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Disclaimer 
 
De verwijzingen en verklaringen in dit bulletin maken geen aanspraak op volledigheid. Ze zijn bedoeld 

als niet-bindende richtlijnen en als aanvullende informatie bij de productspecifieke referenties. U wordt 

dringend verzocht advies in te winnen bij de fabrikant/leverancier van de vloerelementen over de 

geschiktheid van de geselecteerde producten voor het specifieke gebruiksdoel en over de plaatsing 

ervan. Houd er echter rekening mee dat dit informatiemateriaal niet gelijkwaardig is aan specifiek 

verstrekt advies door ons, maar is gebaseerd op algemene essentiële kenmerken van de 

vloerelementen. Dit voorlichtingsmateriaal vormt met name geen kwaliteitsbeoordeling van de 

producten van individuele fabrikanten/leveranciers. De keuze van de vloer en de installatieprocedure 

vallen onder uw persoonlijke verantwoordelijkheid. 
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1. Inleiding 
 

Wat zijn MMF-vloerbedekkingen? 

Multilayer Modular Flooring (MMF): vloerbedekking zoals beschreven in EN 16511, evenals 

andere semi-rigide meerlagige modulaire vloerbedekkingen voor zwevende installatie (bijv. 

"LVT, designvloeren", etc.). De categorie meerlaagse vloeren omvat meerlaagse, modulaire 

vloerbedekkingen met een verscheidenheid aan kernlagen (zie hieronder) en deklagen zoals 

PVC, kurk, PU, PET, enz.. 

Constructie 

 

MMFA-productcategorieën – Bijgewerkte versie, van kracht op 20/11/2018 

Productcategorieën van meerlaagse modulaire vloeren voor zwevende installatie die vallen 
onder de MMFA, zoals gedefinieerd tijdens de gezamenlijke MMFA Market Development & 
Technical Committees-sessie in Keulen/Duitsland op 20 november 2018: 
 
 
Zwevende meerlaagse modulaire vloerbedekkingen (MMF) worden door MMFA 

geclassificeerd als: 

HOUT – POLYMEER – GEMENGD 

 
HOUT 
Houten kern met polymeer- of kurkoppervlak. 
Alle producten met een onderlaag op houtbasis (≥ 65 % houtdeeltjes/vezels in de kern) met 
een polymeer- of kurkoppervlaktelaag (kurkdikte < 2,5 mm). 
 
POLYMEER 
Polymeer kern met polymeeroppervlak. 
Onderlaag van polymeer of polymeercomposiet met polymeer oppervlaktelaag en/of lak 
met twee subcategorieën: 
 
– LVT: LVT klikproducten 
 

– Rigide producten: EPC, SPC - Alle overige polymeerproducten op basis van EPC of SPC 
 (EPC: geëxpandeerde polymeerkern, SPC: vaste polymeerkern) 
 
GEMENGD 
Alle andere constructies. 
Let op: Onder de categorie "Gemengd" vallen bijvoorbeeld MMF-modules met een 
kliksysteem en een textieloppervlak of die op een minerale kern. 
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2. Voorbereiden van de ondervloer 
 

2.1. Vereisten, eigenschappen en voorbereiding van de ondervloerconstructie 
 
Minerale ondergronden (van beton of dekvloeren) moeten permanent droog zijn. 
In principe moeten ondergronden worden gecontroleerd op hun geschiktheid 
voordat vloerbedekkingen worden gelegd. 
Voor ondergronden op basis van cement mag de maximale overeenkomstige 
relatieve vochtigheid in het systeem niet hoger zijn dan 80% (75% in het geval van 
verwarmde ondergronden).  
In Duitstalige landen wordt de geschiktheid ook bepaald door de CM-methode 
(calcium-carbit-methode).  
Het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 2 % (of 1,5 % bij vloerverwarming). Bij 
anhydriet dekvloeren met vloerverwarming mag de CM-waarde van 0,3 % niet 
worden overschreden. Bij onverwarmde anhydrietdekvloeren mag de CM-waarde 
van 0,5 % niet worden overschreden. 
Houd er rekening mee dat de vereisten in verschillende landen kunnen verschillen. 
Volg bij nieuw gelegde dekvloeren de richtlijnen van uw installateur voor de 
opstartfase. Bij vloerverwarming dient een verwarmingsprotocol overlegd te 
worden, dit kunt u aanvragen. 
 
