
 

Werkprogramma 2021 
TC Harde muur- en vloerbekledingen 

 
In 2021 zet het TC de schijnwerper op het thema dekvloeren.  
De eerste prioritaire actie is de herziening van de TV’s Dekvloeren. 
De evolutie die de sector optekende sinds het verschijnen van de 
huidige TV’s moet grondig verwerkt worden in de herziening. Denk 
daarbij aan onderwerpen zoals nieuwe en gerecycleerde grondstoffen 
en bindmiddelen, hulpstoffen voor versnelde droging of verharding, 
vezelwapening vs. netwapening, nieuwe uitvoeringstechnieken, 
droogtijd, eisen aan de afgewerkte dekvloer…  
Om de prioriteit ‘Meer en beter communiceren en opleiden’ kracht bij te 
zetten, zal het TC voor dit referentiedocument de lijnen uitzetten om de 
informatie eenvoudiger en visueler voor te stellen.  
Bovendien zal er een webinar worden uitgewerkt over het plaatsen van 
tegels op calciumsulfaatgebonden dekvloeren. 
Naast dekvloeren zal ook bijzondere aandacht uitgaan naar belang van 
het onderhoud van gereedschap en naar akoestiek bij vloeropbouwen. 
Dit laatste artikel is gelinkt aan de start van een project in eigen regie 
(‘Meer toegevoegde waarde’).  
 

 

 

I. INFORMATIEOVERDRACHT 
H 2025 

Green 4.0 

1.  Technische voorlichtingen (TV), rapporten, … 

Herziening TV 189 & 193 “Dekvloeren”  
 Meer toegevoegde waarde : Deze leidraad voor de goede uitvoering van dekvloeren is hét 

referentiedocument dat de aannemers-dekvloerders moet toelaten om dekvloeren uit te voeren volgens 
de regels van de kunst. In het document vinden we dan ook onder andere bouwdetails voor een correcte 
opbouw, informatie over de eisen aan de ondergrond en aan de afgewerkte dekvloer.  

  

  

Bijdrage van het TC aan werken van de andere TC 
 Herziening “Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen” (TC Ruwbouw en 

algemene aanneming) 
 Overkopelende actie STS (Directie Normalisatie en Certificatie) 

 
 

 
 

 
 

2. Artikels, Dossiers en infofiches 

2.1. WTCB-Contact en Dossiers (online) 

WTCB-Contact 2021/1 – Thematische uitgave “Nieuwe technologieën”  
Welke technologieën 4.0 voor welke toepassingen en voor welke bouwberoepen 

  

WTCB-Contact 2021/2, 4 en 6 

 Dekvloeren met isolerende eigenschappen   
Meer toegevoegde waarde: Dit artikel bespreekt de verschillende types isolerende dekvloeren en hun 
eigenschappen en behandelt de praktische aandachtspunten bij plaatsing en bij afwerking. 

 Gereedschap en onderhoud  
Meer toegevoegde waarde: De focus van dit artikel ligt op de invlo²ed van een goed onderhoud van het 
gereedschap op de kwaliteit van een tegelwerk.  

 Vloeren en akoestiek (n.a.v. project in regie)  
Meer toegevoegde waarde: De start van een project met eigen fondsen is de directe aanleiding van dit 
artikel. Naast het toelichten van de doelstellingen van het project en de baten ervan voor aannemers-
vloerders, worden de belangrijkste punten aangehaald bij het uitvoeren van vloeren met verhoogde 
akoestische eisen. 

 
 

 

 
 



 
 Plaatsing van een douchetub 

 
2.2. Infofiches pathologie 

 De betekenis van de pijltjes op de legzijde van een keramische tegel  
 

  

2.3. Andere publicaties 

   
3. Digitale communicatie  

3.1. Animatie / Korte video’s 

Vervolg 2020 en nieuwe thema’s 
 Bewegingen dekvloer: opkrullen en schoteling 
 Dubbele verlijming: kam 45°, lijmrillen recht en parallel, haaks inschuiven 
 Het correct invoegen van de tegels, met aandacht voor het vermijden van 

verdiepingen in de voegen ten opzichte van het tegeloppervlak (in afwezigheid van 
toleranties) 

 

  

3.2. Webinars 

 Plaatsing van tegels op calciumsulfaatgebonden dekvloeren 
 

  

4. IT Tools en Apps 

/   

5. Cursussen, conferenties en workshops 

 Infosessies mbt nieuw TV “Terrassen op volle grond”  
 Validering van opleidingstrajecten (Fedecom, BITA, ..)  
Actieve deelname aan:  
 Stone & Tiles: 18 & 19 maart 2021 
 Dag van de afwerking: 23 november 2021 

 

  

 

II. VERZAMELEN VAN INFORMATIE 
H 2025 

Green 4.0 

1. Onderzoek en studies 

1.1. Projecten in eigen regie 

 Integriteit van akoestische prestaties van onderlagen voor zwevende dekvloeren 
(project met eigen middelen)  

 

  

1.2. Lopende onderzoeken en studies 

 Agglomeraatsteen (prenormatieve studie)  
 Gespoten PUR: vervolg (prenormatieve studie)  
 Dekvloeren: hechting: vervolg (prenormatieve studie)  

 

  

1.3. Toekomstige onderzoeksprojecten of studies 

   
 



 

2. Normalisatie 

2.1.  Op nationaal niveau 
 Sectoraal operator NBN E67 - Ceramic tiles; NBN EN 246 - Natural Stone; 
 NBN E303 – Screeds; NBN E339 - Slipresistance 
2.2. Op Europees en internationaal niveau 
 Opvolging van volgende TC’s: CEN/TC 67 - Ceramic tiles; CEN/TC 246 -  Natural 
 Stone; JWG 229/246 - Agglomerated Stone; CEN/TC 303 - Screeds;  CEN/TC 
 339 - Slip resistance; ISO/TC 189 - Ceramic tiles; ISO TC 327 - Natural Stone; 
 ISO TC 328 - Engineered Stone  
 

  

3. Technische goedkeuring, kwaliteitslabels 

 Opvolging technische goedkeuringen in de sector 
 

  

4. Technology watch 

 Opvolging van de technische literatuur, bezoek aan beurzen (Stone&Tile, 
Batibouw, Batimat, Cersaie, Cevisama, Qualicer), deelname aan conferenties in het 
vakgebied. 
 

  

III. ANDERE ACTIVITEITEN   

 Animatie en organisatie TC en WG 

 TC “Harde muur- en vloerbedekkingen” 
 WG “Dekvloeren” (ism TC Ruwbouw) 

 WG “Erfgoed” (ism TC Ruwbouw) 
 

  

 


