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1. Veiligheidstips

1.1 Voorschriften
neem de plaatselijk geldende voorschriften en normen voor elektrische installaties, verwarmingsinstal-
laties, vloerbedekkingswerkzaamheden en die voor droogbouw in acht.

1.2 Garantievoorwaarden
bij een niet deskundige installatie en ingebruikneming van de verwarming bestaat er geen aanspraak op 
garantievergoedingen door de fabrikant.

1.3 Kompakt-plaat
De Kompakt-plaat is een gefreesde 18 mm FermaCell gipsvezelplaat, die op pallets wordt geleverd. 
neem bij de opslag van pallets met Kompakt-platen het draagvermogen van de opslagplaats in acht. 

gewicht van een enkele plaat: 10,8 kg (50 st./pallet)
De Kompakt-platen moeten altijd plat op een vlakke ondergrond worden opgeslagen. 
Ze moeten tegen vochtinwerkingen, met name regen, worden beschermd. Kortston-
dig vochtig geworden platen mogen pas na volledig opdrogen worden verwerkt. Sla 
de Kompakt-platen altijd met de noppenkant naar boven op.

Zo tilt, draagt en legt u de enkele Kompakt-platen op de juiste wijze:

Belangrijk: Draag de losse platen alleen, aangezien deze anders in het midden uit elkaar kunnen breken.

optillen, dragen en neerleggen van meerdere platen:
vanaf 5 Kompakt-platen in één keer worden deze met z'n tweeën getransporteerd.

leg de Kompakt-platen eerst op één kant en leg ze vervolgens helemaal neer. Staande opslag leidt tot 
vervormingen van de platen en beschadiging van de kanten. Het horizontale transport van de platen in het 
gebouw is met hefwagens of andere transportwagens voor platen mogelijk.

Kompakt-plaat,
1000 x 600 mm
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1.4 Toleranties

1.5 VarioModule-buis 11,6x1,5 laser
De variomodule-buis is een aluminium meerlaagse composietbuis (100% zuur-
stof-diffusiedicht). Toestand bij levering: in rollen à 100, 300 (verpakt in karton) 
of 500 m.
om te voorkomen dat de variomodule-buizen tijdens de bouwfase door boor- of 
hakwerkzaamheden worden beschadigd, moeten opvallende waarschuwingen 
op geschikte plaatsen worden aangebracht (zie ook pagina 5).
De variomodule-buis is slechts beperkt weerbestendig, moet tegen direct zon-
licht worden beschermd en mag niet buiten worden opgeslagen. Het gebruikelij-
ke tussentijds opslaan op de bouwplaats gedurende enkele dagen is toegestaan. 

Tijdens opslag en transport, tijdens het afladen, afrollen en leggen moeten beschadigingen worden ver-
meden. Dergelijke beschadigingen hebben een negatieve invloed op het kruipgedrag. De verpakking moet 
met de hand en niet met scherpe voorwerpen worden geopend. aangebroken rollen kunnen met plakband 
weer bij elkaar worden gebonden.

1.6 Coördinatie van de vloeropbouw
Tussen architect, bouwkundige, installateur en vloerenlegger moeten de volgende punten worden afge-
sproken:
 • Meterpeil
 • Vloeropbouw met:
  - gebruikmaking van de overeenkomstige sterkte
  - vereiste dampremmingen/-blokkeringen
  - vereiste warmte-/contactgeluidisolatie
 • Dilatatievoegen
 • Vloerbedekking, evt. inbouw van warmtemeters

Vloerbedekking

VarioKomp

Bouwfolie

Ondergrond/hout/
beton
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In diesem Gebäude ist eine Variotherm Flächenheizung/Kühlung installiert

System-Wandheizung/Kühlung
für den verputzten Ausbau VarioRast Fußbodenheizung

VarioRoll Fußbodenheizung

VarioNop/Fix Fußbodenheizung

VarioKomp Fußbodenheizung

Modul-Wandheizung/Kühlung
für den Trockenbau

EasyFlex-Wandheizung/Kühlung
(zentralbeheizte Kachelöfen, etc.)

