
Bijlage 5: BRL 2016. Opbouw van de Standaardcombinatie van vloerbedekkingen bij het testen 
van ondervloersystemen en het toepassingsgebied voor de combinatie. 

 
Algemene aanduiding Type afwerkvloer Uitvoering tijdens de 

meting   
Hieronder vallen de 
volgende afwerkvloeren  

laminaat met 
klikverbinding 

 8 mm DPL met 
kliksysteem 

los op de ondervloer Click laminaat van 6 tot 10 
mm  dikte 

Fineer parket met 
klikverbinding 

8 mm fineer met 
klikverbinding  

los op de ondervloer fineer van 6 tot 10 mm dikte 

Lamelparket 
 (3 laags) 

14 mm messing en groef 
of klik  

los of vast verlijmd op de 
ondervloer 

Lamelparket van 12 tot 16 
mm dikte 

Duoplank  
(2 laags) 

16 mm messing en groef los of vast verlijmd op de 
ondervloer 

Duoplank van 14 tot 18 mm 
dikte 

Massief plank  20 mm eiken messing en 
groef 

los of vast verlijmd op de 
ondervloer 

Massief planken van 18 tot 
22 mm dikte 

Tapis parket 9 mm massief eiken 
stroken 

verlijmd en gespijkerd op 
de ondervloer 

Massief stroken van 6 tot 12 
mm dikte 

Prefab tapis 11 mm prefab tapis eiken 
toplaag 

verlijmd op de ondervloer Prefab tapis van 10 tot 15 
mm dikte 

HDF klik met flexibele 
toplaag 

12 mm kliksysteem met 
vinyl/LVT 

los op de ondervloer Vinyl / LVT op HDF drager  
totale dikte van 10 tot 14 mm  

LVT click 4 á 5 mm met kliksysteem los op de ondervloer LVT- klik  4 tot 5 mm 

LVT verlijmd / zelfklevend 2,5 mm stroken  verlijmd op de ondervloer LVT verlijmd of zelfklevend 
van 2 tot 3 mm dikte  

LVT loose lay 
(los naast elkaar) 

5 mm stroken los op ondervloer LVT loose lay /magnetisch 
met diktes van 4 tot 5 mm  

Linoleum / vol vinyl 2 mm verlijmd verlijmd op de ondervloer Linoleum van 2 tot 4 mm 
dikte 

Verend vinyl 3 mm los los op de ondervloer Verend vinyl van 3 tot 4 mm 
dikte 

Kurk 4 mm verlijmd op de ondervloer Kurk van 2 tot 6 mm dikte 

Keramische tegels 10 mm  afgevoegd en verlijmd op 
de ondervloer 

keramische tegels met diktes 
van 8 tot 16 mm 

Natuursteen 10 mm afgevoegd en verlijmd op 
de ondervloer 

Natuursteen met diktes van 
7 tot 22 mm 

 


