
1

0749NL  Februari 2015
SyStemen voor vloerverwarming / vloerkoeling

Draagstructuur 'spiDer' voor vloersystemen met 
beperkte inbouwhoogte - r979s ISO

14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

Installatie
1) ondergrond reinigen en vlakheid controleren.
2) dampdicht scherm aanbrengen (indien nodig) en randisolatie plaatsen.
3) Panelen R979S plaatsen:

a. voor de panelen type R979SY001 met lijm op de onderzijde, de 
beschermfolie verwijderen, de panelen onderling verankeren via het 
verankeringssysteem en vastlijmen op de bestaande ondergrond.

b. voor de panelen type R979SY011 met clipsen op de onderzijde, de 
panelen onderling verankeren via het verankeringssysteem en de panelen 
via de clipsen verankeren in de bestaande isolatielaag.

c. de panelen type R979SY021 met een isolatielaag van 6mm op de 
onderzijde, de panelen onderling verankeren via het verankeringssysteem 
en de panelen op de bestaande ondergrond leggen.

4) de leidingen leggen met de juiste verlegafstand.
5) de druktest uitvoeren.

Beschrijving
De draagstructuur Spider R979S is vervaardigd uit versterkt polypropyleen 
en wordt gebruikt in systemen voor vloerverwarming en vloerkoeling met 
beperkte inbouwhoogte in nieuwbouw en renovatieprojecten.
Door de gebrevetteerde 3-dimensionele structuur worden de leidingen 
vastgeclipst tijdens de plaatsing en nadien volledig geïntegreerd in de 
dekvloer, zodat een uniforme verdeling van de warmte en een lage thermische 
inertie van het systeem kunnen worden gegarandeerd. Bovendien laat de 
open structuur zowel het gebruik toe van een traditionele dekvloer met zand 
en cement (nieuwbouw) als van een vloeibare of zelfnivellerende dekvloer 
(renovatie). De noppen zijn uitgerust met vier haken zodat de leidingen 
gelegd kunnen worden zonder gebruik te maken van bijkomende clipsen, 
zelfs in de bochten, en beschermen de leidingen tegen beschadiging tijdens 
de montage van het vloersysteem en de plaatsing van de dekvloer. Tot slot 
garandeert het zijdelings verankeringssysteem een stevige onderlinge 
verankering tussen de verschillende panelen.

Uitvoeringen en codes
Code Uitvoeringen Hoogte [mm] Toepassingsgebied

R979SY001 Met lijm op de 
onderzijde

22 mm
Verbouwingen en toepassingen 

waar een geringe dikte 
noodzakelijk is

R979SY011 Met clipsen op 
de onderzijde

22 mm +
13 mm clipsen

Te combineren met een 
bestaande isolatie

R979SY021 Met isolatie op 
de onderzijde

22 mm +
6 mm isolatie

Verbouwingen en toepassingen 
waar een geringe dikte 

noodzakelijk is

Technische gegevens
• Leidingen: Ø 16 mm
• Verlegafstand: 5 cm
• Weerstand tegen puntbelasting: 366 kN/m2

• Meltindex: 8 g/10’
• Dichtheid bij 23 °C: 1,1 g/cm3

• Warmtegeleidingscoëfficiënt λ (enkel voor R979SY021): 0,028 W/(m K)
• Buigmodulus: 1200 MPa
• Slagvastheid Izod bij 23 °C: 6 kJ/m2

• Verwekingstemperatuur Vicat: > 50 °C
• Afmetingen: 800x600 mm

Opslagvoorwaarden
• Het product mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht.
• De opslag moet plaatsvinden in een droge en beschutte plaats, bij 
temperaturen tussen 5 °C en 50 °C.
• Het product mag niet in aanraking komen met chemische producten.
• Het product moet uit de buurt van vuur en warmtebronnen gehouden worden.

