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1. Veiligheidsaanwijzingen

1.1 Voorschriften
neem de plaatselijk geldende voorschriften en normen voor de elektrische installaties en koelings-/verwarmingsin-

stallaties in acht, alsook die van de droogbouw.

1.2 Garantievoorwaarden
bij niet-deskundige installatie en ingebruikname van de koeling/verwarming bestaat geen aanspraak op garantie 

resp. waarborg door de fabrikant. onze op dat moment geldige montagehandleiding maakt deel uit van onze garantie!

1.3 Moduleplaat
De moduleplaat bestaat uit:

	 •	de	FERMACELL-gipsvezelplaat	18	mm

	 •	de	kant-en-klaar	geïntegreerde	VarioModule-buis	11,6x1,5	laser	(alu-pexbuis)

De moduleplaten worden op pallets geleverd.

bij de opslag van de moduleplaten-pallets moet het draagvermogen van de opslagplek in acht worden genomen.

Het gewicht van de moduleplaten bedraagt 20,5 kg/m².

De moduleplaten moeten plat op een egale ondergrond worden gelegd.

Ze moeten tegen vocht worden beschermd. Tijdelijk vochtig geworden 

platen mogen pas na volledig drogen worden verwerkt.

bij omstapelingen in het kader van het bouwplektransport moeten de 

zichtkanten van de moduleplaten naar beneden liggen.

als ze rechtop worden gelegd leidt dit tot vervormingen van de platen 

en beschadiging van de randen. Het horizontale platentransport in het 

gebouw is mogelijk met heftrucks of andere palletvervoerders.

afzonderlijke moduleplaten kunnen het beste rechtop worden gedra-

gen.

1.4 Maximale aanvoertemperatuur
De maximale aanvoertemperatuur van de moduleplaten bedraagt 50 °C.

FERMACELL
Gipsvezelplaat 18 mm

VarioModule-buis
11,6x1,5 Laser

Achterkant
(wandconstructie)

Zichtkant
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1.5 VarioModule-buis 11,6x1,5 laser
De variomodule-buis 11,6x1,5 laser is een aluminium meerlaagsbuis (100% zuurstof-diffu-

siedicht). Het is kant-en-klaar in de moduleplaten geïntegreerd. om te voorkomen dat de 

variomodule-buizen tijdens de bouwfase door boor- of snijwerkzaamheden worden bescha-

digd, moeten op geschikte plekken opvallende waarschuwingen worden aangebracht. wat 

betreft weerbestendigheid gelden voor de variomodule-buis 11,6x1,5 laser dezelfde aanwij-

zingen als voor de voorgeïsoleerde variomodule-buis 16x2.

1.6 Voorgeïsoleerde VarioModule-buis 16x2
De voorgeïsoleerde variomodule-buis 16x2 als toevoer naar de modulewand is slechts 

beperkt weerbestendig en moet tegen direct zonlicht worden beschermd. De variomodule-

buis mag niet in de open lucht worden opgeslagen.

Door het op elkaar inwerken van lucht-zuurstof en uv-stralen worden de buizen beschadigd. 

De gebruikelijke tussenopslag op de bouwplek is voor enkele dagen toegestaan.

1.7 Brandbeveiliging
De variotherm moduleplaten 18 mm komen brandbeveiligingstechnisch overeen met een 12,5 mm FermaCell-

gipsvezelplaat (test IbS-linz nr. vFa2001-0389.01, brandbeveiligingstechnische beoordeling dossiernummer 

10111710). neem de betreffende FermaCell-richtlijnen en het FermaCell-brandbeveiligingsrapport in acht.

1.8 Zichtkant/achterkant van de Moduleplaat

De moduleplaten worden zodanig gemonteerd, 

dat de geïntegreerde variomodule-buizen na de 

montage niet zichtbaar zijn.

De zichtkant wijst naar buiten, de achterkant 

naar de basisconstructie.

achterkantZichtkant
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2. Gereedschap, werkdocumenten

2.1  Gereedschap voor het monteren van de Moduleplaten op de basisconstructie (geleverd door de op-
drachtgever)

Snÿgereedschap

bevestigingsgereedschap

2.2 Gereedschap voor het aansluiten van de Variotherm-buizen (in het Variotherm-leverprogramma)

2.3 Gereedschap voor het plamuren van de voegen van de Moduleplaten (geleverd door de opdrachtgever)

2.4 Overige werkdocumenten
neem a.u.b. ook actuele plannings- en 

montagehandleidingen van FermaCell in 

acht!

Schaaf voor zichtbare randen

Persgereedschap EcoPress of AkkuPress Mini incl. perstangKalibreer- en optromperge-
reedschap

GatenzaagCirkelzaag met afzuiging

Buissnijder

Schone emmer Troffel & vlakspann Lijmschraper

Schroefmachine, bij voorkeur 
230 Volt

Lijmpistool voor voegenlijm
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3. Basisconstructie

Dit hoofdstuk toont mogelijke basisconstructies voor de moduleplaten en in acht te nemen bijzonderheden voor resp. 

bij de verwerking van de moduleplaten. onafhankelijk daarvan dient u de richtlijnen te volgen van de houtbouw resp. 

de droogbouw-systeemfabrikant voor de planning en montage van uw wand- en schuine dakconstructie.

