Houten vloer
Mechanisch bevestigen Thermoskussens
Thermoskussens kunnen van bovenaf worden
aangebracht bij nieuwe houten vloeren en soms bij
renovatie. Gebruik hiervoor de methode die beschreven
staat aan de voorzijde van dit blad.
Houten vloer isoleren vanaf de onderkant
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1. Verwijder de beschermlaag van de lijmlaag op de
folieversterkers en plak de folieversterker op het kussen
op de juiste positie (z.o.z.). Laat een beetje lucht tussen
de lagen zodat men de onderlaag (en eventuele
tussenlaag) makkelijk weg kan trekken. Vouw de folie ter
plaatse van de folieversterker dubbel en leg dit pakketje
op de bovenkant van de balk., Met de bovenkant tegen
de planken en de zijkant tegen de muur. Schiet een nietje
door het dubbelgeslagen pakketje [fig A]. Breng eerst
één lange rand aan en bevestig op een onderlinge
afstand van circa 1,25 meter. Begin en eindig in de hoek
tegen de funderingsmuur.
2. Breng vervolgens vanuit het midden het kussen naar
de andere balk en bepaal de plaats van de
folieversterker, waarbij men de bovenkant van het
kussen strak houdt. Plak de folieversterker op het
kussen, vouw het dubbel en trek onder/tussenlaag weg,
Leg het pakketje tegen de balk en schiet er een nietje
door [fig B]. Breng nu de rest van deze boven rand aan.
3. Vul de kussens met lucht door uw hand in het kussen
te steken en de onderlaag en eventuele tussenlaag weg
te trekken. De onderkant van het kussen zakt nu door
het eigen gewicht naar beneden.
4. Werk de onderkanten van de kussens af door deze
onder tegen de balken te nieten. Gebruik opnieuw
folieversterkers op de plaats van iedere nietje [fig D].
6. Span de onderkant niet strak zoals de bovenkant
maar laat deze wat bollend uithangen indien er geen
afwerklaag tegen de balken wordt aangebracht [figE]. Wordt er wel
een afwerklaag aangebracht (bijvoorbeeld in een kelder of bij een
zoldervloer) span dan de onderkant van het kussen wel strak. Span de
onderlaag op enkele centimeters afstand van de onderkant balk, zodat
er een extra luchtlaag ontstaat tussen onderkant van het
Thermoskussen en afwerklaag (bijvoorbeeld gipsplaat) [fig F].
6. Verwijder de schutlaag van de dubbelzijdige tape die vooraf in het
uiteinde van de kussens is aangebracht en plak de kussens dicht.
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