
Esti llon haalt alles uit 
                      je vloerverwarming!

Veel woningen en appartementen worden verwarmd met een geïntegreerd vloerverwarmings-
systeem. Het verwarmen gebeurt met zogenaamde “droge” en “natt e” systemen. Droge systemen 
zijn hoofdzakelijk elektrische systemen en natt e systemen zijn geïnstalleerd in een deklaag. 

De traditi onele vloerverwarming werkt met aanvoer vanuit de bestaande CV installati e en 
is het meest toegepast. Naast de CV gestuurde systemen nemen de door een warmtepomp 
aangestuurde systemen steeds meer in populariteit toe. Het principe van beide systemen 
is dat de woning verwarmd wordt door warm water door een leidingsysteem in de dekvloer 
te voeren. Het grootste en tevens belangrijkste verschil tussen deze systemen is de 
temperatuur van het water dat door de leidingen aangevoerd wordt. De temperaturen bij 
een traditi oneel systeem liggen aanzienlijk hoger dan bij een warmtepomp systeem. 
De stelling bij alle systemen is hoe lager de aanvoer temperatuur des te hoger je besparing 

op je energieverbruik. 

Echter is dit wel van invloed op de 
keuze in vloerbekleding. 

Je kunt zelf de combinati es uitrekenen 
door de warmteweerstanden (R- waarden) 
van de eventuele dekvloer, ondervloer en 

vloerbedekking bij elkaar op te tellen. Indien combinati es de toepasbaarheid-waarde 
oversti jgen adviseren wij contact op te nemen met de installateur van de vloerverwarming.

Totale toepasbaarheidswaarde bij hoofdverwarming:  (0,13 m2 K/W)
Totale toepasbaarheidswaarde bij bijverwarming:     (0,17 m2 K/W)
Totale toepasbaarheidswaarde bij warmtepomp:     (0,09 m2 K/W)

Het Silverstep ondertapijt van Esti llon over de laagst 
mogelijke warmteweerstand beschikt en desondanks 
toch het wooncomfort verhoogd met een maximale 
akoesti ek verbetering?

Wist je dat



Esti llon BV  - Linie 25, 5405 AR Uden, The Netherlands - E info@esti llon.nl I www.esti llon.com

Ondertapijt
Traditi oneel gezien is het isoleren van de vloer een van de functi onele eisen geweest van een ondertapijt. 
Het gebruik van vloervloerverwarming vraagt het tegenovergestelde, namelijk een zo laag mogelijke 
isolati ewaarde. De meeste ondertapijten bevatt en ten behoeve van het comfort veel lucht, een natuurlijke 
isolator. Het is daarom verstandig om bij de keuze voor een ondertapijt een compact ondertapijt te kiezen 
met een zo laag mogelijke weerstandswaarde (R-waarde). 

Ondervloeren
Ook bij de keuze van de combinati e met een parket-/laminaat of PVC vloer is de compactheid van de 
ondervloer van groot belang, maar ook hier gelden dezelfde toepasbaarheidswaarden. 
Esti llon heeft  verschillende geschikte ondertapijten en ondervloeren met een opti male warmte 
overdracht. 

Esti llon haalt alles uit 
                      je vloerverwarming!

Soundstop AS Vapofl ex Silverstep Black Pearl

Let op:  
Esti llon adviseert om ten alle ti jden de gestelde voorwaarden van het vloerverwarmingsysteem of de leverancier/
installateur te volgen. Indien deze voorwaarden niet worden gevolgd kan dit leiden tot ineffi  ciënt functi oneren of 
beschadigen van het vloerverwarmingsysteem.

Kortom, Esti llon haalt alles uit je vloerverwarming!