basisconstructies bestaan afhankelijk van de vereisten uit hout en/of metaal met of zonder oppervlaktebeplanking 

resp. holle ruimte-isolatie en dampremmende (dampwerende) laag.

bij houten basisconstructies moet het gebruikte constructiehout voldoende droog en recht zijn resp. aan de Önorm 

DIn 4074-1 (kwaliteitsklasse 2 en snijklasse S = scherpe kant) voldoen.

bij metalen basisconstructies moeten de profielen volgens de Önorm/DIn 18182-1 uit zachte ongelegeerde stalen 

met aan beide kanten een zinklaagje van ten minste 100 g/m² bestaan.

voor de montage van de moduleplaten moet erop worden gelet, dat de constructie ook voor het gewicht van de module-

platen (20,5 kg/m²) en eventuele coatings (tegels) is ontworpen.

Let op: de moduleplaten niet direct op het funderingsblok plakken (metselen).

3.1 Verticaal regelwerk
basisconstructie met 300 mm - staanderasafstand uit hout of metalen profielen, afhankelijk van de vereisten met of 

zonder isolatie. bÿ beschikbar, groter HoH-regelwerk worden op de daarvoor bestemde verwarmings-/koelvlakken 

extra steunen gebruikt.

Voorbeeld metalstudconstructie Voorbeeld houten regelwerk

onbehandeld 
plafond

onbehandeld 
plafond

onbehandelde vloer

FFok FFok

onbehandelde vloer

wand

wand

wand

wand

positie
min. 30 mm

positie
min. 60 mm
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Snede door een staalbasisconstructie uit CW/UW-profielen met staan-
derafstand 300 mm, zonder holle ruimte-isolatie.

Snede door een houtconstructie uit naaldhout, met staanderafstand 
300 mm, zonder holle ruimte-isolatie.
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Snede door een stalen basisconstructie uit CW/UW-profielen, een-
zijdig met 10 mm sterke FERMACELL platen eenlaags beplaat, met 
holle ruimte-isolatie en gemonteerde Moduleplaat (geschroefd).

Snede door een houten constructie uit naaldhout, eenzijdig met 
12,5 mm sterke FERMACELL platen eenlaags beplaat, met holle 
ruimte-isolatie en gemonterde Moduleplaat (vastgeniet).

3.2 Regelwerk met volledige FERMACELL-beplating
De basisconstructie is met FermaCell-platen volledig beplaat. De HoH-afstand van de basisconstructie komt 

overeen met de waarden in de tabel.

Let op! Geldt niet voor de Variotherm Moduleplaten!

Toepassingsbereik constructievorm Multiplicator van de 
plaatdikte 

Max. HoH-afstanden van de basisccnstructie in mm bij volgende 
diktes van de FERMACELL-uitbouwplaten*

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

verticale vlakken (scheidingswanden, 
wandbekledingen, voorzetschaal) 50 x d 500 625 750 900

bekleding schuine daken (10 - 50° 
helling) 40 x d 400 500 600 720

* gegevens gelden bij 80% rel. luchtvochtigheid bij continue belasting.

Isolatie

FermaCell 12,5 mm 
(1e positie)

moduleplaat

Isolatie

FermaCell 12,5 mm 
(1e positie)

moduleplaat

wand wand

De moduleplaten worden op de FermaCell-platen 

met de volgende bevestigingsmiddelen gemonteerd 

(22 stk./m², voorgeboorde markeringen):

•	 	FermaCell-snelschroefmachine FTC40

plaatdikte 1e  positie min. 10 mm

•	 Nieten

 + rvS, verzinkt

 + draaddiameter 1,2-1,6 mm

 + rugbreedte: ca. 10 mm

 +  zijdebeenlengte 2-3 mm korter dan de dikte van 

beide plaatlagen

 Plaatdikte 1e. positie min. 12,5 mm

Let op:

•	 	Neem	een	minimale	voegverspringing	van	200	mm	ten	opzichte	van	FERMACELL-beplating	in	acht.

•	 Kruisvoegen	vermijden.

•	 	Bij	meerlaagse	FermaCell-beplatingen worden uitsluitend de moduleplaten (laatste laag) frontzijdig gelijmd en 

geplamuurd.
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3.3 Regelwerk met gipskarton-beplating

moduleplaten-bevestiging op staanderconstructie

op gipskartonplaten kunnen bij gebrek aan schroefvas-

tigheid moduleplaten alleen direct voegverspringend 

op de daarachterliggende staanderconstructie worden 

geschroefd. In dit geval wordt de basisconstructie zoals 

onder hoofdstuk 3.1 uitgevoerd (HoH-afstand 300 mm).

moduleplaten-bevestiging met extra volledige FermaCell-beplating

Indien de basisconstructie niet meer kan worden gewijzigd 

worden naar gelang he HoH-regelwerk sterke FermaCell-

platen (zie tabel hoofdstuk 3.2) op de achter de gipskarton-

beplanking aanwezige staanderconstructie geschroefd.

De voegen van de FermaCell-beplating worden noch 

gelijmd noch geplamuurd.

op de FermaCell-beplating worden de moduleplaten 

direct (zie ook hoofdstuk 3.2) voegverspringend geschroefd 

of vastgeniet.

Let op:

•	 	Neem	 een	minimale	 voegverspringing	 van	 200	mm	 ten	

opzichte van FermaCell-beplating in acht.

