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Vloerpaneel voor het vormen van een vloerbekleding, en substraat voor een paneel.

___________________________________________________________________

De huidige uitvinding heeft betrekking op een vloerpaneel voor het vormen van een 

vloerbekleding, alsmede op een substraat voor een paneel.5

Meer speciaal betreft de uitvinding een vloerpaneel voor het vormen van een 

vloerbekleding van het type waarbij het vloerpaneel een laagvormig substraat omvat, 

alsook een zich boven het substraat bevindende decoratieve toplaag; en waarbij het 

substraat minstens een laag omvat die is uitgevoerd op basis van een samenstelling die 10

minstens een thermoplastische kunststof omvat.

Het begrip “laagvormig substraat” duidt aan dat het substraat is opgebouwd uit één of

meerdere lagen, meer speciaal materiaallagen.

15

Er wordt nog opgemerkt dat de decoratieve toplaag niet noodzakelijk rechtstreeks hoeft 

aan te sluiten op het substraat.

Zulk type van vloerpaneel is gekend uit onder meer de documenten WO 01/44669, WO 

2011/085306, WO 2013/179260, WO 2013/179261, WO 2014/117887 en WO 20

2015/011049.

Uit de hiervoor genoemde documenten zijn verschillende kunststoffen gekend op basis 

waarvan het substraat van het vloerpaneel kan zijn uitgevoerd. Echter worden veel van 

die kunststoffen, zoals polyvinylchloride (PVC), bekritiseerd. Ze stellen immers 25

mogelijks problemen vanuit milieuoogpunt. Voor de productie van zacht PVC 

bijvoorbeeld dienen weekmakers te worden ingezet zoals weekmakers uit de groep van 

de ftalaten. Dergelijke weekmakers worden echter in recente wettelijke voorschriften 

kritisch beoordeeld.

30

WO 2014/111192 openbaart een substraat voor vloerpanelen dat een alternatief vormt

voor op basis van PVC uitgevoerde substraten. Het substraat is uitgevoerd op basis van 
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een thermoplastisch matrixmateriaal en een in het matrixmateriaal ingebed vernet 

pulvervormig elastomeer. Het thermoplastisch matrixmateriaal betreft een polyolefin 

zoals polypropyleen (PP) of polyethyleen (PE), of een olefin copolymeer zoals 

ethyleen-propyleen-dieen monomeer (EPDM) rubber.

5

Een nadeel van zulke PP of PE gebaseerde substraten is dat zij onder invloed van 

bijvoorbeeld zonlicht of vloerverwarming in dergelijk mate kunnen vervormen dat 

kieren of spleten tussen zulke aan elkaar gekoppelde vloerpanelen kunnen ontstaan. Het 

risico op dergelijke kier- of spleetvorming is bovendien groter dan bij PVC gebaseerde 

substraten.10

Een ander nadeel is dat met dergelijke PP of PE gebaseerde substraten relatief moeilijk 

een massief en tegelijk mechanisch sterk vloerpaneel valt te maken ten opzichte van 

bijvoorbeeld PVC gebaseerde substraten.

15

Voornoemd WO ‘049 noemt onder meer polyethyleentereftalaat, afgekort PET, als 

kunststof die kan worden aangewend voor het vervaardigen van het substraat van het 

vloerpaneel.

Een nadeel van dergelijk PET gebaseerd substraat is dat de vermoeiing in het substraat 20

onder invloed van belasting aanzienlijk kan zijn. Dit is vooral nadelig in het geval dat 

koppeldelen zoals klikprofileringen uit het materiaal van het substraat zijn vervaardigd. 

De vermoeiing kan immers leiden tot beschadiging of breuk van deze koppeldelen.

Een ander nadeel is dat zulk PET gebaseerd substraat eerder bros kan zijn.25

Nog een nadeel is dat met dergelijk PET gebaseerd substraat een relatief groot risico op

kier- of spleetvorming tussen de gekoppelde vloerpanelen bestaat door vervorming 

onder invloed van bijvoorbeeld zonlicht of vloerverwarming.

30

De huidige uitvinding beoogt in de eerste plaats een alternatief vloerpaneel van het 

voornoemde type, waarbij volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen 
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oplossingen worden geboden voor problemen met vloerpanelen uit de stand van de 

techniek.

Hiertoe betreft de uitvinding een vloerpaneel voor het vormen van een vloerbekleding

van het voornoemde type, met als kenmerk dat de samenstelling naast de 5

thermoplastische kunststof nog minstens één of meerdere elastomeren omvat; en dat 

voornoemde thermoplastische kunststof thermoplastisch polyester betreft.

Een voordeel van dergelijke samenstelling is dat de betreffende substraatlaag zeer sterk 

kan worden uitgevoerd. Aldus biedt zij de mogelijkheid tot het verwezenlijken van een 10

sterk vloerpaneelsubstraat waaruit koppeldelen zoals klikprofielen kunnen worden 

vervaardigd die toelaten een sterke en stevige vergrendeling tussen de vloerpanelen te 

voorzien.

De uitvinder heeft daarnaast vastgesteld dat de samenstelling niet alleen toelaat de 15

betreffende substraatlaag zeer sterk uit te voeren, doch ook toelaat de vermoeiing onder 

invloed van belasting te verkleinen. Dit komt doordat de samenstelling de betreffende 

substraatlaag van de daartoe benodigde elasticiteit kan voorzien. Zeker in het geval dat

koppeldelen zoals klikprofileringen zijn voorzien in de substraatlaag is dit voordelig 

gezien de kans op breuk of beschadiging ervan kan worden geminimaliseerd.20

Ook is vastgesteld dat de samenstelling toelaat een bijzonder robuuste en taaie

substraatlaag te verwezenlijken. De samenstelling blijkt immers de gevoeligheid van

thermoplastisch polyester aan hydrolyse te kunnen compenseren, alsmede de ermee 

gepaard gaande viscositeitsdaling te kunnen reduceren, waardoor een minder broze 25

substraatlaag wordt bekomen.

Eén of meerdere van de hiervoor genoemde voordelen komen bijzonder goed tot uiting

als het aandeel thermoplastisch polyester in de samenstelling gelegen is tussen 5 wt% 

en 50 wt%. Meer bij voorkeur is dit aandeel gelegen tussen 10 wt% en 40 wt%, en nog 30

meer bij voorkeur tussen 15 wt% en 35 wt%.
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Het thermoplastisch polyester kan zijn geselecteerd uit de groep die de volgende 

stoffen omvat: polyethyleentereftalaat (PET), polybutyleentereftalaat (PBT), 

polytrimethyleentereftalaat (PTT), ook gekend als polypropyleentereftalaat (PTT), 

polyethyleennaftalaat (PEN) en combinaties daarvan.

5

Bij voorkeur betreft het thermoplastisch polyester PET gezien de hiervoor genoemde 

voordelen vooral bij het aanwenden van PET bijzonder goed tot uiting kunnen worden 

gebracht. Daarnaast biedt PET nog ecologische voordelen aangezien het toelaat 

gerecycleerd PET aan te wenden in de hiervoor genoemde samenstelling. Dit 

gerecycleerd PET kan dan afkomstig zijn van bijvoorbeeld PET flessen of van PET-10

omvattende vloerbekledingsproducten zoals PET-omvattend tapijt of PET-omvattende 

vloerpanelen volgens de huidige uitvinding.

