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VLOERVERWARMING DE ZALIGE WARMTE

member of

→

INLEIDING
Iedereen die in de nabije toekomst wil bouwen, verbouwen of renoveren zal in een relatief korte periode
een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen. Elk van deze beslissingen zal in grote of kleine mate
bijdragen tot uw toekomstig comfort en verdient uiteraard de nodige aandacht. Zeker aangaande de
verwarmingsinstallatie zal U een doordachte en weloverwogen keuze moeten maken. Wij vinden het dan
ook onze taak om U zo uitvoerig mogelijk te informeren over vloerverwarming.
Vloerverwarming bestaat al sinds de Romeinse Tijd maar het is onder meer dankzij professor Kollmar
dat we deze vorm van verwarmen onder haar huidige vorm kennen. Deze professor stelde onder meer de
temperatuursprofielen van de verschillende gekende verwarmingssystemen op. Uit de resultaten is
gebleken dat vloerverwarming resulteert in een gelijke temperatuursverdeling van kop tot teen. We kunnen
dus terecht zeggen dat vloerverwarming de ideale verwarmingscurve het best benadert.
Ter illustratie hiervan vindt U in de onderstaande figuur de temperatuursprofielen van de verschillende
verwarmingss ystemen.
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(1) Het theoretisch ideale verwarmingssysteem

(4) Radiatorverwarming aan buitenwand

(2) Het Begetube vloerverwarmingssysteem

(5) Luchtverwarmingssysteem

(3) Radiatorverwarming aan binnenwand

(6) Plafondverwarmingssysteem

Bovendien worden nieuwe woningen steeds beter geïsoleerd waardoor het totale warmteverlies van een
hedendaagse woning in vergelijking met niet geïsoleerde woningen aanzienlijk kleiner is geworden. Hierdoor
kan veelal de ganse woning volledig met vloerverwarming worden opgewarmd waardoor bijkomende
verwarmingslichamen (bvb. radiatoren) nagenoeg volledig overbodig worden. Hierdoor profiteert U van een
extreme vrijheid om uw woning in te richten.
Wist U trouwens dat bij vloerverwarming, waarbij het ganse vloeroppervlak dienst doet als verwarmingslichaam,
een lage vloeroppervlaktetemperatuur al volstaat om uw woning volledig op te warmen? Hierdoor ontstaat
er een aangename stralingswarmte waardoor de lucht minder zal uitdrogen en de luchtbewegingen in de
woonvertrekken zeer gering zullen zijn. Dit resulteert in een gevoelige verhoging van het warmtecomfort of de
behaaglijkheidsgraad.

Samenvattend kan men stellen dat de eisen die men aan een verwarmingssysteem stelt het best
vervuld worden door vloerverwarming, namelijk:
→
Behaaglijk omgevingsklimaat
Gelijkmatig verdeelde warmte over de ganse ruimte
Geen plaatsverlies door verwarmingslichamen
Kleinst mogelijk energieverbruik
Vrije keuze van de gebruikte energievorm
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→

1: DE VLOERVERWARMINGSBUIZEN
In de hedendaagse vloerverwarmingsinstallaties worden voornamelijk hoogwaardige kunststof leidingen
toegepast. De meest aangewende zijn:
1. Vernet Polyethyleen difustop (VPE difustop)
2. Meerlagenbuis (ALPEX-DUO)
Gezien de hoge eisen betreffende kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid die aan verwarmingsbuizen worden
gesteld, maken we voor het BEGETUBE vloerverwarmingssysteem uitsluitend gebruik van kunststofbuizen
die vervaardigd worden door de Fränkische Rohrwerke. Deze firma beschikt over een jarenlange ervaring op
het gebied van kunststofverwerking en stelt zich garant voor de levering van producten met een uitstekende
kwaliteit.
Beide buistypes van de Fränkische Rohrwerke staan borg voor:
→
→
→

		
→

Gebruik van hoogwaardige grondstoffen
Ultra-moderne productiemethodes
Electronische productiecontrole van elke centimeter geproduceerde kunststofbuis en dit op 		
wandsterkte, diameter en excentriciteit.
Periodieke externe controles door verschillende onafhankelijke instituten.