R979SY001 R979SY011 R979SY021



2

0749NL  Februari 2015
SyStemen voor vloerverwarming / vloerkoeling

Draagstructuur 'spiDer' voor vloersystemen met 
beperkte inbouwhoogte - r979s ISO

14001
0032A/3

OHSAS
18001
0064L/1

ISO
9001
0006/7

Uitschrijvingstekst
R979SY001
Draagstructuur uit versterkt polypropyleen voor vloersystemen met 
beperkte inbouwhoogte in nieuwbouw en renovatieprojecten. Door de 
gebrevetteerde 3-dimensionele structuur worden de leidingen vastgeclipst 
tijdens de plaatsing en nadien volledig geïntegreerd in de dekvloer, zodat 
een uniforme verdeling van de warmte en een lage thermische inertie 
van het systeem kunnen worden gegarandeerd. Bovendien laat de open 
structuur zowel het gebruik toe van een traditionele dekvloer met zand 
en cement (nieuwbouw) als van een vloeibare of zelfnivellerende dekvloer 
(renovatie). De onderzijde is uitgerust met lijm voor het vastlijmen op de 
onderliggende structuur. Afmetingen 800x600x22 mm. Leidingen Ø16. 
Verlegafstand van 5 cm. 

R979SY011
Draagstructuur uit versterkt polypropyleen voor vloersystemen met 
beperkte inbouwhoogte in nieuwbouw en renovatieprojecten. Door de 
gebrevetteerde 3-dimensionele structuur worden de leidingen vastgeclipst 
tijdens de plaatsing en nadien volledig geïntegreerd in de dekvloer, zodat 
een uniforme verdeling van de warmte en een lage thermische inertie 
van het systeem kunnen worden gegarandeerd. Bovendien laat de open 
structuur zowel het gebruik toe van een traditionele dekvloer met zand 
en cement (nieuwbouw) als van een vloeibare of zelfnivellerende dekvloer 
(renovatie). De onderzijde is uitgerust met clipsen voor de verankering in een 
onderliggende isolatielaag. Afmetingen 800x600x(22+13)mm. Leidingen 
Ø16. Verlegafstand van 5 cm. 

R979SY021
Draagstructuur uit versterkt polypropyleen voor vloersystemen met 
beperkte inbouwhoogte in nieuwbouw en renovatieprojecten. Door de 
gebrevetteerde 3-dimensionele structuur worden de leidingen vastgeclipst 
tijdens de plaatsing en nadien volledig geïntegreerd in de dekvloer, zodat 
een uniforme verdeling van de warmte en een lage thermische inertie 
van het systeem kunnen worden gegarandeerd. Bovendien laat de open 
structuur zowel het gebruik toe van een traditionele dekvloer met zand 
en cement (nieuwbouw) als van een vloeibare of zelfnivellerende dekvloer 
(renovatie). De onderzijde is uitgerust met een isolatiepaneel van 6mm, 
ideaal voor toepassingen waar een geringe inbouwhoogte noodzakelijk is.. 
Afmetingen 800x600x(22+6) mm. Leidingen Ø16. Verlegafstand van 5 cm. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatiepaneel: 0,028 W/(m.K).

6) Met de installatie onder druk, de dekvloer op basis van zand en cement 
(nieuwbouw) of de vloeibare of zelfnivellerende dekvloer (renovatie) 
aanbrengen. De technische handleidingen raadplegen voor de juiste hoogte 
van de dekvloer. (*)

(*) Opmerking.
In geval van een zelfnivellerende dekvloer moeten de aanwijzingen 
van de leverancier gerespecteerd worden.
In geval van een dekvloer van zand en cement in combinatie met 
onderliggende isolatielagen moet de verdeelde belasting ≤ 2 kN/m2 
zijn, en moet de maximale comprimeerbaarheid van de isolatielagen 
c ≤ 5 mm (DIN 18560/2) zijn.

7) de vloerafwerrking aanbrengen.

Referentienormen
• UNI EN 1264  Vloerverwarming
• ISO 1183, ISO 178, ISO180, ISO 306  Kunststof materialen

Overige informatie
Raadpleeg voor meer info de website www.giacomini.com of neem contact op met de technische afdeling:   'T: +32 (0) 10 42 06 50  6F: +32 (0) 10 42 06 99*
Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele technische of commerciële 
wijzigingen aan te brengen aan de producten die beschreven zijn in de documentatie.De gegeven aanbevelingen nemen niet weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van 
de kunst en rekening houdend met de bestaande normen en reglementering. Giacomini-Benelux nvRue Provinciale, 273 - B-1301 Bierges
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