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Deze brochure geeft een over

zicht van de mogelijkheden en het 

gebruik van staalplaat-beton

vloeren bij renovaties. 

De toepassing van deze staaplaat

betonvloeren is in Belgie minder 

bekend dan in onze buurlanden. 

Deze 'Renovatiegids' heeft tot doel 

de architect, aannemer of bouw

heer de nodige informatie te ver

strekken en zo een grotere keuze

mogelijkheid in vloersystemen te 

verschaffen. 

Deze folder geeft de lezer eerst 

een overzicht van de algemene 

eigenschappen van de staalplaat

betonvloeren. Het antwerp van de 

staalplaat-betonvloeren wordt kort 

toegelicht. Vervolgens wordt de 

uitvoering van dit vloertype uitge

breid toegelicht en wordt het ge

bruik van staalplaat-betonvloeren 

bij renovaties ge"lllustreerd aan de 

hand van een aantal praktijkvoor

beelden . 
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Staalplaat-betonvloeren zijn compo

sietvloeren. Het zijn vloeren die op een gunstige 

en optimale wijze de eigenschappen van staal 

en beton combineren. Deze vloeren bestaan uit 

een geprofileerde koudvervormde staalplaat 

waarop beton wordt gestort. De staalplaat werkt 

in eerste instantie als permanente bekisting 

voor het beton en na uitharding van het beton 

als (externe) trekwapening. De staalplaat ver

vangt op die manier de klassieke wapening. 

De toepassing van staalplaat-betonvloeren heeft in het buitenland reeds zijn dege

lijkheid bewezen en wordt ook in Belgie hier en daar toegepast. Het gebruik van staalplaat

betonvloeren heeft zowel bij draagstructuren in staal als draagstructuren in beton, maar vooral 

in renovatiebouw een groot aantal voordelen, die de klassieke vloersystemen aanvullen en 

zelfs verbeteren. 

GEWICHTSBESPARING 

Een van de grote voordelen van staalplaat

betonvloeren is de gewichtsbesparing per m2 

vloer. Omwille van de profilering van de pla

ten is er minder beton nodig in vergelijking 

met een klassieke betonnen vloer of welfsels 

(of breedplaatvloeren) met een druklaag. De 

Iichte vloeren hebben invloed op de onderlig

gende structuur. Zeker bij renovaties speelt 

dit Iichte gewicht een belangrijke rol. Het ge

wichtsbesparend vloertype maakt het name

lijk mogelijk de bestaande fundering of de 

bestaande dragende structuur te behouden 

bij het leggen van de nieuwe vloer. 

FLEXIBEL ONTWERP 

Het gebruik van de geprofileerde staalplaat 

heeft als voordeel dat er flexibel ontworpen 

kan worden. Zowel tijdens het antwerp als 

tijdens de uitvoering kan er door het grote 

aanbod aan platen creatief gewerkt worden. 

Speciale vormen zoals rondingen, ellipsen 

en dergelijke meer, vormen geen enkel pro

bleem omdat de staalplaat 

op de werf eenvoudig kan 

bijgewerkt worden . Tijdens 

de werkzaamheden kan in 

extremis nog besloten wor

den om een sparing te 

voorzien; dit mits een con

troleberekening en eventu

eel benodigde bijlegwape

ning. 
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