•	 Kruisvoegen	vermijden.

moduleplaten-bevestiging met extra regelwerk

Indien de basisconstructie niet meer kan worden gewijzigd 

resp. geen volledige FermaCell-beplating wordt beves-

tigd, worden extra horizontale latten, zoals in hoofdstuk 3.5 

beschreven, op de daarachter liggende staanderconstructie 

geschroefd.

richtwaarden voor de latten (regelwerk):

•	 Hoogte:	50	-	100	mm

•	 Sterkte:	positie	min.	18	mm

•	 	Afstand	alsook	positie	van	de	bevestigingspunten	van	de	

moduleplaten (pag. 13).

In het gedeelte van de lijmvoeg (langs de stootvoegen) van de 

moduleplaten is een scheidingslaag  voorzien (plakband).

gipskartonplaat

latten

moduleplaat

gipskartonplaat

FermaCell 10 mm

moduleplaat

Scheidingslaag

wand

wand

wand

Snede:
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3.4 Volledige bekisting resp. beplating met houten platen
Het uitzet- en slijtgedrag bij klimaatschommelingen van 

houten platen en moduleplaten (FermaCell-gipshouten 

platen) is verschillend. Hieronder beschreven bevestigings-

varianten kunnen worden geadviseerd, als de houten platen 

niet aan vocht blootgesteld zijn.

Let op:

•	 	Neem	 een	minimale	 voegverspringing	 van	 200	mm	 ten	

opzichte van beplating in acht.

•	 Kruisvoegen	vermijden.

De moduleplaten worden met de volgende bevestigingsmid-

delen gemonteerd (22 stk./m², voorgeboorde markeringen):

+ rvS, verzinkt

+ draaddiameter 1,2-1,6 mm

+ rugbreedte: ca. 10 mm

+  zijdebeenlengte 2-3 mm korter dan de dikte van beide 

plaatlagen

In het gebied van de lijmvoeg wordt altijd een 

scheidingslaag   (plakband) geplaatst.

uitzondering: bij houten platen met een slijt- en uitzetmaat van max. 0,02 % (voor wijzigingen in de materiaalvoch-

tigheid van 1 % onder de vezelverzadiging) kunnen de moduleplaten ook aan de beplating vast worden geschroefd. 

volgens DIn en 1995 tabel na.7 zijn dat triplex, multiplex en oSb-klasse 4-platen. Het is hierbij van belang dat de 

platen aangepast zijn aan de relatieve luchtvochtigheid van het verwerkingsklimaat. De luchtvochtigheid tijdens de 

montage, bouwfase en het gebruik van het gebouw moet 30-65 % bedragen. 

vezelplaat

vezelplaat

moduleplaat

klem

wand

wand

Voorbeeld: Snede door een volledige bekisting met houten platen
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3.5 Horizontal regelwerk
Indien de basisconstructie niet in de juiste HoH-afstand (300 mm) is uitgevoerd, wordt open regelwerk gemonteerd. 

Het uitzet- en slijtgedrag van horizontale houten latten en moduleplaten is verschillend. In het gebied van de lijmvoeg 

wordt altijd een scheidingslaag   (plakband) geplaatst. Daardoor wordt verhinderd, dat een stevige verbinding tussen 

de vezelplaat en de moduleplaat ontstaat (vanwege risico op scheuren).

richtwaarden voor het open regelwerk:

•	 Hoogte:	50	-	100	mm

•	 Sterkte:	positie	min.	18	mm

•	 	Afstand	alsook	positie	van	de	bevestigingspunten	van	de	

moduleplaten (pag. 13).

regelwerk

moduleplaat

Dampremmen-
de/ dampwe-
rende laag

kleine balken

onderbreking van de 
latten (afstand min. 
200 mm) voor verbinding 
van de moduleplaten en 
toevoeren

Snede door een houten Regelwerk incl. Moduleplaten met daarachter 
liggende houten staanderconstructie

3.6 Basisconstructie in het schuine gedeelte van het dak

In het schuine dak gelden dezelfde mogelijk-

heden van de basisconstructie als op de wand 

(hoofdstuk 3.1 - 3.5).

Horizontale latten Verticale latten - 2 Moduleplaten

bijv. 60 x 30 mm stokken,
HoH-afstand 300 mm

moduleplaten

wand

Dakspanten, schuin dak

Dampwerende/
damprem-
mende laag

a... 100 - 150 mm

b...  afstand alsook positie van 
de bevestigingspunten 
van de moduleplaten 
(pag. 13) moduleplaten

Tang

kleine balken

Snede:

Indien in het schuine dak twee moduleplaten over 

elkaar voeg-tot-voeg worden gemonteerd, zijn voor 

de toevoer altijd extra verticale latten nodig!
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3.7 Basisconstructievarianten bij bestaande vloer
bij latere inbouw van de module wandverwarming/-koeling worden de toevoeren in het lattenniveau gelegd.

modulewand

FFok

beplating Persknie 90° 16x11,6 Perskoppeling 11,6x11,6

Perskoppeling 16x11,6Persknie 90° 11,6x11,6

vloer

Plafond

m
uu

r

Snede a-a:

latten
horizontaal
bijv. 60x30mm

latten
loodrecht
bijv. 60x30mm

Plaats voor persverbindingen 
en voorgeïsoleerde toevoeren 
beplating: blanke moduleplaten

FFok ... bovenkant van de afgewerkte vloer

max. 6,25 m² verwarmings-/koelvlak 
op een circuit aansluiten!

po
si

tie
 m

in
. 

