
Zorg ervoor dat de ruimtes waar u vloerverwarming gaat installeren goed droog en stofvrij zijn. 

Verwijder eventuele rommel en veeg de gehele ondervloer goed aan. Onze 

vloerverwarmingssystemen kunnen permanent in betonnen of zandcement dekvloeren verwerkt 

worden. Indien voorgeschreven in het bouwbesluit kan isolatie worden toegepast onder of op de 

constructievloer waarover het systeem word gelegd.

1.1. HARTAFSTAND VAN DE BUIZEN

De meest gangbare buisafstanden bij vloerverwarmingssystemen zijn;

1. 100 mm hart-op-hart ; hoofdverwarming met 10m buis per vierkante meter

1 vloerverwarmingsgroep per 10 m²

2. 150 mm hart-op-hart ; hoofd- of uitgebreide bijverwarming1 met 6,7m buis per vierkante meter

1 vloerverwarmingsgroep per 15m²

1 De mogelijkheid om een hartafstand van 150mm te gebruiken bij hoofdverwarming is afhankelijk 

van de warmtebehoefte en de isolatiewaarde van de desbetreffend ruimte(s).

1.2. LEGPATRONEN

Slakkenhuis

Voor de beste resultaten met een vloerverwarmingssysteem moet u ervoor zorgen dat

het gehele vloeroppervlak dezelfde temperatuur bereikt. Wanneer de aanvoer- en

retourleidingen naast elkaar gelegd worden, warmt de vloer gelijkmatig op. Het water

loopt door de buizen en geeft zijn warmte af, waarna het afgekoelde water terugloopt

naar de verdeler om opnieuw bijgemengd te worden en daarna opnieuw door de

buizen te lopen.

Dit legpatroon geeft het meest economische en energiezuinige vloerverwarming

systeem.



INSTALLATIE OP KRIMPNETTEN

A. Ondervloer (constructievloer)

B. Reflectiefolie

C. Krimpnet (gegalvaniseerde draadmat)

D. Randisolatie

E. Binddraad (ty-rap of snel stropper)

F. Vloerverwarmingsbuis

G. Dekvloer

H. Vloerafwerking

1. Plaats randisolatie langs alle wanden in de ruimte(s) waarin u het vloerverwarmingssysteem gaat 

installeren. Wanneer de randisolatie niet voorzien is van een plakstrip dan bevestigd u deze door 

middel van een fixpin met een drevel t.b.v. van de montage van de fixpin.

2. Wanneer u een zwevende dekvloer wilt creëren plaatst u reflectiefolie over de gehele 

constructievloer (bij hechtende dekvloeren slaat u deze stap over).

3. Leg de krimpnetten over de gehele constructievloer en plaats deze naast elkaar. Met behulp van 

snel stoppers of ty-raps zet u de netten aan elkaar vast.

4. Vervolgens begint u met het leggen van de vloerverwarmingsbuizen. U bevestigt deze op de 

krimpnetten met behulp van snel stroppers of tyraps. Houdt hierbij een gemiddeld aantal van 2 

stoppers of ty-raps aan per strekkende meter buis, zodat de buis (met name in bochten) niet zal 

verschuiven bij het storten van de dekvloer.