In het bijzonder kan het thermoplastisch polyester in de samenstelling aanwezig zijn in 

de vorm van PET flakes zoals bonte PET flakes.15

Eén of meerdere van de hiervoor genoemde voordelen zijn bijzonder goed 

waarneembaar als het aandeel elastomeer in de samenstelling gelegen is tussen 1 wt% 

en 35 wt%. Bij voorkeur is dit aandeel gelegen tussen 1 wt% en 30 wt%, meer bij 

voorkeur tussen 5 wt% en 30 wt% en nog meer bij voorkeur tussen 5 wt% en 25 wt%.20

Minstens één elastomeer kan zijn geselecteerd uit de groep elastomeren met een Shore 

hardheid die groter is dan 20 Shore A en kleiner is dan 90 Shore A of liever nog uit de 

groep van elastomeren met een Shore hardheid groter dan 40 Shore A en kleiner dan 85 

Shore D. De Shore hardheid is hierbij gemeten volgens de norm ISO 868. In het 25

bijzonder zijn de één of meerdere elastomeren allen geselecteerd uit de hiervoor 

genoemde groepen.

Bij voorkeur betreft minstens één elastomeer een thermoplastisch elastomeer. In het 

geval de samenstelling meerdere elastomeren omvat, zijn deze bij voorkeur allen van 30

het thermoplastische type.
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Het thermoplastisch elastomeer kan volgens één van de volgende mogelijkheden zijn 

uitgevoerd.

Volgens een eerste mogelijkheid is het thermoplastisch elastomeer op basis van 

propyleen uitgevoerd. In een eerste voorkeurdragende uitvoeringsvorm volgens deze 5

eerste mogelijkheid betreft het een ethyleen-propyleen copolymeer, waarbij het 

propyleen in het bijzonder isotactisch propyleen betreft. Zo kan het elastomeer 

bijvoorbeeld hoofdzakelijk zijn samengesteld uit herhaalunits van isotactisch propyleen 

met willekeurige verdeling van ethyleen. Voorbeelden van dergelijke ethyleen-

propyleen copolymeren zijn de commercieel beschikbare Vistamaxx propyleen-10

gebaseerde elastomeren van ExxonMobil, waarbij Vistamaxx 3020FL en Vistamaxx 

6202FL de voorkeur genieten. In een tweede voorkeurdragende uitvoeringsvorm 

volgens de voornoemde eerste mogelijkheid betreft het op basis van propyleen 

uitgevoerd elastomeer een thermoplastisch polyolefin (TPE-O of TPO) of een 

samenstelling van PP en onvernet EPDM rubber. Een voorbeeld van dergelijk 15

thermoplastisch polyolefin is Q 100 F van LyondellBasell.

Volgens een tweede mogelijkheid is het thermoplastisch elastomeer op basis van een 

styreen blokcopolymeer zoals styreen-butyleen-styreen (SBS) of styreen-ethyleen-

butyleen-styreen (SEBS) uitgevoerd. In een eerste voorkeurdragende uitvoeringsvorm 20

volgens deze tweede mogelijkheid betreft het een blokcopolymeer gebaseerd op styreen 

en ethyleen/butyleen of styreen en ethyleen/propyleen. Voorbeelden hiervan zijn de 

commercieel beschikbare Kraton G elastomeren. In het bijzonder betreft het een lineair 

tri-blokcopolymeer gebaseerd op styreen en ethyleen/butyleen of lineair SEBS, waarbij 

het Kraton G1645 M elastomeer de voorkeur geniet. In een tweede voorkeurdragende 25

uitvoeringsvorm volgens de voornoemde tweede mogelijkheid is het op basis van een 

styreen blokcopolymeer uitgevoerd elastomeer uitgevoerd op basis van een 

samenstelling van enerzijds SEBS of SBS en anderzijds een polyolefin zoals PP of PE.

Voorbeelden hiervan betreffen de commercieel beschikbare Ensoft-S elastomeren, 

waarbij Ensoft-S SM-300-40A en Ensoft SX-241-50A-T2-000 de voorkeur genieten. 30

Ook de Kraton G kunststoffen kunnen in deze tweede voorkeurdragende 

uitvoeringsvorm worden aangewend, waarbij het Kraton G1645 M de voorkeur geniet.
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Volgens een derde mogelijkheid betreft het thermoplastisch elastomeer een zogenaamd

polyolefin elastomeer (POE). Zulk elastomeer is gebaseerd op een ethyleen--olefin 

copolymeer zoals een ethyleen-octeen of een ethyleen-buteen copolymeer.

Voorbeelden van dergelijke elastomeren zijn de commercieel beschikbare Engage5

elastomeren van The Dow Chemical Company, waarbij Engage 8180 en Engage 8402

de voorkeur genieten. Nog een ander voorbeeld is Queo 0203 van Borealis.

Elk van de hiervoor beschreven uitvoeringsmogelijkheden voor het thermoplastisch 

elastomeer is bijzonder voordelig aangezien de beschreven types van elastomeren heel 10

gemakkelijk samen met een thermoplastisch polyester zoals PET kunnen worden 

verwerkt tot de betreffende substraatlaag van het vloerpaneel.

In het geval dat de samenstelling meerdere elastomeren omvat zijn elk van deze 

elastomeren bij voorkeur volgens één van de hiervoor beschreven mogelijkheden 15

uitgevoerd, waarbij meerdere van de uitvoeringsmogelijkheden kunnen worden 

gecombineerd.

Er zijn nog andere uitvoeringsmogelijkheden voor het thermoplastisch elastomeer die 

kunnen worden aangewend. Zo kan het elastomeer bijvoorbeeld een thermoplastisch 20

vulkanisaat (TPV of TPE-V) betreffen, zoals een TPV gebaseerd op PP en EPDM.

Volgens nog een andere mogelijkheid betreft het elastomeer een thermoplastisch 

polyether blok amide (PEBA). Voorbeelden van dergelijk PEBA elastomeer zijn de 

commercieel beschikbare Pebax elastomeren. Volgens nog een alternatief is het 

elastomeer een thermoplastisch copolyester (COPE) waarvan de commercieel 25

beschikbare Ecdel elastomeren van Eastman een voorbeeld vormen. Nog een alternatief 

voor het elastomeer is een thermoplastisch urethaan (TPU) zoals het commercieel 

beschikbare Estollan van BASF. 

Minstens één van de elastomeren kan volgens een alternatief polychloropreen of 30

neopreen betreffen.
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Hoewel de uitvinding niet uitsluit dat minstens één van de elastomeren van het 

thermohardende type is, is deze optie niet voorkeurdragend omwille van de moeilijkere 

verwerkbaarheid van zulke elastomeren en hun negatieve invloed op de 

recycleerbaarheid.

5

Bij voorkeur is minstens één van de elastomeren vrij van maleïnezuuranhydride of niet 

met maleïnezuuranhydride gegraft. In het geval de samenstelling meerdere elastomeren 

omvat, zijn deze bij voorkeur allen vrij van maleïnezuuranhydride of niet met 

maleïnezuuranhydride gegraft.