Bovendien worden alle buizen door de fabrikant gewaarborgd gedurende een periode van 10 jaar en biedt
BEGETUBE U tijdens dezelfde periode een systeemgarantie op al haar vloerverwarmingssystemen.

→ 1.1 De FF-therm FH VPEa-difustop kunststofbuis
Beslissend voor de goede werking van uw vloerverwarming is de kwaliteit van de buizen. Zowel wat
betreft de buigzaamheid bij verlegging, alsook de duurzaamheid over de jaren heen, voldoet VPEa-difustop
maximaal aan alle eisen. De levensduur is beduidend hoger dan 50 jaar, rekening houdend met een
veiligheidsfactor van 2,5.
Om deze constante hoge kwaliteit van de FF-therm FH kunststofbuizen te kunnen garanderen worden deze
buizen doorlopend gecontroleerd door het “Süddeutsche Kunststoff Zentrum” in Würzburg (SKZ A 140) en
in het eigen laboratorium.
De eisen die door de vakwereld en beroepsverenigingen aan de gevraagde zuurstofdichte buis worden
gesteld, worden zeker verkregen door het aanwenden van de difustop-buis. Mede door het toepassen van
de meest vooruitstrevende meettechnieken is bij 50°C geen spoor van zuurstofindringing te meten en
dienen er volgens DIN 4726 geen verdere beschermingsmaatregelen tegen corrosie te worden genomen.
Als basismateriaal gebruikt men polyethyleen met een hoge dichtheid (moleculair gewicht > 400000)
waarvan de structuur o.i.v. druk en temperatuur grondig zal worden gewijzigd. Vervolgens zal het
vernettingsmiddel (peroxyden) alle moleculen tot een netwerk ketenen waardoor vernet polyethyleen
wordt gevormd.
In vergelijking met polyethyleen met een lage dichtheid (LDPE) zullen bij HDPE de naburige molecuul
ketens, in parallelle ordetoestand, nauwer bij elkaar liggen en daar kristallieten vormen. HDPE bezit dus
betere mechanische eigenschappen dan LDPE.
Door het vernetten (of chemisch aan elkaar verbinden) van de molecuulketens behoudt men al de
oorspronkelijke eigenschappen en voordelen van polyethyleen en worden er aan het nu gevormde
VPE-materiaal tevens verschillende nieuwe eigenschappen toegevoegd.
Door de vernetting bekomt VPEa de volgende eigenschappen:
→
→
→
→
→
		
→
→
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Thermisch hoog belastbaar
Verhoogde taaiheid bij lagere temperaturen
Sterk chemicaliënbestendig
Verhoogde UV-bestendigheid
Verlaging van de elasticiteitsmodulus waardoor VPE soepel en buigzaam wordt en gemakkelijk
koud te plaatsen is.
Verhoogde weerstand tegen spanningscorrosie (microscheurtjes)
Uitstekende duurzaamheid bij mechanische belasting o.i.v. druk en temperatuur.

Samenvattend kan men stellen dat door de vernetting het polyethyleen omgevormd wordt van een thermo
plastische, weer smeltbare kunststof, tot een min of meer gekristalliseerd elastomeer met uitstekende
eigenschappen. De stevigheid van het ontstane netwerk bepaalt voor een groot deel de eigenschappen van
het VPE-materiaal.

De VPEa buizen die volgens het PAM procédé worden vervaardigd, kenmerken zich door 4 specifieke
eigenschappen waardoor we terecht mogen spreken van een uitstekende buiskwaliteit:
1. Constante vernettingsgraad tussen 80 en 85%.
Deze wordt gewaarborgd door het continue productieproces waarbij de peroxyde-vernetting in een nauwkeurig gestuurd en voortdurend gecontroleerd zoutbad plaatsvindt. Schommelingen in de vernettingsgraad zoals bij sommige andere procédés zijn hierdoor uitgesloten.
2. Hoge stabilisering tegen vroegtijdige veroudering
Iedere thermoplastische stof dient gestabiliseerd te worden wil ze onder invloed van warmte niet vroegtijdig verouderen. Deze stabilisering gebeurt door het bijmengen van speciale toevoegstoffen aan het basismateriaal waardoor men betere warmtestabiliserende eigenschappen bekomt. Het PAM-procédé is ook
hiervoor het meest aangewezen procédé omdat het een buitengewoon hoge stabilisering toelaat zonder de
vernettingsgraad nadelig te beïnvloeden.
3. Uitstekende buigzaamheid
De peroxydevernetting volgens het PAM procédé vermindert de elasticiteitsmodulus van HDPE van ca.
1200 N/mm2 tot ca. 550 N/mm2. Hierdoor zijn FF-therm VPEa-buizen zeer soepel en kunnen ze ook in koudere perioden probleemloos worden geplaatst.
4. Jarenlange praktijkervaring
VPEa-buizen volgens het PAM-procédé worden in zowel verwarmings- als sanitaire installaties al meer
dan 25 jaar zonder problemen toegepast. De praktische ervaring betreffende de duurzaamheidsproeven
bedraagt reeds meer dan 220000 uren.