25
0 

m
m

Plaatsbesparende
aansluitmogelijkheid
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4. Montage van de moduleplaten-Classic

4.1 Moduleplaten-Classic - types
vanwege de verschillende plaatselijke situaties op bouwplekken werden vaste en variabele moduleplaten ontwikkeld.

vaSTe HoogTe varIabele HoogTe

Art.-Nr. Productcode h  
[mm]

b  
[mm]

A  
[m²]

Hoogte 
hv  

[mm]

Verwarmings-/
koelvlak
AVK [m²]

Toepassingsvoorbeelden

v020-100 mSwC-2000-625 2000 625 1,25 - 1,25
vlakken, waarop een minimale kamerhoogte van 2 m aanwezig is

V020-101 MSWC-2000-600 2000 600 1,20 - 1,20

v020-102 mSwC-1000-625 1000 625 0,63 - 0,63 bij wandvlakken onder ramen, vlakken in de buurt van leuningen, 
...V020-103 MSWC-1000-600 1000 600 0,60 - 0,60

V020-104 MSWC-2000-312 2000 312 0,62 - 0,62 voor het zo groot mogelijke gebruik van de wandvlakken, …

v020-120 mSwC-1000-625-v300 1000 625 0,63 300 0,48 bij wandvlakken onder ramen van min. 700 mm, drempelwanden, 
inbouw van contactdozen, …V020-121 MSWC-1000-600-V300 1000 600 0,60 300 0,46

v020-122 mSwC-2000-625-v200 2000 625 1,25 200 1,17
Tussenhoogtes, zolderuitbouw, inbouw van contactdozen,...

v020-123 mSwC-2000-600-v200 2000 600 1,20 200 1,12

v020-124 mSwC-2000-625-v400 2000 625 1,25 400 1,04
Tussenhoogtes, zolderuitbouw, inbouw van contactdozen,...

V020-125 MSWC-2000-600-V400 2000 600 1,20 400 1,00

v020-126 mSwC-2000-625-v600 2000 625 1,25 600 0,92
Tussenhoogtes, zolderuitbouw, inbouw van contactdozen,...

V020-127 MSWC-2000-600-V600 2000 600 1,20 600 0,88

v020-128 mSwC-2000-625-v800 2000 625 1,25 800 0,79
Tussenhoogtes, zolderuitbouw, inbouw van contactdozen,...

V020-129 MSWC-2000-600-V800 2000 600 1,20 800 0,76

exacte 
schroef-

markering

exacte 
schroef-

markeringZichtkantZichtkant

achterkantachterkant

vaste hoogte:

Het complete vlak van de moduleplaat dient als verwarmings-/koelvlak.

variabele hoogte:

Slechts een deel van het platenvlak dient als verwarmings-/koelvlak, het niet bezette vlak (grijs) kan individueel 

worden gesneden.
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4.3 Moduleplaten - buis uitklappen
voor de bevestiging van de moduleplaten op de basisconstructie wordt de variomodule-buis uit de "parkeerstand" 

gehaald en in de langszij verlopende gleuf geplaatst, zodat deze later op de verwarming kan worden aangesloten.

4.2  Positie van de bevestigingspunten van de Moduleplaten
(op de zichtkant van de moduleplaten)

Plaatformaten:
600 x 2000 mm
600 x 1000 mm

alle maten ± 1 mm

bevestigingspunt

Plaatformaat:
312 x 2000 mm



≤ 40 mm
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4.4 Moduleplaten - bijsnijden

afstand ten 
opzichte van 
variomodule-
buis ≥ 10 mm

 De variomodule-buis uitklappen.

  De moduleplaat recht afsnijden (het beste met een handcirkelzaag met afzuiging).

  Indien nodig boorgat met max. 40 mm doorsnede voor lege buizen (bijv. voor lichtkabels) boren.

4.5 Montage van de eerste Moduleplaat
neem hoofdstuk 3 in acht - basisconstructie - voor de bevestiging van de moduleplaten. 

De moduleplaten-onderkant 50 mm onder het niveau van de afgewerkte vloer recht (water-

pas) uitrichten.

De moduleplaten worden met de achterkant (buiskant) loodrecht op de basisconstructie 

gemonteerd, zodat de variomodule-buizen na het monteren niet meer zichtbaar zijn (behal-

ve de opengeklapte aansluitbuizen).

bijv. uitsparing voor contactdozen
moduleplaten-onderkant 50 
mm onder het niveau van de 
afgewerkte vloer uitrichten.

De bevestiging van de moduleplaat wordt met originele FermaCell-schroeven 3,9 x 40 mm 

op alle op de plaat voorgeboorde markeringen doorgevoerd (ca. 22 Stk./m²).

Tip: gebruik het beste een boormachine en stelt u de penetratiediepte van de schroefkop op 

ca. 0,1 mm in.

onbehandeld plafond

wand wand

19
5 

m
m

 v
an

af
 F

Fo
k

onbehandeld plafond

FFok FFok

positie
min. 60 mm

positie
min. 30 mm
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4.6 Voegenlijm
met het patroon wordt de FermaCell-voegenlijm in platte druppelvorm (breedte ca. 