10

Verder kan de samenstelling nog minstens worden voorzien van minerale 

vezelstructuren zoals vezels van glas, tal en/of wollastoniet. Deze minerale 

vezelstructuren zorgen ervoor dat de mate van vervorming die optreedt onder invloed 

van variërende temperatuur door bijvoorbeeld invallend zonlicht of vloerverwarming 

kan worden beperkt. Zo kan het daarmee gepaard gaande risico op kier- of 15

spleetvorming tussen de gekoppelde vloerpanelen worden verkleind. De minerale 

vezelstructuren verhogen met andere woorden de dimensionele stabiliteit van de 

betreffende substraatlaag en verlagen de thermische krimp of uitzetting bij wisselende 

temperatuur. Er wordt bovendien opgemerkt dat de één of meerdere elastomeren de 

positieve invloed van de minerale vezelstructuren op de dimensionele stabiliteit blijken 20

te versterken. Zij vormen samen met het thermoplastisch polyester een flexibele matrix 

waarin de vezelstructuren goed blijken te gedijen. Nog is vastgesteld dat de 

samenstelling van de vezelstructuren kan worden voorzien zonder dat de betreffende 

substraatlaag hierbij te stijf of te hard wordt. Dit is opmerkelijk gezien de reeds relatief 

hoge stijf- of hardheid van een thermoplastisch polyester zoals PET.25

Het aandeel aan minerale vezelstructuren in de samenstelling is bij voorkeur gelegen 

tussen 5 wt% en 40 wt%, meer bij voorkeur tussen 10 wt% en 30 wt% en nog meer bij 

voorkeur tussen 15 wt% en 25 wt%.

30

Er kan nog minstens een vulstof zijn toegevoegd aan de samenstelling, zoals krijt, 

kalksteen en/of talk. Zulke vulstof laat enerzijds toe de mechanische eigenschappen van 
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het substraat te modificeren en anderzijds kan zij economische voordelen met zich 

meebrengen. Nog is vastgesteld dat de vulstof aan de samenstelling kan worden 

toegevoegd zonder dat de betreffende substraatlaag hierbij te stijf of te hard wordt. Dit 

is opmerkelijk gezien de reeds relatief hoge stijf- of hardheid van een thermoplastisch 

polyester zoals PET.5

Het aandeel vulstof in de samenstelling is bij voorkeur gelegen tussen 10 wt% en 80 

wt%, meer bij voorkeur tussen 20 wt% en 70 wt% en nog meer bij voorkeur tussen 20 

wt% en 60 wt%. In een uitvoeringsvorm kan het aandeel aan vulstof in de 

samenstelling gelegen zijn tussen 55 wt% en 70 wt%.10

Hoewel de samenstelling bij voorkeur vrij is van weekmakers, sluit de huidige

uitvinding hun gebruik niet uit. In ieder geval laat de huidige uitvinding toe het gehalte 

weekmakers tot een minimum te herleiden. Voorbeelden van weekmakers die eventueel 

kunnen worden aangewend, zijn DOP, DINCH, DINP, DOTP of polyisobutenen zoals 15

Oppanol B.

De samenstelling omvat bij voorkeur nog minstens een compatibilisator of 

koppelingsagent. De compatibilisator of koppelingsagent biedt als voordeel dat de 

stabiliteit van de samenstelling kan worden verhoogd. Dit is in het bijzonder het geval 20

als het thermoplastisch polyester geen of weinig affiniteit vertoont voor één van de één 

of meerdere elastomeren. In dit verband wordt opgemerkt dat elastomeren uitgevoerd 

volgens de hiervoor beschreven eerste voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de 

tweede uitvoeringsmogelijkheid, met name blokcopolymeren gebaseerd op styreen en 

ethyleen/butyleen of styreen en ethyleen/propyleen zoals lineaire tri-blokcopolymeren 25

gebaseerd op styreen en ethyleen/butyleen, zulke affiniteit kunnen vertonen. 

Bijvoorbeeld kunnen de hiervoor genoemde Kraton elastomeren reeds affiniteit met het 

thermoplastische polyester dat in het bijzonder PET betreft, vertonen. In dat geval hoeft 

dus geen compatibilisator te worden ingezet, doch is dit niet uitgesloten.

30

Er wordt nog opgemerkt dat in het geval de samenstelling meerdere elastomeren omvat 

meerdere compatibilisatoren of koppelingsagenten kunnen worden ingezet. Het aantal 
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compatibilisatoren dat hierbij wordt aangewend, kan afhangen van het aantal 

elastomeren dat reeds affiniteit vertoont voor het thermoplastisch polyester.

Een geschikte compatibilisator of koppelingsagent kan zijn gebaseerd op 

glycidylmethacrylaat. Een voorbeeld hiervan is een copolymeer van ethyleen en 5

glycidylmethacrylaat zoals het commercieel beschikbare Lotader AX 8840. Nog een 

ander voorbeeld is een terpolymeer van ethyleen, acrylester en glycidyl methacrylaat 

zoals het commercieel beschikbare Lotader AX 8900.

Nog een ander voorbeeld van een geschikte compatibilisator of koppelingsagent is een 10

ethyleen terpolymeer, al dan niet in combinatie met glycidylmethacrylaat, zoals het 

commercieel beschikbare Elvaloy PTW van Dupont.

Nog een geschikte compatibilisator kan zijn gevormd door PP dat gegraft is met 

maleïnezuuranhydride. De commercieel beschikbare Orevac CA100, Polybond 3200, 15

Polyram Bondyram 1001 en 1101 vormen hiervan voorbeelden.

Het aandeel compatibilisator of koppelingsagent in de samenstelling is bij voorkeur 

kleiner dan 10 wt%, meer bij voorkeur kleiner dan 5 wt% en nog meer bij voorkeur 

kleiner dan 2.5 wt%.20

De samenstelling kan nog minstens zogenaamde melt enhancers omvatten, waarvan het 

aandeel in de samenstelling bij voorkeur kleiner is dan 5 wt%, meer bij voorkeur 

kleiner dan 2.5 wt% en nog meer bij voorkeur kleiner dan 1 wt%. De melt enhancers 

dragen bij tot de robuustheid en taaiheid van de betreffende substraatlaag. Zij reduceren 25

immers de viscositeitsdaling van het thermoplastisch polyester die door hydrolyse 

ervan kan worden teweeggebracht.

De samenstelling kan naast de reeds hiervoor genoemde componenten of bestanddelen

nog minstens een thermoplastische kunststof anders dan een thermoplastisch polyester30

omvatten. Dat de samenstelling nog een thermoplastische kunststof anders dan 

thermoplastisch polyester omvat, hierna “bijkomende thermoplastische kunststof” 

BE2016/5036



10

genoemd, heeft als voordeel dat een bijkomende vrijheid wordt gecreëerd voor het 

modificeren van de eigenschappen van de substraatlaag.

De bijkomende thermoplastische kunststof betreft bij voorkeur PP. Dit biedt als 

voordeel dat de stijfheid van de betreffende substraatlaag nog kan worden verlaagd, 5

waardoor de mate van vermoeiing onder invloed van belasting kan worden beperkt. 

