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Voorwoord
Dit wijzigingsblad heeft tot doel het harmoniseren van de nieuwe aanduiding Cw in de regelgeving voor
dekvloeren alsook de introductie de ‘BRE-screed test’ als middel om de gebruikswaarde van een dekvloer te
beoordelen. Verder is expliciet aangegeven dat hechting moet worden overeengekomen en zijn daar waar
hechting wordt verondersteld, wijzigen doorgevoerd. Te stellen eisen aan de dekvloer moeten zijn ontleend
aan het gebruik, waarvoor een informatieve bijlage A is opgenomen als vervanging van bijlage A in de norm.
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Dit wijzigingsblad is opgesteld door normcommissie 353078 “Dekvoeren”, tevens bekent als CURvoorschriftencommissie CUR 37, na voorbereiding door werkgroep 353 078 00 03 “NEN 2741 –
Cementgebonden dekvloeren”. Op het ogenblik van publicatie van het normontwerp was de normcommissie
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Werkgroep 6 van normcommissie 353 078 “Dekvloeren” bestond uit de met * aangemerkte leden.
Commentaar op dit wijzigingsblad wordt verwacht vóór 1 augustus 2007 bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft.
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Op NEN 2741:2001 gelden de volgende wijzigingen:
Blz. 3, Hoofdstuk 1
Wijzig de eerste alinea in:
“De norm geeft eisen voor de beoordeling en classificatie van traditioneel gestreken
cementgebonden dekvloeren die ten minste 25 mm dik zijn en die rechtstreeks worden
aangebracht op een draagvloer of een op deze draagvloer aanwezige dunne scheidingslaag.”
Wijzig opmerking 2 in:

Vo
“OPMERKING 2

Bijlage A geeft aan welke eigenschappen voor een dekvloer relevant kunnen zijn,
afhankelijk van het gebruik en de afwerking.”

Voeg toe:

“OPMERKING 4

Voor zwevende dekvloeren wordt verwezen naar NEN 2742.”

Blz. 3, Hoofdstuk 2

De volgende normen worden toegevoegd:

or

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13139 “Toeslagmaterialen
voor mortel”

NEN-EN 1008:2002

Aanmaakwater voor beton – Specificatie voor monsterneming,
beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water,
inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de
betonindustrie als aanmaakwater voor beton

ev

NEN-EN 13139:2002

be

Pr

“NEN 3833:2005

Toeslagmaterialen voor mortel

NEN-EN 13318:2000

iew

NEN-EN 13139:2002/C1:2006

Vloermortel en dekvloeren – Definities”

De volgende normen komen te vervallen:
“NEN 5905:1997

Blz. 4, 3.1

eld

NEN 5995:1988

Toeslagmaterialen voor beton – Materialen met een volumieke
massa van ten minste 2000 kg/m3
Beton en mortel – Aanmaakwater voor beton- en mortelspecie”

Vervang de definitie van cementgebonden dekvloer door 2.4 van NEN-EN 13318:2000:
“dekvloer waarvan het bindmiddel uit cement bestaat”
Blz. 4, 3.2

Vervang de definitie van specie, mortel wordt door de volgende definities:
“3.2.1
mengsel
droog, nog niet gereageerd mengsel van bindmiddel en toeslagmateriaal, waaraan eventueel
hulpstof(fen) en/of vulstof(fen) zijn toegevoegd
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3.2.2
specie
met water aangemaakt mengsel, waaraan eventueel nog hulpstof(fen) en/of vulstof(fen) zijn
toegevoegd, dat nog niet is verhard
3.2.3
mortel
verharde specie”
Blz. 5, 3.9
Vervang de definitie van hulpstof door de definitie in 3.4 van NEN-EN 13318:2000:

Vo

“stof die tijdens het mengen in kleine hoeveelheden aan de dekvloerspecie wordt toegevoegd, om
de eigenschappen van de specie of van de verharde mortel te veranderen”

Blz. 5, onder de definitie van 3.12

Voeg toe een termnummer, de term en de definitie van dekvloer overeenkomstig 2.2 van
NEN-EN13318:2000:

or

“3.13
dekvloer
laag of lagen dekvloermortel die in het werk direct op de dragende ondergrond, hechtend of niet
hechtend, of op een scheidings- of isolatielaag is aangebracht, teneinde één of meer van de
volgende functies te vervullen:

— een bepaald peil bereiken;

be

Pr

— het aanbrengen van vloerafwerking;

iew

Blz. 5, Hoofdstuk 4

ev

— dienst doen als gerede vloer”

Vervang de normtekst en opmerking 1 en 2 door:

eld

“De aan de dekvloer te stellen eisen moeten zijn ontleend aan het voorgenomen gebruik. Als
indicatie is in bijlage A aangegeven wanneer welke eisen relevant kunnen zijn. Voor zover in deze
norm een klasse-indeling is opgenomen voor een bepaalde eigenschap, moet deze worden
aangehouden bij het specificeren van de eis.
OPMERKING
Op moment van publicatie van dit wijzigingsblad wordt gewerkt aan NEN 2717, waarin de te
stellen prestatie-eisen aan dekvloeren nader worden uitgewerkt.”

Blz. 6, tabel 1

Vervang tabel 1 door onderstaande tekst en tabellen met daarbij behorende opmerkingen.
“Op basis van de druksterkte van de dekvloer zoals aanwezig in het werk, worden dekvloeren
ingedeeld in klassen als genoemd in tabel 1. Indien de dekvloer uit meer lagen wordt
samengesteld, zoals bijvoorbeeld een pantserdekvloer, moet de gewenste sterkte per laag worden
overeengekomen, vanaf de onderste laag tot en met de toplaag. Sterkteaanduiding moet daarbij
plaatsvinden door de aanduiding ‘Cw’, gevolgd door de druksterkte als genoemd in tabel 1 van de
lagen, gescheiden door een ‘/’-teken.
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