14 mm) op de goed ontstofte loodrechte plaatrand opgebracht. De verwerkingstempe-

ratuur van de lijm moet > +10 °, de kamertemperatuur > +5 °C zijn.

Tip: de punt van het patroon afsnijden zoals 

afgebeeld.

4.7 Montage van de overige Moduleplaten

Plaatvoegen controleren:

Snede

Scheidingslaag bij stoot-
voegen bij loodrecht regel-
werk als basisconstructie 
(zie hoofdstuk 3.5)

eenlaags met Fermacell-plaat als 
basisconstructie
(zie hoofdstuk 3.2)

Scheidingslaag bij stoot-
voegen bij houten platen 
en volledige bekisting als 
basisconstructie
(zie hoofdstuk 3.4)

eenlaags

FFok

De tweede moduleplaat wordt eenzijdig zodanig gelegd, dat de plaatranden boven tegen elkaar aanliggen en naar 

beneden een smalle wigvormige spleet tussen beide platen ontstaat. De moduleplaat op het bovenste schroevencen-

treerpunt (hoek) met een FermaCell-snelbouwschroef op de basisconstructie bevestigen.

vervolgens wordt de tweede moduleplaat zodanig tegen de eerste moduleplaat gedrukt, dat de voeg dichtgaat. De 

voegenbreedte mag 1 mm niet overschrijden. nu de moduleplaat op de voorgeboorde markeringen schroeven of 

vastnieten (let op: ten minste 22 schroeven resp. nieten per m² voorzien).

eenzijdige ondersteuning

1. bevestiging

varianten:
montage 
met plaat-
heffer
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Schuin dak op 
plafond

Schuin dak op 
zijwand

4.8 Plaatmontage tussen reeds gemonteerde FERMACELL-platen

Is een „rug-tegen-rug-montage" van de 

moduleplaten niet mogelijk, dan wordt als volgt 

te werk gegaan:

•	 	Lijmen	van	de	plaat	  eenzijdig met Ferma-

Cell-voegenlijm

•	 	Vrijlaten	 van	 een	 spleet	 van	 5-6	 mm	 (ten	

opzichte van plaat ). Deze wordt met 

2-componenten Pu-lÿm, bÿvoorbeeld weiss 

Cosmofen Duo of van würth, volledig gevuld.

5-6 mm spleet gevuld 
met Cosmofen Duo of

würth 2-componenten-
lijm Pur

FermaCell
voegenlijm

4.9 Bewerkingen na het uitharden van de voegenlijm
afhankelijk van de kamertemperatuur moet de voegenlijm na ca. 18 tot 36 uur zijn 

uitgehard, daarna wordt de overtollige voegenlijm geheel verwijderd. Dit kan bijv. 

plaatsvinden met een lijmschraper of een houtbeitel (1.). nog zachte voegenlijm 

versmeert zich bij de verwijderpogingen. vervolgens worden het voeggedeelte en 

de verdiepte bevestigingsmiddelen met FermaCell-voegen- of fijne plamuur 

geplamuurd (2.).

Let op: Het plamuren mag pas na het uitdrogen van alle natte werkzaamheden (natte estriklaag, pleisterwerkzaam-

heden, enz.) worden doorgevoerd (zie ook 5.1)!

4.10 Overgangen naar andere vlakken
moduleplaat naar FermaCell-plaat:

De vlakken aan de zijkant van de moduleplaten worden met gewone FermaCell-gipshouten platen 18 mm voegver-

springend gevuld (neem de FermaCell-richtlijnen in acht). ook de blanke moduleplaten zonder buis worden met 

FermaCell-voegenlijm gelÿmd. bij gesneden platenranden (handcirkelzaag) moet erop worden gelet, dat deze 

direct voor het aanbrengen van de voegenlijm afgestoft moeten worden. kruisvoegen moeten vermeden worden. 

binnen- resp. buitenhoeken en T-verbindingen worden als plamuurvoeg (ca. 7 mm)  met scheidingslaag  uitge-

voerd (ontkoppelde aansluiting).
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moduleplaat naar gipskartonplaten:

voor overgangen naar andere platenfabrikanten biedt variotherm geen garantie.

neem de richtlijnen van de betreffende (platen-) fabrikant in acht.

als mogelijke overgangen kunnen wij u vier voorbeelden uit de praktijk aanvoeren:

•		Plamuurvoeg	(ca.	7	mm)	  met Scheidingslaag  > voordeel: gerichte, rechte (meestal nauwelijks zichtbare) scheur

•	Elastische	voeg	(acrylmassa)

•	Pleisterwerk	om	ramen	en	deuren

•	Eenzijdig	bevestigde	houten	lijst	ter	afdekking	van	de	overgang

Let op:

bij de bevestiging van de moduleplaten 

in het kozijngedeelte op de variomodule-

buizen letten.

