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P3 Vloerplaten
Dankzij zijn bijzondere structuur is Hebel een
uitstekende thermische isolator. De typische
celstructuur met luchtbelletjes in de Hebelvloerplaten zorgt ervoor dat de doorgang van
hitte of koude zeer traag verloopt. Bovendien
zorgen Hebel-vloerplaten voor een goede
akoestische isolatie omdat het oppervlak
van Hebel het geluid absorbeert door zijn
celstructuur met vele halfopen cellen.
Hebel is onbrandbaar en vlamdovend.
Hebel-vloerplaten hebben grote afmetingen
maar wegen toch relatief weinig. Hierdoor
kan men op korte tijd een groot oppervlak
opbouwen en stijgt het rendement. Het lichte
gewicht van de vloerplaten zorgt in bepaalde
gevallen ook voor een besparing op de structuur waarop de platen rusten.
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P.3.0 Algemeen
P.3.0.01 Afmetingen /
toleranties / opleg
De dikte van de vloerplaat wordt bepaald
in samenspraak met de technische dienst
Xella Aircrete Systems en is afhankelijk
van volgende factoren:
• overspanning
• belasting (mobiel / vast)
• thermische isolatiewaarde
• brandweerstand
• doorbuiging
Teneinde vergissingen te vermijden consulteert u best de technische afdeling
van Xella Aircrete Systems om de juiste
dikte van de platen te bepalen.

CC4/600
dikte (mm)
200

Toleranties
In onderstaande tabel vindt u de maximale tolerantie op de afmetingen van
Hebel-vloerplaten.
Lengte
Breedte
Dikte

± 3 mm
voor L ≤ 1200 mm en
± 0,0025 L voor L > 1200 mm
± 2 mm
± 2 mm

Opleg
Het is aangeraden bij metselwerk een
minimum opleg van 90 mm te voorzien.
Voor een precieze berekening van de opleg bij staal of beton kan de volgende formule toegepast worden:

a = 40 + L/250 + Co
a = opleglengte in mm
L = dagmaat in mm
Co = betondekking op de kop van de
		 trekwapening (= 20 mm) in mm

Nuttige belasting (kN/m2)

240

300

Maximum lengte (m)

3,00

4,50

5,00

5,65

3,50

4,30

4,85

5,45

4,00   

4,15

4,65

5,30

4,50

4,00

4,55

5,15

5,00

3,90

4,40

5,05

5,50

3,80

4,30

4,90

6,00

3,75

4,20

4,80

6,50

3,65

4,15

4,70

7,00

3,55

4,05

4,65

De nuttige belasting bestaat uit 2 kN/m2 mobiele belasting en voor de rest uit
vaste belasting (vloerafwerking, enz.). Doorbuiging L/500. Deze waarden zijn
geldig voor een brandweerstand van 30 minuten. Voor een andere verdeling
van de mobiele en vaste belasting, of een geheel andere berekening, kan u onze
technische dienst contacteren. De lengte van de platen is inclusief opleg.

lengte van de vloerplaat
(mm)

minimum opleglengte
(mm)

3000

72

4000

76

5000

80

6000

84
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P.3.0.02
P.3.0.02Profielen
Profielen
Vellingkanten
alle dikten
diktenvoorvoorVellingkanten zijn
zijn voor alle
zien
aan
de
langsribben.
zien
aan
de
langsribben.
P.3.0.02 Profielen
Vloerplaten
verkrijgbaar met
met
Vloerplaten zijn
zijn enkel verkrijgbaar
symmetrisch
profiel.
symmetrisch
profiel.
Vellingkanten zijn voor alle dikten voorzien aan de langsribben.
Vloerplaten zijn enkel verkrijgbaar met
•• NATTE
NATTEplaatsing
plaatsing
symmetrisch
profiel.
•• monoliet
monolietvloervlak
vloervlak
•• voegvulling
voegvullingininde
delangsvoegen
langsvoegen
SYMMETRISCH PROFIEL
SYMMETRISCH
SYMMETRISCH PROFIEL
PROFIEL

• NATTE plaatsing
• monoliet vloervlak
Uitvoering
inin600
breed.
Uitvoering
600mm
mm
• voegvulling
in debreed.
langsvoegen

Uitvoering in 600 mm breed.