Deckenkühlung/Heizung
für den Trockenbau

STOP

 

100 kg
> 

100  x 100 mm
(10.000 mm²)

250 mm
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2. Aard van de ondergrond
De Kompakt-plaat is een zuiver buisdrager- en warmtegeleidingselement. Statische eisen, warmte-, con-
tactgeluidisolatie en diffusiebescherming tegen vocht moeten onder de Kompakt-plaat al in de construc-
tie aanwezig zijn. De ruimtes moeten leeggeruimd, gereinigd, vetvrij, stofvrij en 
droog zijn. gips- en mortelresten moeten worden verwijderd. alle vakmensen 
moeten op de hoogte worden gesteld van de inbouw van de vloerverwarming, 
zodat er tijdens de daaropvolgende montagewerkzaamheden geen beschadigin-
gen ontstaan. breng eventueel een waarschuwingsbord op een geschikte plaats 
van de bouwplaats aan - te vinden op www.variotherm.at (service/Infocenter).

2.1 Droge ondergrond
De ondergrond moet droog, stof-, en vetvrij zijn. Het restvocht mag max. 1,0 % Cm bedragen.

2.2 Vlakke ondergrond
De vlakheid moet als volgt aanwezig zijn (Önorm DIn 18202):

Meetpuntafstand 0,1 m 1 m 4 m 10 m

Steekmaten max. 1 mm 3 mm 9 mm 12 mm

2.3 Stabiele ondergrond
Het draagvermogen moet zoals in de volgende tabel aanwezig zijn. bij meer-
dere puntbelastingen moet daartussen een afstand van minimaal 500 mm 
worden aangehouden. 
let op: de som van de puntbelastingen mag de maximale toegestane vloerbe-
lasting niet overschrijden. met bijzonder zware voorwerpen (vleugels, aqua-
ria, badkuipen) moet apart rekening worden gehouden!

Ruimtebenutting conform DIN 1055-3 Max. puntbelasting 
[kN]

Max. nuttige belasting 
[kN/m2]

Max. vervorming
Vm [mm]

ruimtes en gangen in woongebouwen, bed-
denkamers in ziekenhuizen, hotelkamers incl. 
bijbehorende keukens en badkamers 
categorie A2/A3

1,0 1,5 1,5

gangen in kantoorgebouwen, kantoorruimtes, 
artsenpraktÿken, stationsruimtes, verblijfs-
ruimtes, incl. de gangen 
categorie B1

2,0 2,0 1,0

gangen in ziekenhuizen, hotels, bejaardente-
huizen, internaten enz., keukens en behande-
lingsruimtes incl. operatiekamers zonder 
zware apparatuur 
categorie B2

3,0 3,0 1,0

oppervlakken met vaste stoelen, bijv. op-
pervlakken in kerken, theaters of bioscopen, 
congreszalen, collegezalen, vergaderzalen, 
vertrekhallen
categorie B2 

4,0 4,0  (vloeropbouw op 
aanvraag)

meetpuntafstand

Steekmaat

max. vervorming vm bij 
100 kg op 100 x 100 mm

meeTlaT
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2.4 Voorbeelden van vloeropbouw

varioKomp-vloerverwarming op bestaande ondergrond

Compacte vloerverwarming direct op warmte-/contactgeluidisolatie

Ruimtebenutting A2/A3 + B1/B2 + C2

Ruimtebenutting A2/A3 (+ B1/B2)

Ruimtebenutting A2/A3 + B1/B2

een lastverdeellaag is noodzakelijk bij:
•  Warmte-/contactgeluidisolatie met isolatiedikte 

> 30 mm of drukspanning < 200 kPa (20 t/m²) bÿ 
10% vervorming 

•  Ondergronden waarbij de max. vervorming Vm over-
schreden wordt (voorzichtig bij houten balkenvloe-
ren en stortlagen)

randstrookisolatie met 
overlappingsfolie

randstrookisolatie met 
overlappingsfolie

randstrookisolatie met 
overlappingsfolie

vloerbedekking (tegels, parket, ...)

vloerbedekking (tegels, parket, ...)

vloerbedekking (tegels, parket, ...)

varioKomp

varioKomp

varioKomp

bouwfolie

bouwfolie

bouwfolie (komt te vervallen bij Fer-
maCell droge estrik) 

lastverdeellaag, bijv. 
spaanplaat (v100) ≥ 19 mm messing en 
groef verlijmd, oSb-plaat ≥ 18 mm mes-
sing en groef verlijmd of 
FermaCell droge estrik ≥ 20 mm