2.1.1. Oneffenheden: De maximale hoogtetolerantie volgens DIN 18202 

“Toleranties in de bouw”, tabel 3, regel 4: 3 mm per strekkende meter of bij 
tegelranden 1 mm tot 10 cm, mag niet worden overschreden. Grotere 
hoogteverschillen moeten mogelijk worden geëgaliseerd door het volledige 
oppervlak van de vloer te vullen. Opmerking: let op de informatie van de 
vloerfabrikant. 
 

2.1.2. Vochtgevoelige vloersystemen (zoals vloerbedekkingen met HDF 
kern) vereisen een permanent droog oppervlak. Bij minerale ondergronden 
kan dit worden gegarandeerd door een vochtscherm (waterdampremmende 
laag) te gebruiken die de vloer beschermt tegen schade door optrekkend 
vocht. Vochtwerende folies kunnen in de onderlaag worden geïntegreerd of 
afzonderlijk worden gelegd. In dit opzicht is de dikte van de 
waterdampremmende laag zelf niet van belang, maar het type en de kwaliteit 
ervan. Het vermogen om de diffusie van waterdamp te vertragen wordt 
uitgedrukt door de sd-waarde. Hoe hoger de sd-waarde, hoe beter de film of 
onderlaag de vloerbedekking beschermt tegen schade door optrekkend 
vocht. Op basis van praktijkervaring zou deze waarde minimaal 75 m moeten 
zijn. Transparante polyethyleen (PE) films met een dikte van 150 µm halen 
waarschijnlijk sd-waarden van > 75 m. Hetzelfde geldt voor gemetalliseerde 
kunststof films met een dikte van > 10 µm. De eis van 75 m geldt voor 
ondervloeren in een toestand van evenwichtsvocht. Wanneer de ondervloer 
een hoger restvochtgehalte vertoont (zoals vermeld in 2.1), moeten voor het 
leggen van de vloer passende maatregelen worden genomen om de 
ondervloer te laten drogen. In principe is het absoluut noodzakelijk om 
informatie over de relevante eisen van de vloerleveranciers te verzamelen en 
deze op te volgen. 

 
 
2.1.3. Installatie over bestaande vloerbedekkingen: MMF-

vloerbedekkingen in de categorieën HOUT, POLYMEER en GEMENGD 
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kunnen in principe worden gelegd op bestaande vloerbedekkingen zoals 
kunststof, keramische tegels*, platen of stenen vloeren die voldoende 
vastzitten, volledig vlak zijn en geen losse delen bevatten. Ook deze 
ondervloeren dienen te worden afgedekt met een uitgespreide folie als 
scheidingslaag en emissieremmer. Bestaande houten planken, 
samengestelde houten planken, OSB-panelen, gipsplaatelementen etc. 
mogen niet worden afgedekt met PE-folie die als dampscherm fungeert. Ook 
de ruimte onder de ondervloer moet op een adequate manier voldoende 
geventileerd worden (naar achteren geventileerde plint). 
 
*Let op Zorg ervoor dat de specifieke voegbreedte en -diepte kan worden 
gedekt door de gebruikte onderlaag of dat nivelleringsmaatregelen nodig zijn 
(zie instructies fabrikant of onderlaagproducent).  

 
2.1.3.1. Vloerbedekkingen van textiel: In de regel moeten 

vloerbedekkingen van textiel zoals vloerbedekking, naaldvilt tapijt etc., 
worden verwijderd. 

               
2.1.4. Houten ondervloer: Bij plaatsing op een houten ondervloer dient eerst 

de bestaande vloerbedekking te worden verwijderd. Er mogen geen tekenen 
van schimmel en/of insectenplagen zichtbaar zijn. Zorg ervoor dat de 
ondervloer waterpas is en eventuele losse delen zijn vastgespijkerd. Breng 
een egale vloer of egalisatiemiddel aan voor een perfecte preparatie van de 
ondervloer. De kruipruimte onder de plankenvloer moet voldoende 
geventileerd zijn. Verwijder eventuele obstakels uit de kruipruimte en zorg 
voor voldoende ventilatie (minimaal 4 cm² totale ventilatieopeningen per 1 m² 
vloerbedekking). Het vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 10 %. 

 
 

3. Voorafgaand aan installatie 
 

3.1. Het inspecteren van de goederen vóór het leggen 
Controleer alle vloerelementen bij daglicht op zichtbare gebreken. Planken die 
vóór de installatie zichtbare gebreken vertonen, mogen niet worden gebruikt. 
Neem contact op met uw leverancier om het defect te melden volgens de 
garantievoorwaarden. Let op: Reeds geplaatste planken worden niet geruild. 