Dikte D (mm)
100
150
200
240
300
Dikte D (mm)
100
150
200
240
300
B (mm)
52
75
75
75
75
B (mm)
52
75
75
75
75
C (mm)
38
65
115
155
215
C (mm)
38
65
115
155
215
Dikte D (mm)
100
150
200
240
300
B (mm)

52

75

75

75

75

C (mm)

38

65

115

155

215

Dikte D (mm)
Hoogte X (mm)
Dikte D (mm)
Breedte Y (mm)
Hoogte X (mm)
Dikte D (mm)in l/m
Mortelverbruik
Breedte Y (mm)
Hoogte X (mm)
Mortelverbruik in l/m
Breedte Y (mm)
Mortelverbruik in l/m

100
100
52
35
2,1

150

200

240

300

52
75
75
75
75
150
200
240
300
35
35
35
35
35
75
75
75
75
2,1100 3 150 3 200 3 240 3 300
35
35
35
35
52
75
75
75
75
3
3
3
3
35
35
35
35
35
2,1

3

3

3

3
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Voegvulling
Wapening
Staven ø6 mm geplaatst met plastieken
afstandhouders (1 per m).
Mortel
Langsvoegen:
300 kg cement CEM III/A 42,5
1 m3 rivierzand 0/2

P.3.0.04 Doorbuiging

P.3.0.05 Brandweerstand

De vloerplaten worden berekend voor
een doorbuiging f∞ t.g.v. de blijvende en
veranderlijke belastingen, welke voldoet
aan:

De Belgische norm NBN B 21-004 “Gewapende elementen van gewapend geautoclaveerd cellenbeton” handelt niet
over de brandweerstand van de elementen. Om niet voor elke mogelijke combinatie van dikte, overspanning en overlast
bij vloerplaten een brandproef te laten
uitvoeren, verwijst Xella BE nv/sa naar
de Duitse norm DIN 4102- Teil 4 om de
brandweerstand van de vloerplaten aan
te tonen.
Conform deze norm hebben de vloerplaten met verhoogde betondekking een
brandweerstand van 60 tot 120 minuten.
Vloerplaten met verhoogde betondekking
worden enkel op aanvraag gemaakt en er
dient steeds door de technische dienst
Xella Aircrete Systems een voorafgaande
berekening te worden gemaakt in functie
van de dikte, overspanning, overlast en
toegestane doorbuiging van de vloerplaten.

f∞ ≤ L/500 met L = overspanning v. h. besch. veld

(andere doorbuigingen op aanvraag bij
de technische dienst Xella Aircrete Systems).

Beton
Kopvoegen:
350 kg cement CEM III/A 42,5
600 kg rivierzand
1200 kg grind 2/8

P.3.0.03 Belasting
Hebel-vloerplaten zijn gewapend in functie van hun eigengewicht en de overlast.
De belasting waaraan de vloerplaten
dienen te weerstaan, is afhankelijk van
het gebruik en type van gebouw waarin
de vloer geplaatst wordt (vb. woning,
school, hotel, kantoor,…).
De verschillende belastingsgevallen zijn
vastgelegd in de norm NBN B 03-103
(klasse I tot V).
Hebel-vloerplaten zijn standaard verkrijgbaar voor de volgende overlast:
3000 N/m2 = 1000 N/m2 vaste overlast + 2000 N/m2 mobiele overlast
4000 N/m2 = 1000 N/m2 vaste overlast + 3000 N/m2 mobiele overlast
5000 N/m2 = 1000 N/m2 vaste overlast + 4000 N/m2 mobiele overlast
(Andere belastingswaarden op aanvraag
bij de technische dienst Xella Aircrete
Systems).
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P.3.0.06 Thermische isolatie
Plaatdikte (mm)

Densiteit CC4/600
U (W/m2K)

200

0,65

240

0,55

300

0,45

Voor de berekening van de U-waarden
werd uitgegaan van de gemeten λuiwaarden vermeld onder P.0.15.

P.3.0.07 Akoestische isolatie
Idem als bij dakplaten. (hfdst. P.2.0.07)

P.3.0.08 Speciale platen

P.3.0.10 Afwerking

Idem als bij dakplaten. (hfdst. P.2.0.08)

Op de vloerplaten wordt een cementgebonden uitvullingslaag aangebracht.
Het is aan te raden de bovenkant van de
vloerplaten “aan te branden” met “YtongVast” of een waterdichte folie te plaatsen
op de vloerplaten alvoerens de chape aan
te brengen.
Afhankelijk van het type kan de vloerbekleding rechtstreeks op de uitvullingslaag geplaatst worden. Voor alle
types van vloerbekleding dient men de
richtlijnen van de fabrikant te volgen.
(Zo dient bijvoorbeeld voor steenachtige
vloerafwerkingen eerst een zandbed van
minimum 40 mm dikte te worden aangebracht alvorens men de vloer plaatst.)

P.3.0.09 Merken
Al onze platen zijn voorzien van een merk
dat het type van het element per bestelling aanduidt.
Dit merk wordt overgenomen in onze
meetstaten en/of eventueel op ons plaatsingsplan.

P.3.0.11 Transportverwerkingsmogelijkheden + los- en
plaatsingsmaterieel
Idem als bij dakplaten.