→ 1.2 Mechanische eigenschappen van de VPEa-difustop buis
Eigenschap

Waarde

Eenheid

Dichtheid

0,93

g/cm3

Treksterkte

>18

N/mm²

Treksterkte tot breuk

>25

N/mm²

Rek tot breuk

450 - 500

%

Buigspanningsgrens

20

N/mm²

Elasticiteitsmodulus

ca 550

N/mm²

Kerfslagsterkte

geen breuk

mJ/mm²

Vernettingsgraad

80 à 85

%

Warmtegeleidbaarheid

0,41

W/mK

Lengteuitzettingscoëfficiënt

0,14

mm/mK
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→ 1.3 De Alpex-Duo meerlagenbuis
Deze meerlagenbuis is opgebouwd uit een combinatie van vernette polyethyleen (VPE) en aluminium.
Rond de binnenste VPE kern wordt een stompgelaste aluminiumbuis aangebracht. Vervolgens wordt de
buitenste VPE-laag rond deze kern geëxtrudeerd waardoor we een VPE/ALU/VPE buis bekomen die de
voordelen verenigt van kunststof en metaal. Alle lagen worden onderling door een speciale kleefstof met
elkaar verbonden om zo de verschillende uitzettingscoëfficiënten te compenseren. Tevens kan dezelfde
buis toegepast worden in zowel sanitaire als in C.V.- installaties.

stompgelaste aluminiumlaag			

overlappend gelaste aluminiumlaag

De Alpex-Duo buis bezit de volgende eigenschappen:
→
→
→
→
→
→
→
→

Vorm- en drukvast
Continu belastbaar tot 95°C, kortstondig tot 110°C.
Maximale bedrijfsdruk 10 bar
Geringe uitzettingscoëfficiënt
Bestand tegen agressief water
Korrosiebestendig
Hygiënisch
100% zuurstofdicht

→ 1.4 Mechanische eigenschappen van de Alpex-Duo meerlagenbuis
Eigenschap

Waarde

Eenheid

Vernetttingsgraad

max 70

%

Warmtegeleidbaarheid

0,45

W/mK

Lengteuitzettingscoëfficiënt

0,026

mm/mK

Beide kunststofbuizen worden uitvoerig en continu getest en beschikken over verschillende keurings
attesten: ATG, DVGW, KIWA, KOMO, SKZ
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→ Legplan
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→

2: DE BEGETUBE VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN

→ 2.1
Overzicht van de natte systemen
bouwstaalmatten

bouwstaalmatten
elastische voeg
randisolatie
elastische voeg
randisolatie

vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
FF-therm FH Difustop-buis
vloerbedekking (10 mm)
FU-klem
chape boven de buis (min. 45 mm)
gegalvaniseerde bouwstaalmat
FF-therm FH Difustop-buis
PE-folie
FU-klem
gegalvaniseerde
vlakke isolatie (2 bouwstaalmat
x 20 mm)
PE-folie
egalisatiechape

profiellatten

vlakke isolatie (2 x 20 mm)
egalisatiechape

profiellatten
elastische voeg
randisolatie
elastische voeg
randisolatie

vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
FF-therm FH Difustop-buis
vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
profiellatten
FF-therm FH Difustop-buis
PE-folie
vlakke
isolatie (2 x 20 mm)
profiellatten
egalisatiechape
PE-folie