Kant-en-klaar beton

Kant-en-klaar beton

Isolatie* max. 20 of 30 mm,  
(zie tabel hieronder)

warmte- en contactgeluidisolatie

warmte- en contactgeluidisolatie

warmte- en contactgeluidisolatie

** conform hoofdstuk 2.1/2.2/2.3

varioKomp-vloerverwarming op lastverdeellaag

* Platen met isolatiedikte max. 20 mm, 
drukspanning 200 kPa (20 t/m²) 
bij 10% vervorming (ruimtebenutting A2/A3)

* Platen met isolatiedikte max. 30 mm, 
drukspanning 300 kPa (30 t/m²) 
bij 10% vervorming (ruimtebenutting A2/A3 + B1/B2)

XPS-platen

Styrodur 2800C, austrotherm universele plaat, 
austrotherm uniplaat, Jackon Jackodur CFr 300,  
Dow Floormate 200-a

Styrodur 3035CS, austrotherm XPS Top 30,  
Kingspan Styrozone H 350 r, Dow Floormate 500-a, 
Jackon Jackodur CFr 300

XPS-platen met aan beide zijden aangebracht weefsel

wedi bouwplaat, Jackon Jackoboard, PCI Pecidur PCI Pecidur, Jackon Jackoboard, wedi bouwplaat

Houtvezelplaten

Steico universal, Steico underfloor, Pavatex Isolair l22, 
gutex multiplex-top

-

Contactgeluidisolatieplaten

Ceresit/Cimsec Cl58 multiplaat ,murexin unitop, PCI 
Polysilent, ardex DS 40

Ceresit/Cimsec Cl58 multiplaat, PCI Polysilent

** conform hoofdstuk 2.1/2.2/2.3

** conform hoofdstuk 2.1/2.2/2.3



 
 

 
 

≥ 
8 

m

 8 m

≤
8

m

≥
8

m

 8 m

≥

≥

75 m
m

3. Het leggen  |  Pagina 7montagehandleiding

3. Het leggen

3.1 Randstrookisolatie
Plaats langs de omsluitende wanden, ook om zuilen, traptreden, deurkozijnen, pi-
laren, schachten enz. randstrookisolatie, voordat de varioKomp-vloerverwarming 
wordt aangebracht. randstroken van dun geprofileerd 
ribkarton zijn niet geschikt. Conform Önorm en 1264-4 
moet de randstrookisolatie een beweging van minimaal 
5 mm toelaten. 

De randstrookisolatie moet van de dragende ondergrond (of onderkant van de bovenste isolatie) tot aan 
de bovenkant van de vloerbedekking reiken. als dat om bouwtechnische redenen niet mogelijk is, moet de 

randstrookisolatie minimaal van de on-
derkant van de Kompakt-plaat tot aan 
de bovenkant van de vloerbedekking 
reiken.
met de plakstrook wordt de folie van de 
randstrookisolatie op de bouwfolie ge-
plakt.
na voltooiing van de bovenlaag wordt de 
uitstekende rest van de randstrookiso-
latie verwijderd (knikvouw).

randstrookisolatie

Zelfklevende 
overlappingsfolie

bijv. droge estrik

warmte- en/of
contactgeluidisolatie

3.2 Dilatatievoegen
voor het spanningsvrij opnemen van lengteveranderingen worden er dilatatievoegen (bijv. met rand-
strookisolatie) aangebracht. Deze moeten door de architect of planner worden vastgelegd.



6-10 mm

!
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• Lengte/breedte-verhouding max. 1:2
• Oppervlakte max. 40 m², kantlengte max. 8 m
• Aantal buisdoorvoeren door de dilatatievoeg zo klein mogelijk houden

bij keramische vloeren krijgen de dilatatievoegen een bijzondere betekenis. Doorslaggevend is
dat in alle lagen de dilatatievoegen parallel verlopen (varioKomp-vloerverwarming en
vloerbedekking).