T-verbindingen
eenlaagse beplating tweelaagse beplating

tweelaagse beplating,
metalstud vastge-
schroefd

Hoek - eenlaags Hoek - tweelaags Vloeraansluiting

positie min. 5 mm 
randstrookisolatie

positie min. 5 mm 
randstrookisolatie

ramen

wand

Scheidingslaag & plamuurvoegFermaCell
rigips

latten
60 x 30 mm

variotherm
moduleplaat 18 mm FermaCell

voegenlijm

FermaCell
Plaat 10 mm

Verwijder de scheidingslaag (plak-
band) op een binnenhoek die na het 
plamuren nog uitsteekt.

plamuurvoeg (ca. 7 mm)     scheidingslaag 



~ 50 mm

ø 11,6 mm

ø 16 mm
1 2 3

≥ 8 m

≤ 20
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bekneld buiseinde rechthoekig afsnijden buis met kalibreer- en 
optrompergereedschap bewerken

Perskoppeling opschuiven

Tot aan de aanslag
(gat ter visuele controle)

gegevens in mm, a = bewegingsmaatgegevens in mm, a = bewegingsmaat

4.11 Aansluiten van de Variotherm-buizen (persen)
na de montage van de platen en de verwarmings-/koelcircuitverdeler worden de platen op de gewenste circuits 

aaneengesloten. als toevoer wordt de voorgeïsoleerde variomodule-buis 16x2 gebruikt.

Let op: een duurzame, dichte verbinding is uitsluitend gegarandeerd door het gebruik van originele variotherm-

systeemcomponenten:

•	VarioProfie-buis	16x2	laser	resp.	VarioModule-buis	11,6x1,5	laser

•	Variotherm	kalibreer-	en	optrompergereedschap

•	Variotherm-perskoppelingen	en	Variotherm-persgereedschap

onderhoud

Perstangen en aandrijfvoorziening minimaal eenmaal per jaar door remS of een geautoriseerde door remS gecon-

tracteerde servicewerkplaats op foutloos functioneren laten controleren.

voorbereiding van de variomodule-buis:

Diatatievoeg

Diatatievoegen:

In wandconstructies en in schuine daken moet om de 8 m in diatatievoegen voorzien zijn.

Let op:  bij de bevestiging van de moduleplaten in het gedeelte van de diatatievoegen op de variomodule-buizen letten!

Diatatievoeg bij bijv. 13x V020-100 (13x 0,625 m = 8,13 m)

Diatatievoeg met strippenbundelDiatatievoeg met extra profiel Diatatievoeg met plaatstrip
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Perstang hier
drukken (openen) Belangrijk: visuele 

controle,
of de perstang geheel 
gesloten is!

werkprocedure persen akkuPress  4a

•		Perstang	 (Z)	met	de	hand	zover	samendrukken	 (perstang	gaat	open)	 tot	de	perstang	over	de	perskoppeling	kan	

worden geschoven (5). aandrijfmachine met perstang in een rechte hoek ten opzichte van de buisas op de perskop-

peling plaatsen.

•	Perstang	loslaten,	zodat	deze	zich	om	de	perskoppeling	sluit	(5). 

•		Aandrijfmachine	om	handgreep	 van	de	behuizing	 (G)	 en	die	 van	de	motor	 (M)	houden.	Schakelaar	 (S)	 ingedrukt	

houden totdat de perstang volledig gesloten is. Dit wordt aangegeven door een akoestisch signaal (knakken) (6).

•		Terugzethendel	(R)	zolang	indrukken,	totdat	de	persrollen	(P)	geheel	zijn	teruggegaan.	Perstang	(Z)	met	de	hand	

samendrukken, zodat de tang van de perskoppeling kan worden afgetrokken (zie ook bedrijfshandleiding remS 

akkuPress).

volgende situaties moeten vermeden worden (gevaar op transmissiebreuk!)

werkprocedure persen eco-Press  4b

•		De	hendellengte	van	de	aandrijfvoorziening	kan	aan	de	perskracht	en	de	plaatsverhoudingen	ter	plekke	worden	

aangepast. meegeleverde buisarmen met mof gebruiken voor de verlenging. voor gebruik buisarmen altijd stevig 

vastschroeven (gevaar voor ongelukken!). gekozen perstang met steekbouten borgen.

•		Buisarmen	zover	uit	elkaar	trekken	(perstang	gaat	open)	tot	de	perstang	over	de	perskoppeling	kan	worden	gescho-

ven (5). Perstang daarbij in een rechte hoek ten opzichte van de buisas op de perskoppeling plaatsen.

•		Buisarmen	tot	de	eindaanslag	(C)	samendrukken	(klikken	bij	aanslag).	Alleen	bij	volledig	sluiten	van	de	perstang	bij	

(a) en bij (b) heeft het persen naar behoren plaatsgevonden. > visuele controle (6).

•		Buisarmen	weer	openen,	zodat	de	tang	van	de	perskoppeling	kan	worden	afgetrokken	(zie	ook	bedrijfshandleiding	

remS eco-Press).

