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Stap 1. Check de benodigde warmteafgifte voor uw project.

Wavin Tempofloor matten geven bij 45°/35°/20°c ruimte temperatuur (ketel) ca 90 watt/m2 af.

Wavin Tempofloor matten geven bij 35°/30°/20°c ruimte temperatuur (warmtepomp) ca 59 watt/m2 af.

Bovenstaande uitgangspunten zijn indicatieve getallen bij veel voorkomende uitgangspunten. 
Check voordat u start goed de juiste uitgangspunten voor uw project. 
Wavin Tempofloor matten hebben te allen tijde een verlegafstand van hart op hart 150 mm.

1. Meet de aan te leggen ruimte in.

2. Bepaal optimaal verlegplan

Maak een optimaal verlegpatroon met 

breedte maten van 1,0 of 1,8 meter 

Wavin Tempofloor matten.

3. Leg de rol aan het beginpunt

Wanneer u gebruik gaat maken van 

een omklappunt zorg dan dat de vrije 

ruimte naast de rol aan de linkerkant 

ligt.

4. Rol de module uit

Rol de module uit tot het einde van de 

ruimte of tot u de maximale groeps-

lengte (zie stap 2) heeft bereikt.

     Is de groep aan zijn einde? 

Ga door naar stap 5.

 

     Wilt u de mat omklappen? 

Ga dan door naar stap 6.

5.  Gebruik een smartFIX push-fit 

koppeling om modules te  

verbinden.

 Lengte Resterende Resterende 
  lengte voor lengte voor
 rol aanvoer retour

1,0 meter 12 m 10 m 10 m

1,8 meter 7 m 10 m 10 m

VOORBEREIDING

UITVOERING

Montage-instructies

Rol Maximale lengte per groep

Kalibreer de buis en steek deze tot het 

einde in de fitting (is het geval wanneer 

het kijkvenster wit is). 
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6. Maak het omklappunt

1.  Knip het gaas door in een rij waar 

de binnen- en buitenbocht tegen 

elkaar aan liggen.

Herhaal stap 3 t/m 7 indien u  

meerdere groepen wilt monteren.

7. Bevestig de mat

Vermijd dat de matten zich kunnen 

verplaatsen door deze met een beugel 

of tackernagel te bevestigen op de 

ondergrond. Alleen bij gietvloeren dient 

de mat vaker bevestigd te worden 

conform opgaaf vloerenleverancier.

Verder bevestigen van de mat is niet 

nodig.

10. Sluiten systeem.

Indien u gebruik maakt van een dub-

bel meander patroon dan kunt u de 

eindlus aan elkaar sluiten middels een 

smartFIX koppeling.

11. Pers het systeem af.

Pers het aangelegde systeem  

luchtzijdig af.

9.  Breng aanvoer en retourleiding 

aan.

8. Monteer de verdeler.

2.  Rol de mat de andere kant op en ga 

verder met uitrollen.
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