elastische
voegvulmassa

elastische
voegvulmassa

bijv. randstrookisolatie

bijv. randstrookisolatie

randstrookisolatie

Deurkozijn

uitzetvoeg

wand

breuk

Goed uitgevoerde dilatatievoeg Verkeerd uitgevoerde dilatatievoeg

Buisdoorvoer door dilatatievoeg
(geen overschuifbuis nodig)

In de buurt van de deur wordt de dilatatievoeg onder de deurvleugel geleid

3.3 Kompakt-platen

Tijdens het leggen van de Kompakt-platen mag de rela-
tieve luchtvochtigheid het daggemiddelde van φ = 70% 
niet overschrijden. De vloer moet gereinigd, vetvrij, 
stofvrij en droog zijn.

voor onverwarmde vlakken worden vulplaten in plaats van Kompakt-platen gebruikt, 
bijv. onder keukenblokken, enz.

over het gehele vlak, droog, 
stofvrij, vetvrij
Stabiele ondergrond
zie hoofdstuk 2

Kompakt-plaat,
1000 x 600 mm

Vulplaat, 1000 x 600 mm en 
2000 x 600 mm
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Het bereik voor de verwarmingscircuitverdeler wordt in verband met de toevoer-
leidingen vrijgehouden (krappe afstanden tussen de buizen). leg een 0,1 mm dikke 
bouwfolie uit, die 200 mm overlappend onder de aangrenzende Kompakt-platen 
wordt gelegd. voor het vastzetten van de toevoerbuizen kan de vario-rail 11,6/77 
worden gelegd. na het leggen van de buizen wordt het toevoerbereik helemaal met 
vulmassa volgegoten (zie 3.6)

(leggen in lengterichting)

vario-rail 11,6/77

vulmassa

verwarmingscircuit 1

verwarmings-
circuit 3

verwarmingscircuit 2

Bereik voor de verwar-
mingscircuitverdeler
met vulmassa opvullen

verwarmingscircuit 4

verwarmings-
circuit 5

Toevoerleiding:

variomodule-buis 

11,6x1,5 laser

bouwfolie 0,1 mm

(leggen in lengterichting)

(leggen in dw
ars-

richting)

mogelijke legschema's van de Kompakt-platen:

De Kompakt-platen worden in lengte- en dwarsrichting, minimaal 200 mm verspringend en stotend gelegd.

≥ 200 mm overlapping

Kruisvoegen vermijden!
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3.4 VarioModule-buis 11,6x1,5 laser

belangrIJK: 
Maximale buislengte per verwarmingscircuit inclusief toevoer-
leidingen: 80 m (houd rekening met de uitvoering van de pomp!). 
benodigde buislengte bij een afstand van 100 mm: 10 m/m². Ter 
oriëntatie bevinden zich op de variomodule-buis markeringen na 
elke meter.

Het leggen van de variomodule-buis:
De variomodule-buis 11,6x1,5 laser wordt uitgaand van de verwarmingscircuitverdeler niet-draaiend naar 
de desbetreffende ruimte geleid.
Houd ook rekening met de buislengte van de vloer tot aan de aansluiting van de verwarmingscircuitverde-
ler.
De variomodule-buis wordt met een afstand tussen de buizen van 100 of 200 mm tussen de noppen van de 
Kompakt-platen gelegd. afstanden van 200 mm zijn niet geschikt voor woon- of blote-voetenbereiken.
let op: knik de buis niet! Het met de hand buigen zonder verwarmen is bij een kamertemperatuur van meer 
dan +5°C mogelijk. bij lagere temperaturen wordt de variomodule-buis voorverwarmd.

Let erop dat de groef schoon is!

De variomodule-buis makkelijk lopend leggen: met de platte schoenzool tussen de noppen drukken.

meerdere bochten achter elkaar met de hand leggen.

na voltooiing van het verwarmingscircuit wordt de variomodule-buis naar de verwarmingscircuitverdeler 
teruggeleid, overeenkomstig afgesneden en gekalibreerd.