 
 
3.2. Opslag en tempering 

Laat de vloerbedekking vóór de installatie gedurende ongeveer 48 uura) in dezelfde 
omgevingscondities als de installatieruimte uitharden. Bewaar de planken altijd 
plat en gekruist gestapeld, in hun originele ongeopende dozen en op ca. 15-25 °C 
en tussen 35% en maximaal 65% relatieve luchtvochtigheid.  
a) Als het temperatuurniveau van de boxen op hetzelfde niveau ligt als de 

kamertemperatuur, zijn kortere temperperiodes (bijv. 12-24 uur) mogelijk. 
 
3.3. Gereedschap nodig voor installatie 

 

• Metermaat / meetlint  

• Potlood 

• Hoekmeetinstrument 
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• Universeel mes 

• Afstandsstuk wig 

• Laminaatsnijder 

• Tikblok 

• Rubberen hamer 

• Zaag 

• Snijmachine 

• Handroller  

• Optioneel: Metaalzaag voor het op maat zagen van metalen rails, 
verstekzaag voor het op maat zagen van de stroken 
 

(Lijst met hulpmiddelen die nodig kunnen zijn. Deze lijst is niet volledig en niet 
alle gereedschappen zijn nodig, afhankelijk van het type MMF-vloeren die 
moeten worden gelegd. Draag geschikte beschermingsmiddelen zoals een 
veiligheidsbril, stofmasker en handschoenen bij het zagen / snijden van de 
planken.) 

 
 
 

4. Onderlagen 
 

Het gebruik van een onderlaag (los gelegd of vooraf bevestigd) kan belangrijke 
eigenschappen van de vloer verbeteren om de prestaties van het gehele vloersysteem 
te optimaliseren. De keuze van de onderlaag dient inherent te zijn aan de gebruikseisen 
en de belasting van de vloer. Indien een extra onderlaag is voorzien onder panelen met 
voorgemonteerde onderlaag is goedkeuring van de producent noodzakelijk.  
Raadpleeg voor meer informatie, ook met betrekking tot veiligheid, het uitgebreide 
MMFA “Underlay Materials” Technical Bulletin TB1 op www.mmfa.eu. 

 

5. Leggen van de vloer 
5.1. Legrichting 
Als algemene regel geldt dat de planken in dezelfde richting als de hoofdlichtbron 
moeten worden gelegd. In smalle of lange ruimtes moet de legrichting worden 
aangepast aan de verhoudingen van de ruimte. Smalle kamers kunnen ruimer lijken 
als de planken kruislings worden gelegd. Het leggen van de vloer moet worden 
uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant. 

 

 
 

5.2. Het leggen van de planken tot aan vaste onderdelen  
Rekening houdend met de grootte en geometrie van het vloeroppervlak:  

 
- voor de richting van de lange randen van de afzonderlijke vloertegels of -

planken dient om de 12 m een dilatatievoeg te worden aangebracht  
- voor de richting van de korte randen van de afzonderlijke vloertegels of -

planken dient om de 8 m een dilatatievoeg te worden aangebracht  
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Dilatatievoegprofielen moeten in het algemeen als volgt worden gelegd: 
- In deuropeningen tussen kamers.  
- In veranda's.  
- Tussen aangrenzende kamers. 
- Langs het verloop van uitzettingsvoegen in de ondervloer. 
 
Alle dilatatievoegen moeten tot aan het vloeroppervlak worden opengelaten. In 
principe moet van links naar rechts worden gewerkt. De veren van de panelen zijn 
naar de muur gericht. Leg de panelen met de voorkant naar de belangrijkste 
lichtbron van de kamer gericht. In lange en smalle ruimtes kunt u de stabiliteit van 
de gelegde vloer verhogen door in lengterichting te leggen.  
 
Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van installatiegereedschap en zorg ervoor 
dat elementen of verbindingen bij het in elkaar grijpen niet worden beschadigd. In 
de regel moet de breedte van het paneel van de eerste en laatste rij minimaal 10 
cm zijn. Afhankelijk van de lengte van het paneel moet de verbinding tussen 2 
planken minimaal 25-40 cm versprongen zijn. 
 

