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Vloerverwarming - gezonde behaaglijkheid

Vloeren met behaaglijkheid

Met vloerverwarming benut men het volledige
vloeroppervlak, er zijn geen storende en 
plaatsvragende radiatoren.
Vloerverwarming functioneert met lage 
watertemperaturen en zorgt voor een 
belangrijke energiebesparing.
Lage watertemperatuur systemen zijn een prima
combinatie met nieuwe duurzame en 
energiebesparende technieken.
Door de gelijkmatige stralingswarmte van 
vloerverwarming worden er geen opdwarrelende
stofdeeltjes door luchtcirculatie veroorzaakt.

Gomatherm systeem 
grote zekerheid en flexibiliteit

De montage van het Gomatherm systeem 
is ongecompliceerd en snel. Met U-clips 
worden de verwarmingsbuizen aan de 
systeemisolatie (rollen of platen) bevestigd. 
Het systeem is ook uitstekend geschikt voor 
gietvloeren.

Gomatherm –
Alle voordelen in één oogopslag:

•  Zandcementdikte van slechts
    45 mm mogelijk

•  Geschikt voor zandcement en 
    gietvloeren (anhydriet)

•  Kostenbesparend door laag 
    materiaal gebruik bij afdek-vloeren

•  Snelle montage

•  Iedere buisafstand mogelijk

•  Onbeperkte legrichting van 
    de buizen

•  Leverbaar als rol of plaat in 
    verschillende diktes en belastbaar 
    tot 10 kN/m²

•  DIN geteste kwaliteit



Gomatherm - snel en zeker

Gomatherm rollen en platen

In een handomdraai zijn grote oppervlakten met de Gomatherm 
rollen te leggen. Voor ingewikkelde vormen van vloeroppervlakten en
kleine ruimten is Gomatherm als systeemplaat leverbaar.
De rasterfolie is overlappend op de isolatie aangebracht, hierdoor
kan de isolatie goed sluitend tegen elkaar worden gelegd.

Het dilatatieprofiel dient voor 
het opdelen van grote 
vloeroppervlakten of bij 
deuropeningen. 

De verwarmingsbuis wordt
met U-clips aan de isolatie
bevestigd. De weerhaken van de
U-clips hechten in de isolatie met
rasterfolie.

De aangehechte folie aan de
randisolatie sluit de randisolatie en
de Gomatherm systeemisolatie
volledig af. 

De op de achterzijde aanwezige 
kleefstrip verzekerd een perfecte 
bevestiging tegen de wand en in de
hoeken, wat ongewenste breuken in
de afdekvloer voorkomt.

Bevestiging van de randisolatie

Het aanbrengen van dilatatieprofielen

Bevestiging van de buis



De pluspunten zitten in het detail

Goma PE-X buis met een lange levensduur

Uitstekende materiaal eigenschappen maken 
de gelegde en vernette Goma PE-X buis tot het 
ideale onderdeel voor een veilige en duurzaam 
werkend vloerverwarming systeem. 

•  afmetingen van 12 x 2 mm tot 25 x 2,3 mm
•  zuurstofdicht volgens DIN 4726
•  lange levensduur bij bedrijfstemperaturen 
    van 90° C en druk tot 6 bar
•  absoluut korrosiebestendig

Verdelerkast en verdeler zijn het hart van 
de vloerverwarming

•  optimale regeling door individuele 
    electronische ruimtetemperatuurregeling
•  ook radiografische ruimtetemperatuurregeling 
    is mogelijk
•  proffesionele bevestiging van verdelers en
        regeltechniek op 

    geïntegreerde 
    bevestigingsstrippen
•  kast en deur uit 
    stabiel plaatstaal
•  robuuste deur, 
    kozijn en plint met 
    witte poedercoating

Met ons kiest u voor de juiste warmte

Hoofdkantoor Mair Heiztechnik

Randisolatie met optimale eigenschappen

•  prima bevestiging van de randisolatie tegen de
    wand en in de hoeken door de sterke kleefstrip
•  door de volledige afsluiting tussen de
    randisolatie en Gomatherm systeem isolatie
    voorkomt dit breuken in de afdekvloer
•  door de 10 mm dikke
    randisolatie zijn giet- 
    vloeren toegestaan

Dilatatieprofiel

•  stabiele kartonnen 
    strip met zelfklevende 
    kunststof voet
•  voor het scheiden van
    grotere vloeroppervlakten en bij deuropeningen
•  maakt uitzetting van de afdekvloer mogelijk en 
    voorkomt daardoor schade aan vloeren
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