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M e t e n  v e i l i g h e i d  e n  s t r o e f h e i d  v a n  v l o e r e n 

Veranderingen op 
stapel

12

Het meten van de veiligheid en stroefheid van vloeren gaat 
veranderen. De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 7909 
uit 2003 wordt vervangen door NEN 7909. Praktisch houdt dit 
bijvoorbeeld in dat de Floor Slide Control 2000 plaats moet 
maken voor een Tribometer. Naast een aantal technische 
zaken zal ook het toepassingskader anders worden. Een NTA 
heeft namelijk een andere status dan een NEN-norm.

Tekst :  René Mi j l ing en Gerard Hol

NEN 7909 is nu nog een ontwerp dat 
is gepubliceerd op dinsdag 10 febru-
ari 2015. Einddatum van de commen-
taartermijn is maandag 1 juni 2015. 
De norm geeft de eis weer ten aanzien 
van de slipweerstand van horizontale 

en hellende, beloopbare oppervlakken 
in een openbare ruimte of arbeids-
ruimte en de daarbij behorende bepa-
lingsmethode. De slipweerstand wordt 
geclassificeerd met een dynamische 
wrijvingscoëfficiënt en geeft uitsluit-

sel over de beloopbaarheid van op-
pervlakken.
De norm is van toepassing op beloop-
bare oppervlakken die geheel ‘in het 
werk’ zijn gemaakt of samengesteld. 
Het beloopbare oppervlak kan geheel 
of gedeeltelijk bestaan uit een of meer 
producten die elders zijn vervaardigd 
of ter plaatse zijn geproduceerd. Het 
oppervlak is al dan niet voorzien van 
een afwerklaag. Met de in de norm 
voorgeschreven bepalingsmethode 
kan te allen tijde, na het in gebruik 
nemen van het beloopbare oppervlak, 
de actuele slipweerstand worden ge-
meten en beoordeeld. De methode 
kan op locatie en in het laboratorium 
worden uitgevoerd. Met de NEN 7909 
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kan niet de duurzaamheid van de slip-
weerstand van beloopbare oppervlak-
ken worden beoordeeld.
De NTA 7909 uit 2003 wordt nu nog 
gebruikt om de gemeten wrijvingsco-
efficiënten te vergelijken met andere 
normen, zoals R-waarden en voorheen 
de A-, B- of C-klassen.
De NEN 7909 laat dat niet toe. In dit ka-
der zal MIJtech kunststof vloeradvies 
samen met Bartels Bouwadvies nader 
en vergelijkend onderzoek doen naar 
de gevonden meetwaarden en clas-
sificering van beide methoden en de 
resultaten later publiceren.

Tribometer
De stroefheid wordt gemeten met be-
hulp van een tribometer. De meetme-
thode is echter ongeschikt voor vloer-
oppervlakken waarbij tijdens de test 
de tribometer ongelijkmatig voortbe-
weegt. Dit kan voorkomen bij opper-
vlakten met een oppervlaktetextuur of 
een profilering aan het oppervlak. Bij 
de huidige meetmethode is dit echter 
ook het geval. 
Bij een droge vloer of een vloer die niet 
snel zal vervuilen – door gladmakend 
materiaal – is de meetmethode zeer 
geschikt, mits de vloer geen scherpe 
textuur heeft. Wat is een scherpe tex-
tuur? Indien een vloer is voorzien van 

scherp hoekig instrooimateriaal dat 
de stroefheid veroorzaakt, al dan niet 
voorzien van een dunne aflak. De glij-
ders gaan over de punten van de tex-
tuur, nemen geen egale wrijving waar 
en registeren gemiddelden van het re-
sultaat van de toppen van de textuur 
die de wrijving veroorzaakt hebben. 
Als de toppen een ronde vorm hebben 
is dit een geringe wrijving, als de top-
pen scherp zijn zal de wrijving hoger 
zijn.

Technische verschillen 
De meetwaarde die wordt verkregen 
uit een meting op basis van de NTA 
7909:2003 wordt door tal van advies-
bureaus als indicatie gebruikt voor de 
classificatie binnen andere richtlijnen. 
De NTA 7909 omschrijft een Floor 
Slide Control 2000, een machine die 
drie type zolen in een droge en natte 
situatie bij een bepaalde druk en snel-
heid over het te beproeven oppervlak 
beweegt. 
Het NEN 7909 ontwerp omschrijft een 
tribometer die gebruikmaakt van twee 
type zolen: leer in een droge situatie 
en rubber in een natte situatie. Dit bij 
een bepaalde druk en snelheid. 
De machine wordt niet aangedreven 
maar via een uittrekbaar lint voortge-
trokken. De tribometer kan in vergelij-
king met de Floor Slide Control 2000 
niet worden gebruikt voor andere nor-
men, heeft geen maximum stroefheid, 