geprofileerde isolatieplaat

vlakke isolatie (2 x 20 mm)
egalisatiechape

geprofileerde isolatieplaat
elastische voeg
randisolatie
elastische voeg
randisolatie

vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
FF-therm FH Difustop-buis
profielplaat (37 of 52 mm - incl. noppen)
FF-therm FH Difustop-buis
vlakke isolatie (optioneel - 20 mm)
egalisatiechape
profielplaat (37 of 52 mm - incl. noppen)
vlakke isolatie (optioneel - 20 mm)
egalisatiechape
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Alle plaatsingssystemen zijn ook geschikt voor plaatsing op gespoten pu-isolatie.
Deze isolatielaag dient echter voldoende egaal te zijn en moet, indien nodig worden
geschuurd of geëgaliseerd

bedrukte PE-folie / tackersysteem
bedrukte PE-folie / tackersysteem
elastische voeg
randisolatie
elastische voeg
randisolatie

vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
vloerbedekking (10 mm)
prikbeugel
metalen klem
chape boven de buis (min. 45 mm)
bedrukte
prikbeugelPE-folie
metalen
klem (2 x 20 mm)
vlakke
isolatie
egalisatiechape
bedrukte PE-folie

isorol

vlakke isolatie (2 x 20 mm)
egalisatiechape

isorol
elastische voeg
randisolatie

elastische voeg
randisolatie

noppenfolie

vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
prikbeugel
vloerbedekking
(10 mm)
FF-therm
FH Difustop-buis
chape boven de buis (min. 45 mm)
isorol
prikbeugel
vlakke isolatie (20 mm)
FF-therm FH Difustop-buis
egalisatiechape
isorol
vlakke isolatie (20 mm)

noppenfolie
elastische voeg
randisolatie
elastische voeg
randisolatie

egalisatiechape
vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
alpex-duo buis ø16/2
vloerbedekking (10 mm)
chape boven de buis (min. 45 mm)
noppenfolie
alpex-duo buis ø16/2
noppenfolie
vlakke isolatie (2 x 20 mm)
egalisatiechape
vlakke isolatie (2 x 20 mm)
egalisatiechape

Alle plaatsingssystemen zijn ook geschikt voor plaatsing op gespoten pu-isolatie.
Deze isolatielaag dient echter voldoende egaal te zijn en moet, indien nodig worden
geschuurd of geëgaliseerd
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→ 2.2 Beschrijving van de natte systemen
→ 2.2.1 Plaatsing op bouwstaalmatten
Bij dit systeem wordt de vloerverwarmingsbuis d.m.v. speciale buisklemmen verbonden aan de bouwstaalmatten. Bovendien wordt de buis volledig door de chape omhuld waardoor er een optimaal contact
ontstaat tussen de buis en de chape. De buisklemmen, geschikt voor buisdiameters 16, 18 en 20mm dient
U in de knooppunten van de bouwstaalmatten te plaatsen. Op deze manier kan de buis in beide richtingen
worden verlegd.

(3)

(4)
(5)

(1)

(6)

(2)

Benodigde materialen:
( 1 ) Vlakke isolatieplaat
( 2 ) PE-folie
( 3 ) Randisolatie
( 4 ) FU-klemmen
( 5 ) Bouwstaalmatten
( 6 ) FF-therm FH Difustop
+ Staalnetverbinders
+ Dispersiemiddel
+ Voegdoorganghulzen
+ Geleidingsbochten

[8]

→ 2.2.2 Plaatsing met profiellatten
In de houders van deze U-vormige kunststoflatten kunnen verwarmingsbuizen met een buitendiameter
van 16 tot 18mm worden vastgedrukt. Bovendien hebben deze kunststofprofielen een standaardlengte van
1m (eenvoudig te transporteren) en kan U ze onbeperkt aan elkaar vastklikken. Ook is elk profiel voorzien
van een sterke kleeflaag waardoor ze vrijwel op elke ondergrond kunnen worden gefixeerd.