Belangrijk: visuele 
controle,
of de perstang geheel 
gesloten is!
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Legvoorbeeld

„VERDELEN en REGELEN“
Informatie over het leggen van buizen voor installaties en warmtecircuits alsook 

kamertemperatuurregeling staat vermeld in de plannings- en montagehandleiding „verDelen 

en regelen“

FFok

Toevoeren: voorgeïsoleerde variomodule-buis 16x2
max. 6,25 m² verwarmings-/
koelvlak op een circuit aansluiten!

voeding ook van 
boven mogelijk!

mogelijkheden van de persverbindingen:

Persknie 90° 16x11,6Perskoppeling 11,6x11,6Perskoppeling 16x11,6 Persknie 90° 11,6x11,6
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5. Verdere bewerking van het modulewand plafondopperviak

5.1 Plamuren
De moduleplaat en de FermaCell-platen zonder buis worden na montage met FermaCell-voegengips of kant-en-

klaar finish. afhankelijk van de vereiste oppervlaktekwaliteit moeten de volgende werkzaamheden worden doorge-

voerd:

Q1 •	 	Het	verwijderen	van	de	lijmresten	van	de	naden

Q2 •	 	De	voegen	en	schroefgaten	afwerken	met	FERMACELL	kant-en-klaar	finish.	Brede	niet-lijmvoegen	afwerken	

met FermaCell-voegengips

•	 	Breed	verdelen	met	een	spaan

•	 	Indien	nodig,	volledig	uitvlakken	met	FERMACELL	kant-en-klaar	finish	of	een	soortgelijk	product	(altijd	op	

gipsbasis)

Q3 •	 	Volledig	 bestrijken	 en	 gladmaken	 van	 het	 totale	 oppervlak	met	 het	 FERMACELL-plamuurmes	 voor	 fijne	

plamuur- of gipsoppervlakken of ander geschikt plamuurmateriaal

•	 	Eindafwerking	naar	keuze.	Neemt	u	bij	twijfel	hierover	altijd	contact	op	met	Technea	Duurzaam!

5.2 Beschilderen
op de moduleplaten kunnen in de handel gebruikelijke verven zoals latex-, dispersie- of lakverven worden aange-

bracht. mineraalverven zoals kalk- en silicaatverven moeten door de fabrikant voor het gebruik op gipshouten platen 

zijn vrijgegeven. gebruikelijk is het aanbrengen in twee lagen.

5.3 Tegels leggen
Zie ook betreffende normen voor het leggen van tegels, platen en 

mozaïek.

Hou rekening met:

•	 	Het	gewicht	van	de	tegels	(incl.	lijm)	mag	56	kg/m²	niet	overschrij-

den.

•	 Het	oppervlak	van	de	Moduleplaten	moet	stofvrij	zijn.

•	 	De	vochtigheid	van	de	Moduleplaten	moet	onder	1,3	%	liggen	(min.	

48 h bij 70 % luchtvochtigheid en kamertemperatuur > 15 °C).

•	 	Bij	 zeer	 vochtige	 vlakken	moeten	 afdichtsystemen	worden	 aange-

bracht (zie pag. 22). De afdichting van de wandaansluiting geschiedt 

met passend afdichtband, byvoorbeeld kimband en pasta.

•	 	Voor	 het	 lijmen	 van	 de	 tegels	 wordt	 een	 flexibele	 lijm	 gebruikt.	

wanneer de lijmfabrikant dit eist dient een grondlaag te worden 

aangebracht. Dit geldt in het bijzonder voor cement-flexlijm.

•	 	Voor	het	voegen	moet	een	flexvoegmortel	worden	gebruikt.

•	 	Wandaansluitingen	 worden	 na	 het	 tegels	 leggen	 bovendien	 met	

siliconenkit afgedicht.

variotherm-moduleplaat

variotherm-moduleplaat

afdichtfolie

afdichtfolie

Flexibele lÿm

Flexibele lÿm

Tegel

Tegel

afdichten na het tegels leggen,
bijv. siliconenkit

afdichten voor het tegels leggen

kimband

FermaCell
estrik-element

randstrookisolatie

afdichtfolie

elastische kit (siliconen)

Wand-estrikvorming in het waterrijke gebied

Aansluitingen van douchebakken resp. badkuipen op 
Variotherm-Moduleplaat
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5.4 Bevestiging van materialen aan de Modulewand
afzonderlijke materialen die van de wand hangen

lichte, loodrecht parallel ten opzichte van het wandoppervlak werkende 

afzonderlijke materialen met geringe vlucht, zoals schilderijen of decora-

ties, kunnen met geschikte, gewoon in de winkel verkrijgbare bevestigings-

middelen direct op de FermaCell-beplating zonder extra basisconstruc-

tie worden bevestigd. Hiervoor kunnen bijv. spijkers, schilderijhaakjes met 

één of meer spijkerophanging of schroeven en pluggen worden gebruikt. 

Consolebelasting op verticale FermaCell-beplanking1)

De vermelde belastingwaarden kunnen worden opgeteld, als 

de plugafstanden ≥ 500 mm zijn. bij geringe plugafstanden 

wordt voor elke plug 50% van de betreffende toegestane max. 

belasting gerekend. De som van de afzonderlijke materialen 

mag bij wanden 1,5 kn/m en bij vrijstaande voorzetschalen 

en niet met elkaar verbonden dubbele staanderwanden 0,4 

kn/m niet overschrijden. Hogere belastingen moeten speci-

aal worden aangetoond.