5.3. Uitzettingsvoegen / zwevend leggen 
Aangezien MMF-vloerbedekkingen uitzetten en krimpen als gevolg van 
veranderingen in de omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid, mag de vloer 
alleen zwevend worden gelegd. Andere installatiemethoden moeten schriftelijk 
door de producent worden goedgekeurd. Uitzettingsvoegen moeten worden 
aangebracht aan alle buitengrenzen en rond vaste objecten zoals keukens, open 
haarden, ovens en drempels, ook tussen kamers of als overgang tussen twee 
verschillende oppervlakken, evenals in kamers met complexe vormen. Gebruik 
afstandshouders en verwijder deze na afloop van het leggen. Deurelementen en 
deurkozijnen moeten worden ondersneden, zodat elementen er zonder kracht 
onder kunnen worden geplaatst. Als vuistregel geldt: zorg voor een uitzettingsvoeg 
van min. 1,5 mm per strekkende meter vloer aan elke kant van de kamer (bijv. 
kamerbreedte 5 m = 8 mm randvoeg aan elke kant). Zorg er altijd voor dat deze 
minimale afstand wordt aangehouden. Deze dilatatievoeg mag nooit gevuld 
worden met siliconen of met elektrische kabels. Om veiligheids- en 
garantieredenen is het essentieel om de specificaties en aanbevelingen van de 
fabrikant op te volgen. 
 
Opgelet: Zwevende vloerbedekkingen mogen nooit bevestigd worden op de 
ondervloer en op verticale elementen zoals deurkozijnen, muren, pilaren, buizen, 

…!  
 

5.4. Vloerverwarmings-/koelsystemen 
MMF-vloeren kunnen worden gelegd in combinatie met vloerverwarming en/of -
koeling. Om de langdurige en schadevrije werking van vloerbedekkingconstructies 
op oppervlakteverwarmingssystemen te garanderen, is het essentieel om bij het 
leggen goed rekening te houden met de keuze van het verwarmingssysteem, de 
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dekvloer en de vloerbedekking. De levering en installatie van het 
oppervlakteverwarmingssysteem moet voldoen aan de huidige stand van de 
techniek en moet door een gespecialiseerd bedrijf in bedrijf worden gesteld in 
overeenstemming met de bijbehorende verwarmingscriteria. 
 
5.4.1. Installatie 

Schakel de verwarming volledig uit tot de vloertemperatuur lager is dan 
18 °C.  
Na het leggen van uw vloer moet u de verwarming geleidelijk herstarten (5 °C 
per dag). 
De maximaal toegestane contacttemperatuur is 29 °C.  
 
Zorg ervoor dat de dekvloer goed droog is en dat er een opwarmprotocol 
aanwezig is (zie 2.1) 
 
Zorg ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid in de kamers tijdens het 
stookseizoen niet te droog is, om kieren en kromtrekken te voorkomen. 
 
Bij 18-22 °C moet een relatieve luchtvochtigheid van minimaal 35 % worden 
gegarandeerd.  
Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger. Dit is het geval voor ALLE 
soorten vloerbedekkingen op houtbasis. 
 
Vermijd altijd plaatselijke warmteophoping onder tapijten of vloerkleden die 
op de vloer liggen of door onvoldoende ruimte tussen meubels en de vloer 
te laten. 
 

5.4.2. Vloerkoeling  
In woningen worden steeds meer systemen geïnstalleerd die een combinatie 
vormen van verwarmen en koelen. Om technische en fysische redenen kan 
verwarming in de winter en koeling in de zomer in combinatie met organische 
vloeren problemen veroorzaken, daarom moeten de richtlijnen van de 
fabrikant altijd worden gevolgd. Uiteraard gelden ook hier de leginstructies 
voor vloeren op vloerverwarming zonder koeling. 
 
Het is belangrijk dat vloerkoelsystemen zijn uitgerust met een geavanceerd 
regel- en beveiligingssysteem om interne condensatie (dauwpuntregeling) te 
voorkomen. Om schade aan de vloer te voorkomen mag de 
aanvoertemperatuur van het koelwater niet onder een bepaalde temperatuur 
komen, de zogenaamde dauwpunttemperatuur. Lagere temperaturen 
veroorzaken condensatie in de vloer en beschadigen de vloerbedekking: 
kromtrekken, vervorming, zwelling en kieren. 
 