"VERDELEN en REGELEN"
Details over het buizensysteem van de installatie en van het verwarmingscircuit en 
over de ruimtetemperatuurregeling vindt u in de plannings- en montagehandleiding 
"verDelen en regelen"
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Slakkenhuispatroon: gelijkmatige verdeling van de oppervlaktetemperatuur, aangezien de toevoer naast 
de retour komt te liggen.

meandervormig leggen: minder gelijkmatige verdeling van de oppervlaktetemperatuur voor kleine, onder-
geschikte ruimtes en randzones.

afstand tussen de 
buizen: 
100 mm

verwarmingscir-
cuitverdeler

randzone

rl retour

vl toevoer

bijv. meetlat

vanaf de verwarmingscir-
cuitverdeler leggen

Toevoerleidingen:
variomodule-buis 11,6x1,5 laser

Legvoorbeeld

Meandervormig leggen

Slakkenhuispatroon

goed: De variomodule-buizen 
liggen in het niveau van de 
Kompakt-platen.

Fout: De variomodule-buizen 
steken boven het niveau van 
de Kompakt-platen uit.
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3.5 Vastpersen
voor de verwerking van restbuislengtes of voor reparatie kunnen de variomodule-buizen permanent en 
onscheidbaar met behulp van een perskoppeling met elkaar worden verbonden.

Let op: een permanente, dichte verbinding is uitsluitend door het gebruik van originele variotherm-
systeemcomponenten gegarandeerd:
• VarioModule-buis 11,6x1,5 laser
• Variotherm-kalibreer- en optrompergereedschap
• Variotherm-perskoppelingen en Variotherm-persgereedschap

onderhoud
Perstangen en aandrijfmechanisme minimaal één keer per jaar door remS of een geautoriseerde remS-
servicewerkplaats op goede werking laten controleren.

voorbereiding

arbeidsproces persen akkuPress  4a

•  Druk de perstang (Z) met de hand zo ver bij elkaar (perstang gaat open) dat de perstang over de perskop-
peling kan worden geschoven (5). Plaats de aandrijfmachine met perstang haaks op de buisas op de 
perskoppeling.

• Laat de perstang los, zodat deze om de perskoppeling sluit (5). 
•  Houd de aandrijfmachine aan de handgreep op de behuizing (G) en aan de motorhandgreep (M) vast. Houd 

bij de remS akkuPress de schakelaar (S) ingedrukt tot de perstang helemaal gesloten is. Dit wordt door 
een geluidssignaal (knakken) weergegeven (6).

•  Druk de terugzethendel (R) zo lang in tot de persrollen (P) helemaal terug bewogen zijn. Druk de perstang 
(Z) met de hand bij elkaar, zodat de tang van de perskoppeling kan worden afgetrokken (zie ook gebruiks-
aanwijzing remS akkuPress).

buis haaks 
afsnijden

buis met kalibreer- en optrom-
pergereedschap bewerken

Perstang hier
indrukken (openen) Belangrijk: visuele 

controle,
of de perstang hele-
maal gesloten is!

Perskoppeling erop schuiven

Tot aan de aanslag
(visuele controle gat)
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1. groef voor 
perskoppeling 
uithakken

3. met 
vulmassa 
volgieten 
(zie 3.6)

2. vastgeperste
perskoppeling 
plaatsen

De volgende situaties dienen te worden vermeden (gevaar voor breken van het drijfwerk!)

arbeidsproces persen eco-Press  4b

•  De hendellengte van het aandrijfmechanisme kan aan de perskracht en de ruimtelijke omstandigheden 
ter plaatse worden aangepast. gebruik de meegeleverde buisarmen met mof als verlenging. Schroef 
vóór gebruik de buisarmen altijd goed vast (gevaar voor ongevallen!). borg de gekozen perstang met de 
steekbout.

•  Trek de buisarmen zo ver uit elkaar (perstang gaat open) dat de perstang over de perskoppeling kan wor-
den geschoven (5). Plaats de perstang daarbij haaks op de buisas op de perskoppeling.

•  Druk de buisarmen tot aan de eindaanslag (C) bij elkaar (klakken bij de aanslag). Alleen als de perstang 
bij (a) en bij (b) helemaal sluit, is er een goede persing gemaakt. > visuele controle (6).

•  Open de buisarmen weer, zodat de tang van de perskoppeling kan worden afgetrokken (zie ook gebruiks-
aanwijzing remS eco-Press).