Schilderijhaak1) 
met spijkerbe-
vestiging

Toegestane belasting per 
haak bij FERMACELL-
gipsvezelplaat2) 18 mm 
(100 kg = 1 kN)

0,20 kn

0,30 kn

0,40 kn

Consolebe-
lasting met 
pluggen of 
schroeven 
bevestigd

Toegestane belasting bij 
afzonderlijke ophanging 
bij FERMACELL-gipsve-
zelplaat 18 mm (100 kg 
= 1 kN)

0,55 kn

0,35 kn

1)  breuksterkte van de haak afhankelijk van fabricaat. Be-
vestiging van de haak constructieneutraal uitsluitend in 
beplating

2)  Veiligheidsfactor 2 (continubelasting bij rel. luchtvochtig-
heid tot 85 %)

1) Ingeleid volgens DIN 4103, veiligheidsfactor 2
2)  Verwerkingsaanwijzingen van de pluggenfabri-

kant in acht nemen.

Belasting

bevestiging

Inleiding van de belas-
ting

Belastingsgroep 
(conform ÖN B 2207)

Welke kamer?
Lijmmortel bij het leggen van 

tegels
Afdichtsysteem Grondlaag

w1
woongedeelte:

wC, gang,
trappenhuizen

calciumsulfaat- flexlijmmortel niet nodig niet nodig

cement- flexlijmmortel niet nodig nodig

w2 

woongedeelte:
keuken

bedrijfsruimte:
wC-installaties

uitsluitend
cement- flexlijmmortel

geadviseerd
extra bij afdichtsysteem, 

indien door fabrikant 
geadviseerd

w3  

woongedeelte:
spatwaterbereik

in doucheruimtes en
badkamers

uitsluitend
cement- flexlijmmortel

nodig
extra bij afdichtsysteem, 

indien door fabrikant 
geadviseerd

w4   
bedrijfsruimtes:

keuken, 
douchevoorzieningen

geen modulewand mogelijk.

Fabrikant / merk Grondlaag/primer Afdichtsysteem

FermaCell conserveermiddel vloeibare olie

ardex ardex P51 ardex 8 + 9

murexin conserveermiddel lF1 Duschdicht / vloeibare olie 1kS

Cimsec gipsgrondlaag Dichtflex Du15

PCI gisogrund lastogum

Schönox Schönox kH Schönox Ha of 1k-DS

mapei Primer g mapegum wPS

weber weber.prim 801 weber.sys 822
Ceresit oplosmiddelvrij conserveermiddel Ceresit douche- & badafdichting

Productvoorbeelden voor grondlaag/primer resp. afdichtsysteem:

gebruik van grondlaag en afdichtsysteem:
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6. Dichtheidsproef & opwarmprotocol

Dichtheidsproef

De circuits van de variotherm-modulewand dienen na het beëindigen en de eindwerkzaamheden (plamuren, schilde-

ren, behangen, tegels leggen) door een waterdrukproef op dichtheid te worden getest. De proefdruk moet ten minste 

4 bar en max. 6 bar bedragen. bij bevriezingsgevaar moeten geschikte maatregelen worden genomen, bijv. gebruik 

van antivriesmiddelen, conditionering van het gebouw.

  > voltooiing van de moduleplaten-montage  op: _______________

  > voltooiing van de buisverbindingen   op: _______________

  > begin van de drukproef    op: _______________ met proefdruk ____ bar

  > einde van de drukproef    op: _______________ met proefdruk ____ bar

  >  begin van de eindwerkzaamheden (plamuren, schilderen, behangen, tegels leggen) op: _______________

  > Installatiedruk bedroeg tijdens de eindwerkzaamheden _____ bar

  > Het installatiewater werd geconditioneerd (bijv. volgens Önorm H5195-1)   Ja  nee

  > er werd antivriesmiddel aan het installatiewater toegevoegd     Ja  nee

  > De installatie werd op dichtheid gecontroleerd op: _______________ en afgenomen

bevestiging:

        bouwheer/gebruiker/opdrachtgever    Directie/architect     verwarmingsinstallateur

opwarmprotocol

opwarmen van de variotherm-modulewand

  > afsluiting van de eindwerkzaamheden op: _______________

  > begin opwarmen    op: _______________

  > 23 - 30 °C aanvoertemperatuur instellen en 1 dag bijhouden     uitgevoerd 

  >  Stijging tot een aanvoertemperatuur 30 - 40 °C en ½  dag bijhouden    uitgevoerd 

  >  op max. berekende aanvoertemperatuur plus 5 °C instellen     uitgevoerd  

(let op: De max. aanvoertemperatuur van de modulewand/het plafond: 50 °C)

  > ½ dag bijgehouden, vallende aanvoertemperatuur 30 °C instellen, 1 dag bijgehouden  uitgevoerd 

  > verwarming uitgezet    op: _______________

  > bedrijfstoestand en buitentemperatuur bij overdracht:

bevestiging:

        bouwheer/gebruiker/opdrachtgever    Directie/architect     verwarmingsinstallateur

bouwplan: ______________________________________________________________________________________

bouwheer/gebruiker: _____________________________________________________________________________

opdrachtgever: __________________________________________________________________________________

verwarmingsinstallateur: _________________________________________________________________________

architect: ______________________________________________________________________________________

overige: ________________________________________________________________________________________



uw variotherm-partner

Alle rechten van de volledige of gedeeltelijke distributie en vertaling, inclusief 
film, radio, televisie, video-opname en internet alsook fotokopie en nadruk voor-
behouden.

VERWARMEN. KOELEN. GOED VOELEN.

Technea Duurzaam
Pallasweg 13
8938 aS leeuwarden
Tel. 058-288 47 39
Fax. 058-288 92 90
info@technea.nl    www.technea.nl
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