Voor vloerkoeling wordt in principe een thermische weerstand (R-waarde) 

van ≤ 0,15 m²K/W (vloer + onderlaag samen) aanbevolen. Bij vloerkoeling 
moet bij een iets hogere warmteweerstand met een zeker 
capaciteitsverlies rekeninggehouden worden.  
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5.4.3. Verwarmingsfilm (alleen voor speciale oplossingen) 

Verwarmingsfilms of andere “nieuwe” systemen op de dekvloer of houten 
ondervloer zijn niet altijd geschikt. MMFA-vloeren van de categorie HOUT 
met een stijve kern zijn geschikter, terwijl flexibele en warmtegevoelige 
vloerbedekkingen dat niet zijn. Volg altijd de instructies van de fabrikant! 
Verdere richtlijnen voor deze toepassingen vindt u hieronder. 
 
Er moet een onderlaag worden gebruikt om de vloer waterpas te maken, te 
isoleren en vooral om de filmelementen en elektrische 
aansluitingen in te bedden. Meestal wordt de volgende 
opbouw toegepast: Eerst de vochtwerende folie voor 
categorie HOUT (indien niet geïntegreerd in het 
onderlaagmateriaal) en het onderlaagmateriaal, daarna 
de verwarmingsfilm en tot slot de modulaire 
vloerbedekking. 
 
Voor deze systemen zijn de voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan: 

• De warmte moet homogeen over de gehele vloer worden verdeeld 
om koude of warme zones te voorkomen. 

• De warmte straalt naar boven en niet naar beneden! 

• De maximale contacttemperatuur is niet meer dan 29 °C. 

• De elektrische verbindingen tussen de panelen moeten dun genoeg 
zijn om in de onderlaagmat te worden ingebed met behoud van 
sterkte en elektrische veiligheid, ook bij eventuele condensatie of 
lekkage. 

 
Een tweede type verwarmingssysteem voor renovatie maakt gebruik van 
warmwaterleidingen of elektrische weerstanden ingebed in frames. Dit zijn 
meestal polystyreen panelen die gecombineerd kunnen worden met metalen 
platen. Deze systemen achten wij betrouwbaarder omdat ze zorgen voor een 
homogenere warmteverdeling, warmte-isolatie onder de vloerverwarming, 
een goed contact en een stabiele ondervloer onder de modulaire vloer. De 
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bovengenoemde instructies zijn nog steeds van toepassing, maar ze zijn hier 
gemakkelijker uit te voeren. 
 
Al deze aspecten moeten worden besproken met de distributeur/installateur 
van de verwarmingsinstallatie om ervoor te zorgen dat ook deze zijn 
verantwoordelijkheid hierin neemt. 
 

5.5. Vochtige ruimtes en ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of hoge 
temperatuur 
 
5.5.1. Vochtige ruimtes: Vochtige ruimtes, zoals zwembaden of douches, 

hebben altijd een afvoersysteem in de vloer. Zwevende MMF-
vloersystemen zijn over het algemeen niet geschikt voor vochtige ruimtes. 
 

5.5.2. Ruimtes met een hoge luchtvochtigheid: Zorg er in ruimtes met een 
hoge luchtvochtigheid – bijv. badkamers, keukens, entrees – of in andere 
kamers die niet permanent worden blootgesteld aan hoge vochtigheid, voor 
dat er geen vochtigheid/vocht in de voegen en spleten van de kamers komt. 
De fabrikant moet zijn goedkeuring geven voor de toepassing van het MMF-
product in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. 
 

5.5.3. Ruimtes met een hoge temperaturen zoals sauna's 
MMF-vloeren zijn in principe niet geschikt voor dit soort ruimtes. 
 
 
 
 

 
5.6. Installatie rond open haarden of kachels: 

Voor open haarden en kachels moeten hittebeschermingsplaten worden 
geïnstalleerd om de vloerbedekking te beschermen tegen beschadiging door 
sintels. Om veiligheidsredenen moeten deze voldoende groot zijn en gelijkmatig 
op de vloer liggen. Vloeren kunnen ook rondom de beschermplaten gelegd worden 
en niet alleen eronder, om  
blokkering door het gewicht van de kachel te vermijden. 
 