Zeker in het geval dat koppeldelen zoals klikprofileringen zijn voorzien in de 

substraatlaag is dit voordelig gezien de kans op breuk of beschadiging ervan nog kan 

worden geminimaliseerd. Bovendien kan door het inzetten van PP als bijkomende 

thermoplastische kunststof de robuustheid en taaiheid van de betreffende substraatlaag 10

verder worden verhoogd.

Hoewel bij voorkeur isotactisch polypropyleen wordt aangewend als bijkomende 

thermoplastische kunststof, sluit de uitvinding het gebruik van atactisch polypropyleen 

niet uit. Het gebruik van atactisch polypropyleen kan er immers toe bijdragen dat een 15

hoger vulstofaandeel kan worden bereikt.

In nog een mogelijkheid betreft de bijkomende thermoplastische kunststof polystyreen

of een combinatie van PP en polystyreen.

20

Er wordt nog opgemerkt dat de meest voordelige waarden voor minstens het aandeel 

thermoplastisch polyester, elastomeer en eventueel aanwezige vulstof in de 

samenstelling afhangen van het type elastomeer dat wordt aangewend zoals hierna 

beschreven.

25

In de hiervoor beschreven eerste uitvoeringsmogelijkheid voor het elastomeer, voldoet 

de samenstelling bij voorkeur aan één of meerdere van de volgende karakteristieken:

- het aandeel thermoplastisch polyester in de samenstelling is gelegen tussen 20 

wt% en 30 wt%;

- het aandeel elastomeer in de samenstelling is gelegen tussen 5 wt% en 15 wt%; 30

en/of

- het aandeel vulstof in de samenstelling is gelegen tussen 40 wt% en 50 wt%.
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In de hiervoor beschreven tweede uitvoeringsmogelijkheid voor het elastomeer voldoet 

de samenstelling bij voorkeur aan één of meerdere van de volgende karakteristieken:

- het aandeel thermoplastisch polyester in de samenstelling is gelegen tussen 15 

wt% en 25 wt%;5

- het aandeel elastomeer in de samenstelling is gelegen tussen 5 wt% en 15 wt%; 

en/of

- het aandeel vulstof in de samenstelling is gelegen tussen 45 wt% en 55 wt%.

In de hiervoor beschreven derde uitvoeringsmogelijkheid voor het elastomeer voldoet 10

de samenstelling bij voorkeur aan één of meerdere van de volgende karakteristieken:

- het aandeel thermoplastisch polyester in de samenstelling is gelegen tussen 25 

wt% en 35 wt%;

- het aandeel elastomeer in de samenstelling is gelegen tussen 15 wt% en 25 

wt%; en/of15

- het aandeel vulstof in de samenstelling is gelegen tussen 25 wt% en 35 wt%.

De betreffende substraatlaag kan nog zijn geschuimd. Het voordeel hiervan is dat de 

dichtheid van de substraatlaag kan worden gereduceerd. Zo kan een besparing op 

grondstoffen en energie worden gerealiseerd. Alsook kan de substraatlaag nieuwe 20

eigenschappen worden toebedeeld zoals op vlak van comfort en dimensionele 

stabiliteit.

Hiertoe kan de samenstelling een blaasmiddel omvatten. Het blaasmiddel kan volgens 

een eerste mogelijkheid een chemisch blaasmiddel zoals azoisobutyronitrile of 25

azodicarbonamide betreffen. In een tweede mogelijkheid is het blaasmiddel een 

uitzetbare microsfeer. Voorbeelden van zulke uitzetbare microsferen zijn de 

commercieel beschikbare Expancel uitzetbare microsferen. Volgens een derde 

mogelijkheid betreft het blaasmiddel een fysisch blaasmiddel. 

30

Er wordt nog opgemerkt dat meerdere van de hiervoor beschreven blaasmiddelen 

kunnen worden gecombineerd.
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Om de densiteit van de substraatlaag te reduceren of omwille van economische 

voordelen, kan de samenstelling nog minstens een densiteitsreducerende vulstof zoals 

perliet, vermiculiet en/of silicaat omvatten. De vulstof betreft in het bijzonder een 

geëxpandeerde, geschuimde, poreuze of holle vulstof. In het geval van zulke5

geëxpandeerde vulstof wordt hier gedoeld op een vulstof die reeds is geëxpandeerd 

alvorens deze aan de samenstelling wordt toegevoegd. In het bijzonder betreft de 

geëxpandeerde vulstof een reeds geëxpandeerde microsfeer zoals de commercieel 

beschikbare reeds uitgezette Expancel microsferen.

10

Het laagvormig substraat kan worden voorzien van een versterkingslaag zoals een 

glasvezeldoek of een glasvlies, die zich al dan niet in de betreffende substraatlaag 

bevindt. De versterkingslaag kan de dimensionele stabiliteit van het vloerpaneel 

verhogen en zo de thermische krimp of uitzetting bij wisselende temperatuur verlagen, 

hetgeen het risico op kier- of spleetvorming bij gekoppelde vloerpanelen beperkt.15

De dikte van het vloerpaneel is bij voorkeur hoofdzakelijk, dus voor de helft of meer, 

gevormd door het laagvormig substraat. Meer speciaal vormt het laagvormig substraat 

een drager voor de er zich boven bevindende decoratieve toplaag.

20

De dikte van het laagvormig substraat is bij voorkeur gelegen tussen 1 en 6 mm en 

meer bij voorkeur tussen 2 en 5 mm. Dit laat toe het vloerpaneel voldoende dun uit te 

voeren, terwijl het toch nog voldoende stevigheid en stabiliteit vertoont.

Er wordt nog opgemerkt dat de betreffende substraatlaag volgens verschillende 25

mogelijkheden kan worden vervaardigd. Zo kan de substraatlaag aan de hand van 

strooi-, extrusie-, spuitgiet-, kalander- en/of coatingtechnieken worden vervaardigd.

Het laagvormig substraat kan uit meerdere lagen zijn opgebouwd. In dat geval is 

minstens één van de lagen uitgevoerd op basis van de hiervoor beschreven 30

samenstelling. De één of meerdere overige lagen kunnen op basis van een zoals 

hiervoor beschreven samenstelling zijn uitgevoerd, die weliswaar niet identiek hoeft te 
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zijn aan de samenstelling van de minstens ene laag. Het is echter mogelijk dat de één of 

meerdere overige lagen anders zijn uitgevoerd en niet op basis van een zoals hiervoor 

beschreven samenstelling.

De toplaag omvat minstens een decor, alsmede bij voorkeur een zich boven het decor 5

bevindende doorzichtige of doorschijnende slijtlaag.

Het decor van de toplaag omvat bij voorkeur een motief of patroon dat in de vorm van 

een bedrukking is aangebracht op een dragervel. Het decor kan bijvoorbeeld een 

houtmotief of -patroon, een stenen motief, een keramieken motief, of dergelijke meer 10

vertonen. Het dragervel kan een in hars gedrenkt papiervel betreffen of een 

kunststoffolie. Een voorbeeld van een in hars gedrenkt papiervel is een melamine 

geïmpregneerd papiervel. Voorbeelden van kunststoffolies zijn polyvinylchloridefolies, 

polyurethaanfolies, polypropyleenfolies, polyethyleentereftalaatfolies en

polyethyleenfolies. Zulk bedrukt dragervel wordt bij voorkeur via een thermisch 15

lamineerproces met het substraat of een overige laag van de toplaag verbonden. Het 

bedrukt dragervel kan al dan niet samen met één of meerdere overige lagen van de 

toplaag met het substraat worden verbonden.