Hak bij eventueel aanwezige persverbindingen de Kompakt-plaat dienovereenkomstig met behulp van een 
beitel uit. De persverbinding moet helemaal in het niveau van de Kompakt-platen liggen

Belangrijk: visuele 
controle,
of de perstang hele-
maal gesloten is!
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3.6 Vulmassa
voor het aanbrengen van de vulmassa moet er een drukproef voor alle desbetreffende 
verwarmingscircuits worden uitgevoerd. gebruik daarvoor het protocol (hoofdstuk 5) op 
pagina 19. wij raden u aan om ervoor te zorgen dat tijdens het aanbrengen van de vul-
massa de variomodule-buizen onder waterdruk staan. De verwerkingstemperatuur moet 
min. +5°C bedragen.

om de verwerkingsduur van 20 minuten niet te verkorten, moet de emmer na elk aanmaken met behulp 
van een spatel helemaal worden leeggemaakt.

Speciaal geval: zijn de standaardtoleranties voor het uitvoeren van de 
vloerbedekking te groot (zie hfdst. 4), dan kunnen de holtes binnen 3 uur 
(bij 20°C) na het aanbrengen van de vulmassa met een 2e laag vulmassa 
worden volgegoten.
25 kg vulmassa wordt met 9 l water aangemaakt, het verbruik bedraagt ca. 0,5 kg/m2.

na 3-4 uur (bij 20°C) moet voor het aanbrengen van de 2e laag het oppervlak van de varioKomp-vloerver-
warming worden gegrond (productvoorbeelden zie pag. 15).
egaliseren dat verder gaat dan alleen de holtes wordt met egalisatiemassa zoals beschreven in 4.3 uitge-
voerd.

meeTlaT

Droog,
stofvrij,
vetvrij

op plaatniveau 
afreien

rakel

begaanbaar na ca.
2 uur (20°C)
4 uur (10°C)

25 kg
vulmassa (= 1 zak)
benodigde 
hoeveelheid:
6 kg/m²

mengtijd:
1,5 - 2 min.

aanbrengen van de 
zelfverdelende vulmassa
(niet zelfnivellerend)

muur

8 liter
koud water
(+5 tot 15°C)

max.
600 tpm

verwerkingsduur

verwerkingsduur

20
minuten

20
minuten

+5 tot 30°C
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4. Vloerbedekking
De gebruikte vloerbedekking moet geschikt zijn voor vloerverwarmingen (neem aanwijzingen van de 

fabrikant in acht). Het oppervlak van varioKomp voldoet aan de Önorm 
DIn 18202 (tabel 3, regel 3), grenswaarden voor afwijkingen van de 
vlakheid.
Let op: om vervuiling van het oppervlak en beschadiging van de buizen 
te voorkomen, dient de vloerbedekking zo snel mogelijk te worden ge-
legd.

voor het leggen van de vloerbedekking moet de varioKomp-vloerverwarming volgens de volgende tabel 
gedroogd zijn:

Meetpuntafstand 0,1 m

Steekmaten max. 2 mm

Belastingsgroep  
(ÖN B 2207)

Welke ruimte? Lijmmortel bij tegel-
bedekking

Afdichtingssysteem Grondlaag

w1
woonbereik:
wc, gangen,

trappenhuizen

calciumsulfaat-
flexlijmmortel niet nodig niet nodig

cement-
flexlijmmortel niet nodig nodig

w2

woonbereik:
keuken

bedrijfsbereik:
toiletten

uitsluitend
cement-

flexlijmmortel
aanbevolen

aanvullend op het
afdichtingssysteem, 

indien door de fabrikant
aanbevolen

w3

woonbereik:
spatwaterbereik

in douches en
badkamers

uitsluitend
cement-

flexlijmmortel
nodig

aanvullend op het
afdichtingssysteem, 

indien door de fabrikant
aanbevolen

w4
bedrijfsbereik:

keukens 
doucheruimtes

geen varioKomp-vloerverwarming mogelijk.

Fabrikant/merk Grondlaag Afdichtingssysteem

ardex ardex P51 ardex 8 + 9

murexin Diepgrondering lF1 Douchedicht / vloeibare folie 1KS

Cimsec gipsgrondering 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 oplosmiddelvrije diepgrondering Ceresit douche- & badafdichting

Vloerbedekking
(neem aanwijzingen van de fa-
brikant in acht!)

