens onderstaand schema. 
 

Dag 1:  15 °C watertemperatuur 

Dag 2:  15 °C 

Dag 3:  20 °C 

Dag 4:  25 °C 

Dag 5:  30 °C 

Dag 6:  35 °C 

 
 
Stap 2 
De maximale watertemperatuur minstens 1 dag per cm. vloerdikte aanhouden. Voorbeeld: bij een dekvloer van 5 cm. 
dik, minimaal 5 dagen de maximale watertemperatuur aanhouden.  
In onderstaand schema gaan we uit van een voorbeeld, waarbij de dekvloer 6 cm. dik is. 
 

Dag 7:  35 °C (2 cm) 

Dag 8:  35 °C (3 cm) 

Dag 9:  35 °C (4 cm) 

Dag 10:  35 °C (5 cm) 

Dag 11:  35 °C (6 cm) 

 
 
Stap 3 
Na stap 2 te hebben uitgevoerd, de watertemperatuur van de vloerverwarming met 5 °C per dag afbouwen. In deze 
periode komen wij langs om het vochtpercentage, het aantal m2 en m1 op te meten. Op basis van deze gegevens 
gaan we de vloer definitief inplannen. 
 

Dag 12:  30°C 

Dag 13:  25 °C 

Dag 14:  20 °C 

Dag 15:  15 °C 



 

RETSELSEWEG 2  I  5473 HC HEESWIJK-DINTHER 

TEL. 0413 296 290  I  FAX. 0413 296 291  I  INFO@BEUGT.NL  I  WWW.BEUGT.NL 

KVK. 16050338  I  BTW. NL 811233558 B01  I  BANK. 68.43.90.450  I  IBAN. 03 INGB0684390450  I  BIC. ING B NL 2A 

BART BEUGT IS EEN ONDERDEEL VAN BEUGT HOUTZAGERIJ PARKETINDUSTRIE B.V. 

 

 

 

 
 
Stap 4 
Tenminste 48 uur voor plaatsing van de vloer dient de vloerverwarming uitgezet te worden.  
Het kan dus zo zijn dat er wat meer dagen zijn tussen einde protocol en plaatsing van de vloer. In dit geval laat u de 
vloerverwarming aan met 15 °C watertemperatuur. Twee dagen voor plaatsing van de vloer kan de verwarming 
uitgezet worden. De oppervlakte temperatuur moet tussen de 10 °C en 15 °C liggen en de relatieve luchtvochtigheid 
tussen de 45 en 60 %. Dit kan dus inhouden dat u tijdens het leggen de ruimte verwarmt middels losse kachels of 
aanwezige radiatoren. Graag overleggen met ons, hoe u dit gaat doen. 
 