Volgens een alternatieve doch eveneens voorkeurdragende uitvoeringsvorm betreft het 20

decor een zogenaamde “direct print” of “Direktdruck”. Hierbij wordt het decor 

rechtstreeks aangebracht op een onderliggende laag van het vloerpaneel of op een op 

deze onderliggende laag voorziene grondlaag of primer. De onderliggende laag kan het 

substraat betreffen doch ook een overige laag van de toplaag. Bij zulke direct print kan 

een printer worden aangewend die bij voorkeur een digitale printer zoals een digitale 25

inkjet printer betreft.

Volgens nog een alternatief betreft het decor een op de onderzijde van de slijtlaag 

aangebrachte bedrukking.

30

De slijtlaag betreft volgens een eerste mogelijkheid een in hars gedrenkt papiervel. Een 

voorbeeld van zulk papiervel is een melamine geïmpregneerd papiervel. Het papiervel 
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is bij voorkeur voorzien van harde partikels zoals korund partikels. Zulke partikels 

verhogen de slijtweerstand van het vloerpaneel. Het in hars gedrenkt papiervel kan, al 

dan niet samen met het voornoemde bedrukte papiervel, op het substraat of een overige 

laag van de toplaag worden aangebracht, bijvoorbeeld door middel van een thermisch 

lamineerproces.5

Volgens een tweede mogelijkheid betreft de slijtlaag een kunststofgebaseerde slijtlaag 

die hetzij als een folie, al dan niet samen met de voornoemde bedrukte folie, is 

aangebracht, bijvoorbeeld door middel van een thermisch lamineerproces, hetzij 

vloeibaar is aangebracht en nadien op het substraat of een overige laag van de toplaag10

is uitgehard. In het geval de slijtlaag een folie omvat, betreft het bij voorkeur een 

thermoplastische folie, in het bijzonder een polyvinylchloridefolie, een 

polyurethaanfolie, een polypropyleenfolie, een polyethyleentereftalaatfolie of een 

polyethyleenfolie.

15

De toplaag kan een ruglaag omvatten die minstens een thermoplastische kunststof 

omvat. De ruglaag kan hetzij, al dan niet samen met het hiervoor genoemde bedrukte 

dragervel en/of de slijtlaag, met het substraat wordt verbonden onder invloed van druk 

en temperatuur, hetzij in vloeibare of pasteuze vorm worden aangebracht door deze te 

kalanderen of anderzijds aan te brengen op het substraat.20

De ruglaag is bij voorkeur uitgevoerd op basis van een soepele thermoplast. Zulke 

soepele ruglaag heeft als voordeel dat de flexibiliteit van de vloerpanelen kan worden 

verhoogd. Dergelijke flexibiliteit kan bijdragen tot het installatiegemak van de 

vloerpanelen, alsook bijvoorbeeld tot een reductie van de geluidsproductie van de 25

vloerpanelen, bijvoorbeeld wanneer over de vloerpanelen wordt gestapt.

De toplaag kan zijn afgewerkt met een laklaag, die als vloeibare laag wordt 

aangebracht op de voornoemde slijtlaag en/of het voornoemde decor en vervolgens 

uitgehard is. Bij voorkeur betreft het een laklaag die door UV licht of excimeer straling30

kan worden uitgehard of een laag die middels temperatuursverhoging kan worden 

uitgehard. Deze laatstgenoemde laag kan bijvoorbeeld gebruik maken van 
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geblokkeerde isocyanaten als crosslinker. Bij voorkeur wordt een laklaag aangebracht 

bovenop de eventuele slijtlaag, doch volgens een alternatief kan de laklaag als slijtlaag 

fungeren.

De toplaag kan nog worden voorzien van indrukkingen die al dan niet in register zijn 5

uitgevoerd met het decor. Hiervoor kan een wals worden aangewend zoals op zich 

beschreven in PCT/IB2015/055826. De indrukkingen voorzien de vloerpanelen van een 

reliëf zodanig dat zij nog beter een natuurlijke structuur zoals een houtstructuur kunnen 

simuleren. De indrukkingen kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd volgens een 

houtnervenpatroon.10

Het vloerpaneel kan naast het substraat en de toplaag nog een tegenlaag omvatten die 

zich onder het substraat bevindt, doch hier niet rechtstreeks hoeft op aan te sluiten. De 

tegenlaag kan bijvoorbeeld zijn uitgevoerd op basis van kurk of op basis van een 

thermoplastische kunststof, dewelke bij voorkeur soepel is. Zulke eerder zachte 15

tegenlaag kan nieuwe eigenschappen toebedelen aan het vloerpaneel, bijvoorbeeld op 

vlak van comfort en geluidsabsorptie. In het bijzonder vormt zulke tegenlaag een laag 

met akoestische eigenschappen. De tegenlaag kan bijvoorbeeld bijdragen tot de 

reducering van de geluidsproductie van het vloerpaneel, bijvoorbeeld wanneer over het 

vloerpaneel wordt gewandeld.20

Het vloerpaneel is bij voorkeur aan minstens twee tegenoverliggende randen voorzien 

van mechanische koppelmiddelen of koppeldelen, die toelaten dat twee van dergelijke 

vloerpanelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De koppelmiddelen of koppeldelen 

kunnen hierbij een vergrendeling bewerkstelligen in een richting loodrecht op het vlak 25

van de gekoppelde vloerpanelen of in een richting loodrecht op de gekoppelde randen 

en in het vlak van de gekoppelde vloerpanelen. Bij voorkeur bewerkstelligen de 

koppelmiddelen of koppeldelen een vergrendeling in beide voornoemde richtingen.

Bij voorkeur vertonen de koppelmiddelen of koppeldelen één of een combinatie van de 30

volgende kenmerken:
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- het kenmerk dat de mechanische koppelmiddelen of koppeldelen hoofdzakelijk 

zijn uitgevoerd als een tand en een groef begrensd door een bovenlip en een 

onderlip, waarbij deze tand en groef hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor 

de vergrendeling in voornoemde richting loodrecht op het vlak van de 

gekoppelde vloerpanelen, en waarbij de tand en de groef van bijkomstige 5

vergrendeldelen, hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de vergrendeling in 

voornoemde richting loodrecht op de gekoppelde randen en in het vlak van de 

gekoppelde vloerpanelen, zijn voorzien. Bij voorkeur omvatten de 

vergrendeldelen een uitsteeksel aan de onderzijde van de tand en een uitsparing 

in de onderste lip van de groef. Dergelijke koppelmiddelen en vergrendeldelen 10

zijn bijvoorbeeld gekend uit het WO 97/47834;

- het kenmerk dat de mechanische koppelmiddelen of koppeldelen de gekoppelde 

vloerpanelen tegen elkaar aandrukken, bijvoorbeeld doordat deze mechanische 

koppelmiddelen uitgevoerd zijn met zogenaamde voorspanning, zoals op zich 

bekend is uit het EP 1 026 341. De spankracht waarmede de vloerpanelen tegen 15

elkaar of naar elkaar toe worden gedrukt, kan bijvoorbeeld, in combinatie met 

bovenstaande eigenschap, worden bekomen aan de hand van een in gekoppelde 

positie uitgebogen onderlip die in een poging terug te veren tegen de onderzijde

van de tand aandrukt; 