(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

Benodigde materialen:
( 1 ) Vlakke isolatieplaat
( 2 ) PE-folie
( 3 ) Randisolatie
( 4 ) Profiellatten
( 5 ) FF-therm FH Difustop
+ Prikbeugels
+ Dispersiemiddel
+ Voegdoorganghulzen
+ Geleidingsbochten

[9]

→ 2.2.3 Plaatsing met geprofileerde isolatieplaat
De geprofileerde platen zijn vervaardigd uit moeilijk ontvlambaar PS-schuim en zijn voorzien van een
speciale oppervlaktebehandeling waardoor een bijkomende PE-folie, volgens DIN 18560, niet meer vereist
is. De platen zijn voorzien van een tand- en groefsysteem waardoor een stevig geheel wordt gevormd en
een snelle plaatsing kan worden bekomen.
Alle kunststofbuizen met een buitendiameter van 16 tot en met 20mm kunnen tussen de noppen
worden vastgedrukt waardoor bijkomende bevestigingsklemmen nagenoeg volledig overbodig worden.
De mogelijke legafstanden zijn: 70-140-210mm (bij diagonale verlegging) en 100-200-300mm (bij
orthogonale verlegging). Ook zorgt de overbrugging tussen de noppen voor een volledige inbedding van de
buis in de chape wat resulteert in een optimale warmteafgifte.

(2)

(3)

Benodigde materialen:
( 1 ) Geprofileerde isolatieplaat
( 2 ) Randisolatie
( 3 ) FF-therm FH Difustop
+ Metalen klemmen
+ Dispersiemiddel
+ Voegdoorganghulzen
+ Geleidingsbochten
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(1)

→ 2.2.4 Plaatsing met bedrukte PE-folie / tackersysteem
Dit is de goedkoopste manier om uw vloerverwarming te verwezenlijken. De isolatielaag wordt gevormd
door een 4cm dikke polystyreenlaag ofwel door een gespoten PU-isolatie. Deze PU-laag dient meestal te
worden geschuurd en geëgaliseerd om de vereiste vlakheid voor het aanbrengen van de PE-folie te bekomen.
Op deze folie is een raster gedrukt met een maasbreedte van 5cm waardoor elk veelvoud van deze afstand
als legafstand kan worden aangewend. Dit resulteert in een nagenoeg onbeperkte plaatsingsvrijheid
waarbij de bevestiging van de buizen gebeurt door middel van tackerklemmen (prikbeugels) of met metalen
klemmen.
Om de fixatie van de buis te vereenvoudigen en een snellere plaatsing te bekomen, kan u gebruik maken
van een speciale beugelprikker of tackerapparaat.

(3)

(4)
(5)

(1)
(2)

Benodigde materialen:
( 1 ) Vlakke isolatieplaat
( 2 ) Bedrukte PE-folie
( 3 ) Randisolatie
( 4 ) Prikbeugels (Tacker) of metalen klemmen
( 5 ) FF-therm FH Difustop
+ Dispersiemiddel
+ Voegdoorganghulzen
+ Geleidingsbochten
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→ 2.2.5 Plaatsing met rolisolatie
Met het isorol systeem plaatst u de vloerisolatie en de voorbedrukte rasterfolie in 1 beweging. De isolatierol
bestaat uit een 3cm dikke PS-isolatie die machinaal voorzien is van een stevige, bedrukte afwerkingsfolie.
De isolatierollen worden 1 voor 1 op de egalisatielaag afgerold tot de volledige vloeroppervlakte bedekt
is. Daarna worden de naden tussen de verschillende isolatiebanen afgetaped en kan er gestart worden
met het plaatsen van de vloerverwarmingsbuizen. De buizen kunnen dan met de gebruikelijke metalen
klemmen of met tackerklemmen in de isolatielaag worden vastgeniet.
Het systeem kenmerkt zich door een korte installatietijd en een zeer grote flexibiliteit.

