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Intro
Verlijmen van montageprofielen op Redufloor is een uitstek-

ende methode om leidingwerk te fixeren aan deze isolatie. 

Het eindresultaat is een perfect gemonteerd vloerverwarm-

ingsysteem of CV systeem dat zich op de juiste wijze gedraagt 

tijdens het aanbrengen van gegoten vervoersystemens. Voor 

de juiste montagewijze van leidingwerk zijn de verwerk-

ingsvoorschriften opgesteld. Deze verwerkingsvoorschriften 

hebben als doel de juiste uitgangspunten te creëren voor een 

optimale akoestische prestatie van het totale vloersysteem. 

Elimineren van aanvullende risico’s 
Het aanbrengen van leidingen op akoestische isolatie kent 

extra risico’s op contactgeluidslekkage. De hoge weerstand 

van Redufloor en de verlijmmethode zorgen er voor dat het 

aanbrengen van leidingen volgens de verwerkingsrichtlijnen 

zonder aanvullende risico’s door elke installateur kan plaats-

vinden.

Uitgangsposities en voorwaarden
1. In samenwerking met Contimeta zijn benodigde lijm en 

lijmpistolen gemodificeerd en afgestemd op de eigen-

schappen van Redufloor. Verlijming kan slechts geschieden 

met deze op Redufloor afgestemde producten. 

2. Het universele montage profiel dient gelijkwaardig of iden-

tiek te zijn aan het door WTH gevoerde montageprofiel. 

3. Montage geschiedt met in achtneming van deze verwerk-

ingsrichtlijnen ten alle tijden conform het de door de instal-

lateur voorgeschreven vloerplan.

Montageprofielen op  
Redufloor

Waarschuwingen
1. Door de snelle en extreme hechting tussen profiel en iso-

latiemateriaal is het niet mogelijk foutief verlijmde profielen 

te verwijderen zonder het isolatiemateriaal te beschadigen. 

Foutief verlijmde strips dienen op de isolatie te blijven zitten. 

2. De kop van het lijmpistool is heet. Stil contact tussen lijmkop 

en isolatie moet om insmelten te voorkomen worden ver-

meden.

3. Tijdens de montage lijmsporen aanbrengen onder het volle-

dige profiel. Geen dotten toepassen. Dotten leiden tot opeen-

hoping van lijm welke niet snel genoeg kan afkoelen. Hierdoor 

kunnen beschadigingen optreden aan de isolatie optreden.

4. Indien tijdens het aanbrengen van het vloerverwarmingsys-

teem enige schade wordt toegebracht aan de isolatie dient dit 

altijd te worden gemeld bij de uitvoerder. Deze kan dan voor 

het aanbrengen van de dekvloer de schade laten herstellen.

Verwerking
Het is raadzaam vooraf een legplan te maken en de posities 

van de profielen op de isolatie af te tekenen. Montageprofielen 

uitleggen en op lengte maken. Onderlinge afstand tussen pro-

fielen is ca. 40-50 cm. Daar waar leidingen keren dient de 

onderlinge afstand tussen het laatste- en voorlaatste profiel 25 

cm te bedragen.  Profielen verlijmen aan de ondergrond met 

het lijmpistool en lijm. Door de korte stollingtijd van de lijm zit 

het profiel binnen enkele seconden vast aan de isolatie. Tijdens 

het stollen van de lijm mag het profiel niet worden bewogen. 

Beweging beïnvloedt de hechting. Herhaal deze handeling tot 

alle profielen zijn gefixeerd. 

Check
Controleer de fixatie. Voorkom verlijming aan het einde op de 

kantstrook. Door de sterke opwaartse kracht van de leidingen 

tijdens het gieten van de dekvloer is het noodzakelijk de pro-

fielen over de gehele lengte te verlijmen. Na verlijming kan 

leidingwerk worden aangebracht. Kerende leidingen zo kort 

mogelijk tegen het profiel aan buigen. Bochten die omhoog 

gaan staan door spanning in de slag met klein stuk profiel in 

de bocht fixeren.

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en
ervaring. Wijzigingen voorbehouden.

CV voet verlijmt op Redufloor Contimeta lijmpistool

CV afgesteund op wand 

Contimeta BV

T: 030-2484848

Artikelnummer lijmpistool : Tecgun 

35000810 (1 stuks)

Artikelnummer lijm : 360007 (5Kg)

Verbruik lijm ongeveer 1 Kg per 60 

meter montageprofiel

 

Montageprofiel WTH Vloerverwarming 

T: 078-6510640

Artikelnr.montageprofiel : D707