- het kenmerk dat de mechanische koppelmiddelen of koppeldelen een koppeling 20

toelaten aan de hand van een horizontale, of quasi horizontale, schuifbeweging 

van de panelen naar elkaar toe;

- het kenmerk dat de mechanische koppelmiddelen of koppeldelen een koppeling 

toelaten aan de hand van een wentelbeweging langs de betreffende randen;

- het kenmerk dat de mechanische koppelmiddelen of koppeldelen een koppeling 25

toelaten aan de hand van een neerwaarts gerichte beweging van een mannelijk 

koppeldeel, bijvoorbeeld met een tand, tot in een vrouwelijk koppeldeel, 

bijvoorbeeld met een groef, bij voorkeur om dergelijke vloerpanelen volgens 

het zogenaamde “fold-down” principe te installeren, zoals op zich gekend uit 

WO 01/75247;30
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- het kenmerk dat de mechanische koppelmiddelen of koppeldelen, of op zijn 

minst de bijhorende bovenrand, verwezenlijkt is aan de hand van een 

freesbewerking met roterende freeswerktuigen; en/of

- het kenmerk dat de mechanische koppelmiddelen of koppeldelen gebruik maken 

van een afzonderlijk vergrendelelement of een inzetstuk, zoals op zich 5

beschreven in onder andere de documenten WO 2006/043893 A1, WO 

2008/068245 A1 en WO 2009/066153 A2.

Bij voorkeur worden de voornoemde koppelmiddelen of koppeldelen, of althans 

minstens een gedeelte van deze koppelmiddelen of koppeldelen, aangebracht in het 10

materiaal van het substraat, meer speciaal in het materiaal van de op basis van de 

hiervoor beschreven samenstelling uitgevoerde substraatlaag. De substraatlaag vertoont 

hiertoe uitstekende eigenschappen zoals op vlak van mechanische sterkte en 

flexibiliteit. De koppelmiddelen of koppeldelen kunnen worden aangebracht door 

middel van freesbewerkingen met roterende freeswerktuigen.15

Het vloerpaneel betreft bij voorkeur een langwerpig rechthoekig of een vierkant 

vloerpaneel dat aan zijn beide paren van tegenoverliggende randen voorzien is van 

koppelmiddelen of koppeldelen zoals hiervoor beschreven.

20

Er wordt echter niet uitgesloten dat het vloerpaneel aan zijn randen vrij is van

koppelmiddelen of koppeldelen, waarbij het vloerpaneel dan bedoeld is om met zijn

onderzijde tegen een ondergrond te worden verlijmd of los te worden geïnstalleerd.

Er wordt nog opgemerkt dat de huidige uitvinding ook betrekking heeft op een 25

substraat voor een paneel, meer speciaal een vloerpaneel, waarbij het substraat 

laagvormig is, en minstens een laag omvat die is uitgevoerd op basis van een 

samenstelling die minstens een thermoplastische kunststof omvat, met als kenmerk dat 

de samenstelling naast de thermoplastische kunststof nog minstens één of meerdere

elastomeren omvat; en dat voornoemde thermoplastische kunststof thermoplastisch 30

polyester betreft. Het substraat en de samenstelling kunnen verder zijn uitgevoerd zoals 

reeds hiervoor beschreven.
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Er wordt nog opgemerkt dat elk van de hiervoor vermelde waarde-intervallen de

genoemde grenzen omvat, tenzij expliciet anders aangegeven.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als 5

voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende 

uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin:

- figuur 1 in bovenaanzicht een vloerpaneel weergeeft volgens de uitvinding; en

- figuur 2 een doorsnede weergeeft volgens de lijn II-II in figuur 1.10

Figuur 1 geeft in bovenaanzicht een vloerpaneel 1 weer volgens de huidige uitvinding. 

Het vloerpaneel 1 is hier langwerpig en rechthoekig. Het omvat een paar lange zijden 

2-3 en een paar korte zijden 4-5.

15

Figuur 2 geeft een doorsnede weer volgens lijn II-II in figuur 1. Uit de doorsnede is 

duidelijk dat het vloerpaneel 1 is opgebouwd uit een laagvormig substraat 6 en een zich 

boven het substraat 6 bevindende decoratieve toplaag 7.

In het voorbeeld omvat het substraat 6 één laag 8 die is uitgevoerd op basis van een 20

samenstelling zoals hiervoor beschreven. De samenstelling omvat hier meer speciaal

PET, een thermoplastisch elastomeer, een compatibilisator of koppelingsagent,

glasvezels, calciumcarbonaat en melt enhancers. Drie praktische voorbeelden van zulke 

samenstelling zijn hieronder beschreven.

25

VOORBEELD 1

Het PET is aanwezig in de vorm van PET flakes waarvan het aandeel in de 

samenstelling 25 wt% bedraagt. Het elastomeer is uitgevoerd volgens de hiervoor 

beschreven eerste uitvoeringsmogelijkheid. Het is dus een thermoplastisch elastomeer30

uitgevoerd op basis van propyleen en betreft meer speciaal een ethyleen-propyleen 

copolymeer, met name Vistamaxx 6202FL. Dit elastomeer is aanwezig in een aandeel 
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van 8 wt%. De compatibilisator of koppelingsagent betreft een terpolymeer van 

ethyleen, acrylester en glycidylmethacrylaat, namelijk Lotader AX8900, die in een 

aandeel van 1.8 wt% aanwezig is in de samenstelling. Verder zijn de glasvezels, het 

calciumcarbonaat en de melt enhancers aanwezig in een aandeel van respectievelijk 20 

wt%, 45 wt% en 0.2 wt%.5

VOORBEELD 2

Het PET is aanwezig in een aandeel in de samenstelling van 20 wt%. Het elastomeer is

uitgevoerd volgens de hiervoor beschreven tweede uitvoeringsmogelijkheid. Het betreft 10

dus een thermoplastisch elastomeer op basis van een styreen blokcopolymeer en is 

meer speciaal uitgevoerd op basis van een samenstelling van een SEBS 

blokcopolymeer en een polyolefin zoals PP, met name Ensoft SX-241-50A-T2-000. Dit 

elastomeer is aanwezig in een aandeel van 8 wt%. De compatibilisator betreft een 

copolymeer van ethyleen en glycidylmethacrylaat, namelijk Lotader AX8840, dat in 15

een aandeel van 1.8 wt% aanwezig is in de samenstelling. Verder zijn de glasvezels, het 

calciumcarbonaat en de melt enhancers aanwezig in een aandeel van respectievelijk 20 

wt%, 50 wt% en 0.2 wt%.