de lederen zoolcombinatie wordt niet 
meer gebruikt in een natte situatie, 
en hij kan ook voor metingen worden 
gebruikt tijdens een situatie met een 
‘vervuiling’ van zeep, vet, stof meel of 
andere gladmakende substanties.
Voor beide methoden geldt dat ze 
geen informatie vermelden over lang-
durig blijvende stroefheid, afnemende 
stroefheid door vervuiling en over in-
vloed van stroefheid op het reinigen. 
Ook voor beide methoden geldt dat 
de metingen soms niet de juiste infor-
matie geven. Technisch is de info wel 
juist, het meetapparaat neemt waar en 
registreert, maar het geeft echter geen 
werkelijk beeld van de stroefheid van 
de ondergrond. Bijvoorbeeld: een 
vloer met een relatief grote oppervlak-
tetextuur veroorzaakt door rond in-
strooimateriaal zal een relatief geringe 
wrijvingscoëfficiënt opleveren. 
De unit onder het meetapparaat neemt 
de wrijving waar van de ronde toppen 
van het instrooimateriaal. Dit is dan 
veelal minder wrijving dan de wrij-
ving van een relatief gladde coating 
zonder instrooimateriaal. Voor onze 
beleving, functionaliteit en veiligheid 
is dit echter anders. Indien het in-
strooimateriaal echter scherp hoekig 
is, zal het als ankertjes worden waar-
genomen door de unit onder het meet-
apparaat en neemt de wrijving toe. 
Ook voor onze waarneming geeft dit 
een grotere stroefheid.  

René Mijling is eigenaar van MIJ-
tech kunststofvloeradvies uit Druten. 
Gerard Hol is directeur bij Bartels  
Bouwadvies uit Apeldoorn en lid van 
de Redactie Advies Commissie van 
VTM.

Eis slipweerstand beloopbaar oppervlak op basis van NEN 7909 ontwerp

Toepassing Voldoende stroef
Droge toepassing μ ≥ 0,30

Natte toepassing μ ≥ 0,40

Natte toepassing in zwembad μ ≥ 0,45

  Dynamische wrijvingscoëfficiënt

Eis slipweerstand beloopbaar oppervlak op basis van NTA 7909:2003

zool minimaal Maximaal Max. afwijking
leer μ ≥ 0,30 μ ≥ 0,90 50 procent
Kunststof/rubber μ ≥ 0,44 μ ≥ 0,90 50 procent

  Dynamische wrijvingscoëfficiënt 

1 Het meten van de veiligheid en stroef- 

 heid van vloeren, bijvoorbeeld zwem- 

 badvloeren, gaat veranderen. 

 (Foto’s: MIJtech kunststofvloeradvies) 

2  Verschillende vloertoepassingen met 

betrekking tot het beloopbaar opper-

vlak. 

3  Slipweerstandseisen van schoenzolen 

op het beloopbaar oppervlak.
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Praktijkcase 1: zwembad
In een zwembad is een aantal on-
gelukken gebeurd door glijpartijen. 
De opdracht bestaat uit het uitvoe-
ren van metingen van de huidige 
vloer en een aantal proefvakken, 
en indien nodig het geven van een 
richtinggevend opwaardeeradvies. 
Het betreft stroefheidsmetingen en 
hechtsterktemetingen van de aan-
gebrachte proefvakken. De offici-
ele beproevingsmethoden van R-
waarden gaat uit van proefvloeren 
op vlakken die onder een helling 
worden gezet tot bepaalde grens-
waarden worden bereikt. Dit is in 
een project niet te doen. Gekozen is 
voor de methode uit NTA 7909 uit 
2003 omdat er veel ervaring is met 
het omzetten van de bij deze meet-
methode gevonden meetwaarden 
naar R-waarden. In dit project is 
een duurzame stroefheid gewenst 
bij een natte vloer. 
De huidige vloeren bestaan uit trof-
felvloeren die zijn dichtgezet met 
een thixotroop-hars en vervolgens 

voorzien van een PU-mattering. Na 
het meten van de aanwezige beoor-
delingsvloeren werd geconstateerd 
dat een aantal vloeren een stroefheid 
had van R11, net als de vloer die te 
glad bevonden werd. De oorspronke-
lijke troffelvloeren hadden geen waar-
neembare oppervlaktetextuur. On-
danks de R11-waarden was er geen 
beleving van een stroeve vloer. Deze 
vloeren met een R11-waarde gaven 
voor de bezoekers en het personeel 
geen stroeve indruk, geen stroeve 
waarneming en geen veilig gevoel. Bij 
waterbelasting werd de vloer als zeer 
glad ervaren, dit ondanks de R11-clas-
sificering.
In overleg met de opdrachtgever is 
de eis veranderd naar tenminste R12 
in een natte situatie. Dit in combinatie 
met een relatief grote oppervlaktetex-
tuur. Bij voorkeur met een tweelaags 
coatingsysteem. De opdrachtgever 
had ook de eis dat het systeem een-
voudig is te reinigen door de interne 
reinigingsdienst met de tot dusver 
gebruikte methodiek. Stroefheid ver-