Opmerking: Dit technisch bulletin belicht alleen bestaande toepassingsgerichte 
aspecten. Een aantal van deze aspecten zou kunnen worden beheerst door de 
nationale wetgeving/bouwvoorschriften. Eventuele landspecifieke wettelijke 
vereisten zijn bindend en dienen te allen tijde in acht te worden genomen. Neem 
contact op met uw gekwalificeerde specialist als er nog vragen zijn voordat u met 
het leggen begint 

 

6. Belangrijke opmerkingen 
 

6.1. Maatveranderingen veroorzaakt door temperatuur- en 
kamerklimaatveranderingen  
Meerlaagse modulaire vloerbedekkingen reageren op veranderingen in 
temperatuur en vochtigheid met maatveranderingen.  
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6.2. Conservatoria 
In serres of vergelijkbare ruimtes met kamerhoge ramen en grote dakbeglazingen 
kunnen hoge temperaturen leiden tot een verandering van 
materiaaleigenschappen, bijv. uitzettingsgedrag en een hogere flexibiliteit. 
Daarom is het essentieel om de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant 
op te volgen. 
 

6.3. UV-lichtbron 
Direct zonlicht of sterk kunstlicht gedurende een lange periode kan mogelijk leiden 
tot kleurveranderingen van de vloerbedekking. Een adequate afscherming kan het 
MMF-oppervlak beschermen tegen voortijdige vervaging.  

 
6.4. Pas nooit overmatige kracht toe bij het samenvoegen van planken! 

 
 

7. Overgangslijsten 
 

7.1. Drempellijsten, dilatatie- en randprofielen 
In deuropeningen, bij dilatatievoegen die de ruimte scheiden en bij overgangen 
waar verschillende vloerbedekkingen samenkomen, moeten geschikte 
overgangslijsten met voldoende tussenruimte worden aangebracht. Geschikte 
randprofielen moeten ook worden geïnstalleerd naast terrasdeuren en kamerhoge 
raamgevels / ramen die tot op de vloer reiken. 
 

 
 
 
 

7.2. Extra informatie over plinten 
Aangezien de afmetingen van zwevende vloerbedekkingen kunnen veranderen 
afhankelijk van de materiaalsamenstelling, vochtigheid en temperatuur, is het 
cruciaal om een dilatatievoeg tussen wand en vloer aan te brengen. De benodigde 
dilatatievoegen kunnen eenvoudig worden afgedekt met bijpassende plinten. Om 
schade door condensatie te voorkomen, moeten bij houten onderconstructies altijd 
geventileerde plinten worden gebruikt. Plinten zien er niet alleen goed uit, ze 
brengen ook praktische voordelen met zich mee. Ze resulteren onder andere in 
een afgesloten vloeroppervlak, wat een gemakkelijke reiniging mogelijk maakt en 
de wanden beschermt tegen vuil en stoten, bijv. veroorzaakt door het slepen van 
stoelen of ander meubilair. Plinten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, 
kleuren en samenstellingen. Naast de conventionele montagemogelijkheden zoals 
schroeven of spijkeren, zijn sommige soorten plinten eenvoudig te plaatsen dankzij 
een handig kliksysteem. 
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8. Referenties 
 

DIN EN 4725 – Warm water -vloerverwarming 

DIN EN 1264 – Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met 

waterdoorstroming  

DIN EN 18202 – Toleranties in bouwconstructies – gebouwen 

DIN EN 18299 – Algemene regels voor alle bouwsectoren 

DIN EN 18365 – Vloerwerkzaamheden 

EN 16511 – Niet-flexibele meerlaags modulaire vloerpanelen (MMF) met 

slijtbestendige toplaag 

MMFA Technical Bulletin 1 – “onderlaagmaterialen onder meerlaagse modulaire 

vloerbedekkingen (MMF) Testnormen en prestatie-indicatoren”  

BEB Bundesverband Estrich und Belag e.V. (federale vereniging van dekvloeren en 

vloerbedekkingen) brochure – “Verwarmde en niet-verwarmde 

vloerconstructies” 

 
 
 
 
  



  

TB 2 - MMFA Technical bulletin 10/2022 – Installation of Multilayer Modular Floor Coverings 
Pag. 14 van 14 

 

 
 
 
 
Opmerking: 
De bepalingen en cijfers in dit technisch bulletin maken geen enkele aanspraak op 
volledigheid. Ze weerspiegelen voor zover redelijkerwijs mogelijk de huidige stand van de 
techniek. Ze zijn bedoeld als niet-bindende richtlijnen in combinatie met de installatie-
instructies die specifiek van toepassing zijn op het product in kwestie. Garantieclaims kunnen 
niet worden ontleend aan de bepalingen in deze tekst. Als er enige twijfel bestaat over de 
bepalingen in dit document, dient de fabrikant/leverancier van het betreffende MMF-product 
te worden geraadpleegd. 
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