VOORBEELD 320

Het PET is aanwezig in een aandeel in de samenstelling van 30 wt%. Het elastomeer is

uitgevoerd volgens de hiervoor beschreven derde uitvoeringsmogelijkheid en betreft 

dus een polyolefin elastomeer. Meer speciaal is het een ethyleen-octeen copolymeer, 

met name Engage 8180. Dit elastomeer is aanwezig in een aandeel van 18 wt%. De 25

compatibilisator betreft Sukano TA52-10 MB02, dat in een aandeel van 1.8 wt% 

aanwezig is in de samenstelling. Verder zijn de glasvezels, het calciumcarbonaat en de 

melt enhancers aanwezig in een aandeel van respectievelijk 20 wt%, 30 wt% en 0.2 

wt%.

30

Het substraat 6 heeft hier een dikte T die meer dan de helft van de totale dikte T1 van 

het vloerpaneel 1 uitmaakt.
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In het voorbeeld omvat de decoratieve toplaag 7 een decor 9, alsmede een zich boven 

het decor 9 bevindende doorzichtige of doorschijnende slijtlaag 10. Hierbij kunnen het 

decor 9 en de slijtlaag 10 zijn uitgevoerd zoals hiervoor beschreven. Het decor omvat 

zoals schematisch weergegeven in figuur 1 een houtmotief 11.5

Er wordt nog opgemerkt dat de decoratieve toplaag 7 hier duidelijkheidshalve groter is 

weergegeven dan in werkelijkheid.

Het vloerpaneel 1 is hier aan minstens de zijden 2-3 voorzien van mechanische 10

koppeldelen 12. De koppeldelen 12 laten toe dat twee van dergelijke vloerpanelen 1 

aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodanig dat een vergrendeling ontstaat in zowel 

een richting V loodrecht op het vlak van de gekoppelde vloerpanelen 1 als in een 

richting H loodrecht op de gekoppelde zijden 2-3 en in het vlak van de gekoppelde 

vloerpanelen 1.15

De getoonde koppeldelen 12 zijn in hoofdzaak uitgevoerd als een tand 13 en een groef 

14 die verantwoordelijk zijn voor de vergrendeling in de richting V. De groef 14 is 

hierbij voorzien van een bovenste lip 15 en een onderste lip 16 die zich voorbij het 

distale uiteinde van de bovenste lip 15 uitsteekt.20

De tand 13 en de groef 14 zijn nog voorzien van vergrendeldelen 17-18 die 

verantwoordelijk zijn voor de vergrendeling in de richting H. In het voorbeeld bestaan 

de vergrendeldelen 17-18 uit een uitsteeksel 17 aan de onderzijde van de tand 13 en een 

in de gekoppelde toestand daarmee samenwerkende uitsparing 18 in de onderste lip 16 25

van de groef 14.

De koppeldelen 11-12 zijn in het getoonde voorbeeld in hoofdzaak verwezenlijkt in de 

substraatlaag 8. Dit kan aan de hand van freesbewerkingen, bijvoorbeeld met roterende 

freeswerktuigen.30
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De in stippellijn weergegeven contour van de zijde 2 maakt duidelijk dat de 

koppeldelen 12 in het voorbeeld minstens een koppeling toelaten aan de hand van een 

wentelbeweging W langs de betreffende zijden 2-3.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven 5

uitvoeringsvormen, doch dergelijke vloerpanelen en substraten kunnen volgens 

verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de huidige 

uitvinding te treden.
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Conclusies.

__________

1.- Vloerpaneel voor het vormen van een vloerbekleding, waarbij het vloerpaneel (1)

een laagvormig substraat (6) omvat, alsook een zich boven het substraat (6) bevindende5

decoratieve toplaag (7); en waarbij het substraat (6) minstens een laag (8) omvat die is 

uitgevoerd op basis van een samenstelling die minstens een thermoplastische kunststof 

omvat; daardoor gekenmerkt dat de samenstelling naast de thermoplastische kunststof 

nog minstens één of meerdere elastomeren omvat; en dat voornoemde thermoplastische 

kunststof thermoplastisch polyester betreft.10

2.- Vloerpaneel volgens conclusie 1, waarbij het aandeel thermoplastisch polyester in 

de samenstelling gelegen is tussen 5 wt% en 50 wt%, bij voorkeur tussen 10 wt% en 40 

wt%, en nog meer bij voorkeur tussen 15 wt% en 35 wt%.

15

3.- Vloerpaneel volgens conclusie 1 of 2, waarbij het thermoplastisch polyester

polyethyleentereftalaat (PET) betreft.

4.- Vloerpaneel volgens conclusie 3, waarbij het thermoplastisch polyester in de 

samenstelling aanwezig is in de vorm van PET flakes.20

5.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het aandeel 

elastomeer in de samenstelling gelegen is tussen 1 wt% en 35 wt%, bij voorkeur tussen 

1 wt% en 30 wt%, nog meer bij voorkeur tussen 5 wt% en 30 wt%, en het meest bij 

voorkeur tussen 5 wt% en 25 wt%.25

6.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij minstens één 

elastomeer een Shore hardheid vertoont die groter is dan 20 Shore A en kleiner is dan

90 Shore A, en bij voorkeur groter is dan 40 Shore A en kleiner is dan 85 Shore D, 

waarbij de Shore hardheid is gemeten volgens de norm ISO 868.30
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7.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij minstens één van 

de elastomeren een thermoplastisch elastomeer betreft.

8.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij minstens één 

elastomeer op basis van propyleen is uitgevoerd; en waarbij het op basis van propyleen 5

uitgevoerd elastomeer bij voorkeur één van de volgende karakteristieken vertoont:

- het betreft een ethyleen-propyleen copolymeer; of

- het betreft een thermoplastisch polyolefin (TPO) of een samenstelling van 

polypropyleen en onvernet ethyleen-propyleen-dieen monomeer (EPDM)

rubber.10

9.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij minstens één 

elastomeer op basis van een styreen blokcopolymeer zoals styreen-butyleen-styreen 

(SBS) of styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) is uitgevoerd; en waarbij het op 

basis van styreen blokcopolymeer uitgevoerde elastomeer bij voorkeur één van de 15

volgende karakteristieken vertoont:

- het betreft een blokcopolymeer gebaseerd op styreen en ethyleen/butyleen of

styreen en ethyleen/propyleen, meer speciaal een lineair tri-blokcopolymeer 

gebaseerd op styreen en ethyleen/propyleen of lineair SEBS; of

- het is uitgevoerd op basis van een samenstelling van enerzijds SEBS of SBS en 20

anderzijds een polyolefin zoals polypropyleen of polyethyleen.

10.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij minstens één 

elastomeer een polyolefin elastomeer (POE) betreft, en bij voorkeur een ethyleen-

octeen copolymeer betreft.25

11.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de samenstelling 

nog minstens minerale vezelstructuren zoals glasvezels omvat, waarvan het aandeel in 

de samenstelling bij voorkeur gelegen is tussen 5 wt% en 40 wt%, meer bij voorkeur 

gelegen is tussen 10 wt% en 30 wt%, en nog meer bij voorkeur tussen 15 wt% en 25 30

wt%.
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12.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de samenstelling 

nog minstens een vulstof zoals krijt, kalksteen en/of talk omvat, waarvan het aandeel in 

de samenstelling bij voorkeur gelegen is tussen 10 wt% en 80 wt%, meer bij voorkeur 

tussen 20 wt% en 70 wt%, en nog meer bij voorkeur tussen 20 wt% en 60 wt%.

