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R979SY001  

Met lijm 

R979SY011 
Met clipsen 

R979SY021 
Met isolatie 

3 types 
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• Compatibel met leidingen : Ø 16mm – meerlagenbuis / PE-X / PB 

• Verlegafstand : 50 mm 

• Verleggen van de leidingen zonder bijkomende clipsen 

• Weerstand tegen puntbelasting : 366 kN/m2  heel stevig bij montage! 

• Warmtegeleidingscoëfficiënt  λ voor R979SY021 met 6mm EPS : 0,028 W/(m.K) 

• Buigmodulus : 1200 MPa 

• Gebrevetteerde driedimensionele open draagstructuur 

• Voor systemen vloerverwarming – vloerkoeling  met beperkt inbouwhoogte 

• Materiaal : polypropyleen – 100% gerecycleerd 

• Afmetingen : 800x600 mm 

• Zijdelings verankeringssysteem voor stevige verankering tussen panelen 

• Standaardhoogte : 22 mm 

Technische gegevens 
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• Systemen vloerverwarming/vloerkoeling met beperkte inbouwhoogte 

• Renovatie en nieuwbouw 

 

 

 

 

• Combinatie met traditionele zand/cement dekvloer voor nieuwbouw (kleinere 
hoogte dankzij open structuur >< minimale hoogte boven leiding 5cm volgens 
TV179) 

 

 

 

• Combinatie met zelfnivellerende vloeichapes op basis van cement en anhydriet 
voor renovatie en toepassingen met beperkte hoogte 

 

 

 

 

• Combinatie met akoestische isolatie –  V.I.P. isolatie 

 

 

Toepassingen 
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• Innovatief voor steeds beter geïsoleerde woningen die kleinere vermogens en 
grotere reactiviteit vragen 

• Eenvoudige en snelle montage 

• Kleine hoogte 10/32mm – 18/40mm met innovatieve vloeichapes 

• Kleine inertie – grote reactiviteit – regelnauwkeurigheid - comfort 

• Nog lagere aanvoertemperatuur 

• Energetische en economische efficiëntie 

• Volledig systeem met draagstructuur, leidingen, verdelers, ... 

• Service berekening en verlegplan Giacomini 

• Toepassingen in renovatie en nieuwbouw 

 

 

 

Eigenschappen 
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Aanvoert° 
  
 

 
 

 

-10 / 15% 
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• Ondergrond reinigen en vlakheid controleren 

• Dampdicht scherm aanbrengen, indien nodig 

• Randisolatie plaatsen 

• Panelen Spider plaasten, gebruik makend van zijdelings verankeringssysteem 

• Leidingen leggen met de juiste verlegafstand 

• Druktest uitvoeren 

• Dekvloer aanbrengen - traditioneel zand/cement of zelfnivellerende 

vloeichape (cfr aanwijzingen leverancier) (*) 

• Initiele opstoken volgens EN1264-4 (3 dagen 20-25°C en 4 dagen t°max) 

• Vloerafwerking aanbrengen 

 

 

(*) Voor dekvloer op isolatie, verdeelde belasting <= 2 kN/m² en maximale 
samendrukbaarheid isolatie c <= 5mm volgens DIN 18560/2. 

Montage 
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• Eenvoudige plaatsing (manueel of mobiele vrachtwagen/centrale) 

• Ontluchten en egaliseren met open structuur 

• Minimale hoogte 10/32mm of 18/40mm 

• Uitzetvoegen 40 – 80m² (TV179 = 40m²) 

• Warmtegeleidingscoëfficiënt λ = 0,8 - 2,9 W/(m.K) 

• Droogtijd 24 uur – 7 dagen – 21 dagen 

• Druksterkte/Buigtreksterkte (MPa) volgens EN 13813 :                                 
C20/F4 – C30/F7 (traditionele dekvloer C8/F2) 

• Zonder bijkomende mechanische wapening 

• Initieel opstoken EN1264-4 (3 dagen 20-25°C en 4 dagen t°max) 

 

Vloeichapes op basis van cement 
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• Vacuum Insulation Panel – Vacuum IsolatiePaneel 

• Toepassing in koelkasten 

• Warmtegeleidingscoëfficiënt λ = 0,0061 W/(m.K) 

• 1cm VIP = 3,2cm PIR = 3,4cm PUR = 4,5cm XPS = 5cm EPS 

• Plaatsen met extra beschermlagen 

• Panelen R979SY001 met lijm en meerlagenbuis        

Panelen VIP 
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Giacosmart by Giacomini : 
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Centrale box 

Temperatuursonde 
Controlebox 

Vloerverwarming 

Stekker                Modem/Router Computer   –    tablet   -    smarthphone 
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Giacosmart by Giacomini : temperaturen – schema’s – grafieken - instellingen 
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