(2)

(3)

(4)

Benodigde materialen:
( 1 ) Isorol systeemplaat
( 2 ) Randisolatie
( 3 ) Metalen - of tackerklemmen
( 4 ) FF-therm FH Difustop
+ Dispersiemiddel
+ Voegdoorganghulzen
+ Geleidingsbochten
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(1)

→ 2.2.6 Plaatsing met noppenfolie
Dit nieuwe verlegsysteem bestaat uit voorgevormde noppenplaten uit PE. Elke plaat (1m²) is voorzien van
een speciale randstrook waardoor de platen met elkaar kunnen worden verbonden. Zo bekomt u 1 grote
noppenfolie waartussen de vloerverwarmingsbuizen zullen worden vastgeklikt. De noppenfolie dient
enkel als bevestigingsmat waardoor ze steeds op een onderliggende isolatielaag moet worden geplaatst.
Deze onderlaag kan zowel met gespoten isolatie als met vlakke isolatieplaten worden uitgevoerd.
Alle veelvouden van 5cm kunnen als verlegafstand worden toegepast. Wel dient u de minimale buigradius
van de vloerverwarmingsbuis in acht te nemen om het dichtknikken van de buis te vermijden. Om praktische
redenen is de verlegging enkel mogelijk met onze alpex-duo buis ø16/2.

(3)

(4)

(1)
(2)

Benodigde materialen:
( 1 ) Vlakke isolatieplaat
( 2 ) Noppenfolie
( 3 ) Randisolatie
( 4 ) Alpex-duo buis ø16/2
+ Metalen klemmen
+ Dispersiemiddel
+ Voegdoorganghulzen
+ Geleidingsbochten

[ 13 ]

→ 2.3 Overzicht van het droog systeem

droog systeem: type 1

elastische voeg
randisolatie

vloerbedekking (10 mm)
chape (40 mm)
PE-folie (0.2 mm)
afdekplaat (1 mm)
alpex-duo buis ø16/2
warmtespreidende lamel (0.5 mm)
isolatie PS 30 (30 mm)
vlakke isolatie (optioneel - 20 mm)
egalisatiechape

droog systeem: type 2

elastische voeg
randisolatie

vloerafwerking (10 mm)
Fermacell of Knauf (2 x 12.5 mm)
afdekplaat (1 mm)
alpex-duo buis ø16/2
warmtespreidende plaat (0.5 mm)
isolatieplaat PS 30 (30 mm)
isolatieplaat (optioneel - 20 mm)
egalisatiechape
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→ 2.4 Beschrijving van het droog systeem
Wanneer de vrije opbouwhoogte beperkt is of wanneer de totale massa van de vloerconstructie niet te
groot mag zijn, is het aanwenden van een droog vloerverwarmingssysteem meestal de enige mogelijkheid.
Bij dit systeem worden de verwarmingsbuizen in de isolatie verzonken waardoor de totale opbouwhoogte
kan worden herleid tot 6cm. Dit systeem is dus bijzonder geschikt voor renovatieprojecten.
De basisisolatielaag bestaat uit een 3cm dikke voorgevormde polystyreenplaat waarin de warmtespreidende
plaatjes en de alpex-duo meerlagenbuis worden geplaatst. Vervolgens wordt het volledige vloeroppervlak
bedekt met een warmtegeleidende afdekplaat om de warmtespreiding verder te optimaliseren.
De chape of droge vloerelementen komen dus nooit rechtstreeks in contact met de vloerverwarmingsbuis,
vandaar de benaming “droog systeem”. De mogelijke verlegafstanden zijn 12,5 en 25cm.

(3)

(4)
(5)

(1)

(6)

(2)

( 1 ) Voorgevormde isolatieplaten
( 2 ) Warmtespreidende gegalvaniseerde platen
( 3 ) Randisolatie
( 4 ) Afdekplaten
( 5 ) PE-folie*
( 6 ) Alpex-Duo buis Ø 16/2
+ Dispersiemiddel*

* beide materialen zijn niet van toepassing voor het droog systeem type 2 (met droge vloerelementen)
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→

3: WANDVERWARMING
Naast vloerverwarming als oppervlakteverwarmingssysteem kunnen we ook een leidingnet aanbrengen
in de wand. In dat geval spreken we over wandverwarming.
Naast de vele gekende voordelen van vloerverwarming zijn er ook verschillende argumenten om in
gebouwen ook wandverwarming te voorzien. Zo mag bij wandverwarming de max. wandtemperatuur
oplopen tot 40°C waardoor de afgifte per m² gevoelig hoger ligt dan bij vloerverwarming.
Door de uiterst compacte opbouw van het systeem kan wandverwarming overal worden ingezet en bekomen
we een snellere opwarming van de ruimte. Bovendien kan wandverwarming de mogelijke tekorten in
kamers met vloerverwarming volledig compenseren. Een bijkomend voordeel is dat wandverwarming
opmerkelijk beter presteert dan vloerverwarming als u uw oppervlakteverwarming ook als koelelement
wenst te gebruiken.
Concreet kan wandverwarming op 2 verschillende manieren worden gerealiseerd:

→ 3.1 Wandverwarming als nat oppervlakteverwarmingssysteem
Bij dit systeem wordt de buis in de pleisterlaag van de wand aangebracht.
De praktische opbouw van het systeem is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
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Schroef geprofileerde U-latten op een regelmatige afstand en haaks op de plaatsingsrichting van
de buis tegen de wand.
Duw de alpex-duo buis op de gewenste legafstand in de uitsparingen van de U-latten.
Breng een eerste pleisterlaag aan om alle leidingen en profielen te bedekken.
Breng vervolgens een wapening aan onder de vorm van een glasvezeldoek.
Breng een tweede pleisterlaag aan.

→ 3.2 Wandverwarming als droog oppervlakteverwarmingssysteem
Dit systeem vergt een meer intensieve plaatsing maar heeft als voordeel dat het meteen kan worden
afgewerkt.
De praktische opbouw van het systeem is als volgt:
1.
		
		
		
2.
		
		
3.
		
		
4.
5.
		

Plaats een houten lattenwerk tegen de snelbouwsteen of gebruik als basis metalen profielen
waarmee o.a. lichte scheidingswanden worden opgebouwd. De juiste afstand tussen de
verschillende profielen dient gekozen te worden i.f.v. de plaatsing van de verschillende
systeemplaten. De positie van de verschillende panelen wordt weergegeven op het legplan.
Indien gewenst kan de vrije ruimte tussen de houten latten of de metalen profielen worden opgevuld
met isolatiemateriaal. Bij gevaar voor inwendige condensatie in de constructie dient men een
bijkomende dampdichte folie aan te brengen aan de warme zijde van de muur.
Nu kan er worden aangevangen met de montage van de systeemplaten volgens het legplan.
Elke plaat is voorzien van een tand- en groefverbinding waardoor ze eenvoudig op elkaar kunnen
worden geplaatst en vervolgens worden vastgeschroefd.
Plaats de metalen lamellen in de systeemplaten om de warmteverdeling te optimaliseren
Duw de alpex-duo buis in de groeven en werk het geheel bij voorkeur af met gipsvezelplaten of
gipskartonplaten

In beide wandverwarmingssystemen werken we uitsluitend met alpex-duo buis omwille van de uitstekende
warmtegeleidbaarheid, de geringe uitzettingscoëfficiënt en de goede verwerkbaarheid.
Ook bij wandverwarming wordt elke kring in 1 ononderbroken leidinglengte geplaatst waardoor koppelingen
in de muur worden vermeden. Na de plaatsing van de verschillende kringen kan de aansluiting met de
collector worden gerealiseerd. Vermits zowel vloer- als wandverwarming lage temperatuursystemen zijn,
kunnen beide systemen met dezelfde watertemperatuur worden gevoed. Toch raden wij u aan om de vloeren wandverwarming volledig gescheiden te houden omwille van de onderstaande redenen:
1. Bij wandverwarming liggen de buizen veel dichter bij het wandoppervlak waardoor het systeem veel
		 sneller reageert dan vloerverwarming.
2. De maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur voor wandverwarming ligt gevoelig hoger dan bij
		 vloerverwarming. Met andere woorden: als u beide systemen optimaal wil laten functioneren is een
		 verschillende aanvoertemperatuur vereist. Met het Begetube multimix verdeel- en regelsysteem
		 (zie pag. 32) kunnen beide systemen volledig onafhankelijk worden geregeld.
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→

4: Realisaties

Vloerverwarming met alpex-duo buis. Noppenfolie op gespoten PUR.

Wandverwarming met alpex-duo buis. Droog systeem op houten systeemplaten.
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Vloerverwarming met FF-therm FH Difustop buis op noppenplaat.

Vloerverwarming met FF-therm FH Difustop buis. Tackersysteem op PS platen.
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