Soundstop AS 1 mm LVT Click 0.0145 m2 K/W ΔLw = 21 dB +/-

Vapoflex 2 mm Laminate 0.038 m2 K/W ΔLlin = 10 dB; ΔLw = 21 dB +/- TUV
Silverstep 1.5 mm Parquet/laminate 0.004 m2 K/W ΔLw = 21 dB ++

Black Pearl 5 mm Carpet 0.055 m2K/W ΔLw = 26 dB ++

Soundstop AS 1 mm LVT Click 0.0145 m2 K/W ΔLw = 21 dB +/-

Vapoflex 2 mm Laminaat 0.0038 m2 K/W ΔLlin = 10 dB; ΔLw = 21 dB +/- TUV

Silverstep 1.5 mm Parket/laminaat 0.004 m2 K/W ΔLw = 21 dB ++

Black Pearl 5 mm Tapijt, 2mm dikte 0.055 m2K/W ΔLw = 26 dB ++

Soundstop AS 1 mm LVT Click 0.0145 m2 K/W ΔLw = 21 dB +/-

Vapoflex 2 mm stratifié 0.038 m2 K/W ΔLlin = 10 dB; ΔLw = 21 dB +/- TUV

Silverstep 1.5 mm Parquet/stratifié 0.004 m2 K/W ΔLw = 21 dB ++

Black Pearl 5 mm Tapis 0.055 m2K/W ΔLw = 26 dB ++

Soundstop AS 1 mm LVT Click 0.0145 m2 K/W ΔLw = 21 dB +/-

Vapoflex 2 mm Laminat 0.038 m2 K/W ΔLlin = 10 dB; ΔLw = 21 dB +/- TUV

Silverstep 1.5 mm Parkett/Laminat 0.004 m2 K/W ΔLw = 21 dB ++

Black Pearl 5 mm Teppich 0.055 m2K/W ΔLw = 26 dB ++

Quality mark

Kwaliteit Dikte Geschikt voor Contactgeluidisolatie Loopgeluid Keurmerk

Quality Thickness Suitable for Contact noise insulation Impact noise

Vloerverwarming R-waarde

Underfloor h. R-value

label de qualité

Qualität Dicke Geeignet für                                     
Fußbodenheizung

Fußbodenheizung                                        
R-Wert

Trittschallisolierung Trittschall 
Gütezeichen

Quality mark

Epaisseur Convient pour Chauffage au sol                             
Valeur R

Isolation contre les bruits de 
contact

Label bruit de pasQualité 

Underfloor heating application advice

Traditional system Heating/cooling Electric Heat/cooling pump system

Soundstop AS ++ ++ ++ ++
Vapoflex ++ ++ ++ ++
Silverstep ++ ++ ++ ++
Black Pearl ++ +/- + n/a

Poor = --     Moderate = -     Suitable = +/-     Good = +     Very good = ++

Vloerverwarming toepassingsadvies

Traditioneel Vloerverwarming-/koeling Elektrisch Warmte-/koel pompsysteem
systeem

Soundstop AS ++ ++ ++ ++
Vapoflex ++ ++ ++ ++
Silverstep ++ ++ ++ ++
Black Pearl ++ +/- + n/a

Slecht = --     Matig = -     Voldoende = +/-     Goed = +     Zeer goed = ++

Fußbodenheizung Anwendungsempfehlung

Qualität Traditionelles system Heizungs-/Kühlungssystem Elektrisch Wärme-/Kühl Pumpensystem
Soundstop AS ++ ++ ++ ++
Vapoflex ++ ++ ++ ++
Silverstep ++ ++ ++ ++
Black Pearl ++ +/- + n/a

Schlecht = -- Mäßig = - Ausreichend = +/- Gut = + Sehr gut = ++

Chauffage au sol : conseils d’utilisation

Qualité Système traditionnel Chauffage/refroidissement Electrique Chauffage/refroidissement      à 
pompe

Soundstop AS ++ ++ ++ ++
Vapoflex ++ ++ ++ ++
Silverstep ++ ++ ++ ++
Black Pearl ++ +/- + n/a

Mauvais = -- Moyen = - Suffisant = +/- Bon = + Très bon = ++

Kwaliteit

Quality