Droogtijd zonder opwarmen
bij ti = 20°C
 Tijd  Cm-waarde

Droogtijd met opwarmen*
bij tv = 40°C, ti = 20°C  
 Tijd Cm-waarde

Stenen & keramische vloeren
in een dun bed

 144 u 1,3%  24 u 1,3%

Houten vloer, parket  192 u 0,3%  36 u 0,3%
*Met het opwarmen mag op z'n vroegst bij 20°C 3 uur nadat het aanbrengen van de vulmassa is voltooid, worden begonnen.

gebruik van grondlaag en afdichtingssysteem:

Productvoorbeelden voor grondlaag of afdichtingssysteem:

CM-vochtigheids-
meter

meeTlaT
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overgangen van Kompakt-platen naar vulplaten:
overgangen met glasweefsel (4 x 4 mm) en een overlapping van 200 mm bedekken (lijmen met tegellijm).

4.1 Tegels
Zie ook de overeenkomstige normen voor tegel-, plaat-, en mozaïeklegwerkzaam-
heden. let op het volgende:
• Het oppervlak moet stofvrij zijn.
•  Bij door vocht belaste oppervlakken moeten afdichtingssystemen worden 

aangebracht (zie pagina 15).
De afdichting van de wandaansluiting gebeurt met passend afdichtingsband.

•  Voor het lijmen van tegels wordt een flexibele lijm gebruikt. Als dat door de fabrikant van de lijm wordt 
verlangd, moet er een grondlaag worden aangebracht. Dat geldt met name voor cement-flexlijm.

• Voor het voegen moet een flex-voegenmortel worden gebruikt.
• Wandaansluitingen worden na het betegelen aanvullend met siliconekit afgedicht.

Bij een kritische vloeropbouw wordt aanbevolen om over het gehele vlak 4 x 4 mm glasweefsel in de 
flexlijm te verwerken.

voorbeeld:
door vocht belaste
tegelbedekking (w2/w3)

glasweefsel
4 x 4 mm

vulplaten

kant-en-klaar gelegde en gegoten
varioKomp-vloerverwarming

afdichtingsband

voegensiliconekit

opvulmateriaal
van schuimstof

Tegels op flexlijm evt. met 
glasweefsel

afdichtingssysteem

bouwfolie

varioKomprandstrookisolatie
met vastgelaste folie

w
an

d-
 o

f 
ba

dk
ui

pc
on

st
ru

ct
ie
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4.2 Houten vloeren, parket en laminaat
leg uitsluitend vloeren die volgens de fabrikant geschikt zijn voor vloerverwarmingen. wij raden u aan een 
vloer te kiezen waarvan de warmtedoorgangscoëfficiënt maximaal 0,15 m²K/w bedraagt. 

Zwevende uitvoering:
De laminaat-/parketvloer wordt zwevend 
gelegd op een onderlegbaan die geschikt 
is voor vloerverwarming (max. 2 mm). De 
randvoeg met aangrenzende bouwelemen-
ten dient min. 10 mm te bedragen.

gelijmd parket:
Het lijmen van parket op de varioKomp-
vloerverwarming is onder de volgende om-
standigheden mogelijk:
•  Voor vloerverwarming geschikt 2- of 

3-laags parket, zonder de messing en 
groef te lijmen.

•  Maximale toevoertemperatuur 40°C  
(maximumtemperatuurbegrenzer!)

•  Lijmen zonder grondlaag met bijv.: 
- mapei ultrabond P990 1K 
- Thomsit P695 
- ardex Premium aF2420 
-  weitzer Parkett Profi-SmP lijm nr.400-

eC1
   of een gelijkwaardige lijm (grondlaag afhankelijk van de ge-

gevens van de fabrikant).
•  Lijmen met Murexin producten volgens Murexin verwer-

kingshandleiding 08/2012 (op aanvraag).
•  Het parket wordt direct of met ontkoppelingsvlies op het VarioKomp-systeem gelijmd (gegevens van de 

fabrikant in acht nemen!).

onderlegbaan

Plint

Plint

randvoeg 
min. 10 mm

randvoeg 
min. 10 mm

bijv. laminaat/parket

bijv. 3-laags parket

varioKomp

varioKomp

w
an

d

randstrookisolatie met 
vastgelaste folie

randstrookisolatie met 
vastgelaste folie

lijm

Toplaag van edelhout

middenlaag  
van massief hout

onderfineer

3-laags parket:

** vloeropbouw volgens  
hoofdstuk 2.1/2.2/2.3

** vloeropbouw volgens  
hoofdstuk 2.1/2.2/2.3

Het schuren van het kant-en-klare VarioKomp-oppervlak is niet nodig resp. niet toegestaan! 
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4.3 Linoleum of tapijt
bij zachte vloerbedekking wordt op de kant-en-klare varioKomp een egalisatiemassa op anhydrite basis of 
alphahaffhydraat basis, minimaal 4 mm dik, aangebracht.

voor de daarvoor vereiste grondlaag of afdichting van het varioKomp-oppervlak en de geplande egalisatie-
massa dient u goed nota te nemen van de desbetreffende gegevens van de fabrikant. met de werkzaamhe-
den kan op z'n vroegst 24 uur na het aanbrengen van de vulmassa worden begonnen.

Productvoorbeelden voor grondlaag egalisatiemassa:

Fabrikant/merk Grondlaag Egalisatiemassa

mapei Primer g Planitex D10

Schönox Schönox vD, Pg Schönox aP

maxit maxit floor 4716 maxit floor 4095

Fermacell Diepgrondering nivelleringsmassa

Thomsit r766, r777 aS1 rapid

Stauf Ibola D54 Ibola gS

murexin D7 Ca 40

baumit grund nivello Quattro

ardex ardex P51 ardex K22

Plint

randstrookisolatie 
met vastgelaste folie

** vloeropbouw volgens 
hoofdstuk 2.1/2.2/2.3

egalisatie-
massa

Kant-en-klaar 
varioKomp-oppervlak, 

gegrond

varioKomp

grondlaag

zachte ruglaag

linoleum of tapijt
egalisatiemassa
min. 4 mm

Tapijt

Linoleum
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5. Dichtheidsproef & ingebruikneming

Dichtheidsproef

De circuits van de varioKomp-vloerverwarming moeten na afloop van de legwerkzaamheden met behulp van een 

waterdrukproef op dichtheid worden gecontroleerd. De proefdruk dient min. 4 bar en max. 6 bar te bedragen. bij be-

vriezingsgevaar moeten er geschikte maatregelen, bijv. gebruik van antivriesmiddel, op temperatuur houden van het 

gebouw, worden getroffen.

  > voltooiing van de Kompakt-platen incl. aansluiting en buizensysteem   op: ___________________

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

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

  > aanbrengen van de compacte vulmassa   begin op: _______________ einde op: _______________

  > Het water van de installatie werd gezuiverd (bijv. conform Önorm H5195-1)    Ja  nee

  > aan het water van de installatie werd antivriesmiddel toegevoegd     Ja  nee

  > De varioKomp-vloerverwarming werd met tv/tr = ___ /___ °C volgens hoofdstuk 4 opgewarmd:

  nee  Ja:  24 u  36 u  ____ u

  > vloerbedekking:  Tegels  Parket  Tapijt, linoleum  overige ________________________

  > voltooiing van de legwerkzaamheden       op: ___________________

  > verwarmingsbegin (max. toevoertemp. van de varioKomp-vloerverwarming tv = 50°C) op: ___________________

bevestiging:

        bouwheer/gebruiker/opdrachtgever  leiding van de bouw/architect     verwarmingsinstallateur

Ingebruikneming
Houd er rekening mee dat de toevoertemperatuur (verwarmingswater) van de varioKomp-vloerverwarming 
tv = 50°C niet mag overschrijden. De hoofdafsluiters op het verdelerstation en de circuitafsluiters moeten 
worden geopend. De gehele installatie moet goed worden ontlucht. na het ontluchten kan de circulatie-
pomp worden ingeschakeld. na de ingebruikneming kan de varioKomp-vloerverwarming onderhoudsvrij 
worden genoemd.
(Technische wijzigingen voorbehouden.)

bouwplan: ______________________________________________________________________________

bouwheer/gebruiker: _____________________________________________________________________

opdrachtgever: __________________________________________________________________________

verwarmingsinstallateur: _________________________________________________________________

architect: ______________________________________________________________________________

overige: ________________________________________________________________________________
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