oorzaakt door een relatief grote 
oppervlaktetextuur geeft reserve 
bij vervuiling of slijtage. De vloer 
zal minder snel glad worden dan 
bij een vloer met een zeer geringe 
oppervlaktetextuur. Een van de be-
oordelingsvakken had een opper-
vlaktetextuur van 0,08 mm. Het op 
advies aangebrachte proefvak had 
een oppervlaktetextuur van 0,85 
mm. 
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Praktijkcase 2: ziekenhuis
Badkamers in een ziekenhuis wor-
den gebruikt door slecht ter been 
zijnde patiënten, die onder andere 
met Badedas-zeep worden gewas-
sen. Er is twijfel met betrekking 
tot de stroefheid van de vloeren. 
In dit project is een langdurig blij-
vende stroefheid gewenst, ook bij 
een natte vloer en bij een Badedas-
zeepbelasting. De huidige vloeren 
bestaan uit troffelvloeren die zijn 
dichtgezet met een thixotroop-hars 
en vervolgens voorzien van een PU-
mattering. Na het meten van de hui-
dige vloeren (10 van de 150 stuks) 
werd geconstateerd dat een aantal 
glad bevonden vloeren na reiniging 
een waarde van R11 had. Dit was 
conform het bestek destijds. Het 
bestek meldde R11 zonder verdere 
specificaties.
De vloeren hadden echter geen 
waarneembare oppervlaktetextuur 
en ondanks de R11-waarde hadden 
de patiënten en het personeel geen 
stroeve waarneming en geen veilig 
gevoel. Bij water en vooral bij zeep-
belasting met Badedas was de vloer 
zeer glad, niet alleen waarneembaar 
doch ook meetbaar. In overleg met 
de opdrachtgever is de eis veran-
derd van R11 zonder verdere spe-
cificering naar tenminste R11 bij 
een belasting met Badedas-zeep. De 

R11-waarde wordt veroorzaakt door 
instrooimateriaal met een scherpe en 
relatief grote oppervlaktetextuur, bij 
voorkeur te realiseren met een twee-
laags dun transparant stroef systeem 
dat in één dag kan worden aanbracht. 
Het systeem dient naast de eigen-
schap ‘veilig/stroef bij een zeepbe-
lasting met Badedas’ echter ook een-
voudig zijn te reinigen door de interne 
reinigingsdienst. Na systeemgoedkeu-
ring wordt er een referentiebadkamer-
vloer gemaakt die als vergelijk kan 
dienen tijdens en na de uitvoering van 
de opwaarderingswerkzaamheden. 
Door het vloerenbedrijf is een één- en 
tweelaagssysteem voorgesteld. Het 
tweelaagssysteem heeft als optie een 
eindlaag van een schimmel- en bacte-

riëndodende aflak. De voorkeur van 
de opdrachtgever ging naar deze 
variant. Er zijn tal van proefvakken 
gemaakt door het vloerenbedrijf 
die na meting zijn beoordeeld. De 
goedgekeurde systemen met be-
trekking tot de stroefheid zijn op 
badkamervloeren aangebracht. Dit 
om te toetsen of deze vloeren ook in 
de praktijk voldoen. Gelet werd op 
reukvorming tijdens de applicatie, 
waarneming van de stroefheid in 
het dagelijks gebruik en ervarin-
gen met betrekking tot de schoon-
maak. Uiteindelijk is er voor een 
tweelaags stroef systeem gekozen 
dat nauwelijks reuk veroorzaakte 
tijdens applicatie. 
Dit systeem leverde meettechnisch 
zelfs bij zeepbelasting een R12-
waarde op en werd als prettig stroef 
ervaren in het gebruik, ook bij be-
treden op blote voeten. Daarnaast 
is als onderdeel van het stroeve 
vloersysteem een schimmel- en 
bacteriëndodende toplaag toege-
past. Een van de geteste varianten 
was duidelijk stroever, doch deze 
variant werd bij het betreden op 
blote voeten als onprettig ervaren. 
Tevens was de schoonmaakdienst 
niet tevreden over het reinigen van 
de vloer met de (voor het reinigen) 
te scherpe textuur. Deze variant is 
niet gekozen. 

4 De NTA 7909 schrijft metingen voor  

 met de Floor Side Control 2000. 

5 Bij het meten van de stroefheid in een 

 zwembad is gekozen voor de methode  

 uit NTA 7909 uit 2003 omdat er veel 

 ervaring is met het omzetten van 

 de bij deze meetmethode gevonden  

 meetwaarden naar r-waarden.

6 Ondanks de r11-waarde hadden pati- 

 enten geen veilig gevoel.

7 Een Tribometer, zoals in het ontwerp  

 NEN 7909 wordt omschreven.
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