5

13.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de samenstelling 

nog minstens een compatibilisator of een koppelingsagent omvat, waarbij de 

compatibilisator of koppelingsagent bij voorkeur is geselecteerd uit de groep die de 

volgende stoffen omvat: een copolymeer van ethyleen en glycidylmethacrylaat, een 

terpolymeer van ethyleen, acrylester en glycidylmethacrylaat en een met 10

maleïnezuuranhydride gegraft polypropyleen.

14.- Vloerpaneel volgens conclusie 13, waarbij het aandeel compatibilisator of 

koppelingsagent in de samenstelling kleiner is dan 10 wt%, bij voorkeur kleiner dan 5 

wt% en meer bij voorkeur kleiner is dan 2.5 wt%.15

15.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de samenstelling 

nog minstens zogenaamde melt enhancers omvat, waarvan het aandeel in de 

samenstelling bij voorkeur kleiner is dan 5 wt%, meer bij voorkeur kleiner is dan 2.5 

wt%, en nog meer bij voorkeur kleiner is dan 1 wt%.20

16.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de samenstelling 

naast de reeds hiervoor genoemde componenten of bestanddelen nog minstens een 

thermoplastische kunststof omvat anders dan thermoplastisch polyester, die bij 

voorkeur polypropyleen of polystyreen of een combinatie van beiden betreft.25

17.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de decoratieve 

toplaag (7) een decor (9) omvat, alsmede een zich boven het decor (9) bevindende 

doorzichtige of doorschijnende slijtlaag (10).

30

18.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het vloerpaneel

(1) nog een zich onder het substraat (6) bevindende tegenlaag omvat.
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19.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het vloerpaneel

(1) aan minstens twee tegenoverliggende randen (2-3) is voorzien van mechanische 

koppelmiddelen of koppeldelen (12), waarbij deze koppelmiddelen of koppeldelen (12)

toelaten dat twee van dergelijke vloerpanelen (1) aan elkaar kunnen worden gekoppeld 5

zodanig dat een vergrendeling ontstaat in zowel een richting (V) loodrecht op het vlak 

van de gekoppelde vloerpanelen (1) als in een richting (H) loodrecht op de gekoppelde 

randen (2-3) en in het vlak van de gekoppelde vloerpanelen (1).

20.- Substraat voor een paneel, meer speciaal een vloerpaneel (1), waarbij het substraat10

(6) laagvormig is, en minstens een laag (8) omvat die is uitgevoerd op basis van een 

samenstelling die minstens een thermoplastische kunststof omvat, daardoor gekenmerkt 

dat de samenstelling naast de thermoplastische kunststof nog minstens één of meerdere 

elastomeren omvat; dat voornoemde thermoplastische kunststof thermoplastisch 

polyester betreft; en dat de samenstelling bij voorkeur is uitgevoerd volgens één van de 15

conclusies 2 tot 16.
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Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 

industriële toepasbaarheid; citaties en toelichting ter ondersteuning van deze 

verklaring

1 Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 WO 2009/134403 A1 (ARMSTRONG WORLD IND INC [US]; TIAN DONG 

[US]; ROSS JEFFREY S [US]; WIN) 5 november 2009 (2009-11-05)

D2 DE 100 01 148 A1 (DLW AG [DE]) 26 juli 2001 (2001-07-26)

2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens 1 niet nieuw is.

In D1 wordt geopenbaard: een vloerpaneel (alinea [0002] voor het vormen van 

een vloerbekleding, waarbij het vloerpaneel een laagvormig substraat 2 omvat, 

alsook een zich boven het substraat 2 bevindende decoratieve toplaag 4 

(alinea [0007]; figuur 1); en waarbij het substraat 2 minstens een laag 2 omvat 

die is uitgevoerd op basis van een samenstelling die een thermoplastische 

kunststof omvat (alinea [0009]: thermoplastische polyester hars); waarbij de 

samenstelling naast de thermoplastische kunststof nog een of meerdere 

elastomeren (alinea [0010]: thermoplastisch rubber als vulmiddel) omvat; en dat 

voornoemde thermoplastische kunststof thermoplastisch polyester betreft 

((alinea [0009]: thermoplastische polyester hars) en derhalve alle maatregelen 

volgens de onderhavige conclusie 1.

3 De afhankelijke conclusies 2-20 bevatten geen maatregelen die in combinatie 

met de maatregelen volgens een der conclusies waarnaar zij verwijzen voldoen 

aan de eisen van nieuwheid of inventiviteit. De redenen zijn als volgt:

3.1 vgl. conclusies 2, 3: D1; bindmiddel is thermoplastische polyester met een 

gewichtspercentage van 10 -14,5% (zie tabel 2 op bladzijde 7/8 en alinea 

[0007] en [0009]). In aanmerking nemende dat het "substraat" eveneens de 

laag 3 kan omvatten, omvat deze laag PET (vgl. alinea [0007]).

3.2 vgl. conclusie 4: D1; in alinea [0010] wordt voorgesteld hergebruikt materiaal, 

zoals bandensnippers, te gebruiken als vulmiddel. Het gebruik van PET-vlokken 

(gewoonlijk gewonnen uit hergebruikte PET-flessen) is veeleer een bekend 

alternatief van dit hergebruikte vulmateriaal dat in synthetische vloerbedekking 

wordt gebruikt.

3.3 vgl. conclusie 5: D1; volgens alinea [0007], het vulmiddel dat een elastomere 

rubber (bijvoorbeeld bandensnippers) kan zijn, heeft een gewichtspercentage 
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van circa 20-95%.

3.4 vgl. conclusie 6: D1; aangezien dezelfde samenstelling volgens de conclusies in 

D1 wordt geopenbaard voor het materiaal van een dergelijk vloerpaneel, wordt 

verondersteld dat het bekende vloerpaneel dezelfde eigenschappen heeft, in 

het bijzonder met betrekking tot de Shore-hardheid ervan.

3.5 vgl. conclusies 7-10: D1; in de conclusies worden veeleer geringe wijzigingen 

van de geopenbaarde samenstellingen voor een dergelijk vloerpaneel 

gedefinieerd, die tot de gangbare praktijk van een deskundige in het vakgebied 

behoren.

3.6 vgl. conclusie 11: D1 en D2; in D2 wordt het gebruik van glasvezelversterking 

voor dergelijke synthetische vloerpanelen voorgesteld (kolom 2, regels 54-62).

3.7 vgl. conclusie 12: D1; gebruik van kalksteen als vulmiddel (alinea [0010]).

3.8 vgl. conclusies 13-19: D1; in de conclusies worden veeleer geringe wijzigingen 

van de geopenbaarde samenstellingen voor een dergelijk vloerpaneel 

gedefinieerd, die tot de gangbare praktijk van een deskundige in het vakgebied 

behoren.

3.9 vgl. conclusie 20: D1; in D1 wordt eveneens een substraat omvattende de lagen 

2 en 3 geopenbaard (zie figuur 1; alinea [0007]-[0010]) met dezelfde 

samenstelling als in conclusie 2.

Betreffende Item VII

Bepaalde gebreken in de aanvrage

4 De bekende stand van de techniek zoals geopenbaard in D1 en D2 moet in de 

beschrijving worden genoemd en dit document moet daarin bij naam genoemd 

worden.
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