
 

WTH Vareno® 1Ha  
Lichtgewicht droogbouwsysteem voor verwarmen en koelen 

 

 
 
Eigenschappen  

 
 Hoge geluidsreductie zonder extra opbouwhoogte. 

 Lichtgewicht. 

 Eenvoudig verwerkbaar. 

 Goed geleidende droogbouw dekvloer. 

 Zeer goede warmtespreiding met een verlegafstand van 125 mm 

 Ook geschikt voor vloerkoeling 

 Mocht er een hogere Rc-waarde gewenst zijn dan de totaalwaarde van deze 

opbouw, dan kan dit aangevuld worden met isolatie tussen de balklaag. Indien dit 

materiaal in de vloer verwerkt wordt, dient de druksterkte minimaal 150 kPa/m2 

te bedragen. 

 

 

 

Technische specificaties Vareno® 1Ha 

 Maximale opbouwhoogte  49 mm 

 Buisdiameter  16 mm 

 Vermogen verwarmen bij 50°C - 40°C  115 W/m² 

 Vermogen koelen bij 18°C - 21°C  20 W/m² 

 Verbetering contactgeluid  + 8 dB 

 Thermische isolatie  Rc = 2,53m² K/W 

 Gewicht  24 kg/m² 

 Brandwerendheid  > 60 min. 

 

 

 



 

Opbouw Vareno® 1Ha vanaf constructievloer 

 
1) WTH Vareno® Brio (pakket), d= 18 mm inclusief lijm en schroeven 

2) WTH Vareno® dB-folie, d= 1,2 mm 

3) WTH Vareno® AL 125 (pakket), d= 30 mm inclusief EPS keerelementen hoh 125 

4) Randisolatie 8 mm dik, hoogte 100mm 

 
 

Aandachtspunten WTH Vareno® Brio (By Knauf) 18 mm 
 

 De vlakheid van de ondervloer dient minimaal te voldoen aan vlakheidsklasse 3 en 

vrij te zijn van leidingen, kabels en dergelijke. 

 Informeer bij toepassing in natte ruimtes naar de aanvullende 

verwerkingsvoorwaarden. 

 Voor Utiliteitbouw kan gekozen worden voor het dikkere element van 23 mm (op 

aanvraag). 

 Indien een dunne of zachte vloerafwerking gekozen wordt, dient de dekvloer 

voorzien te worden van een egalisatielaag van minimaal 2 mm. 

 

Aandachtspunten WTH Vareno® dB folie 
 Ondergrond dient voldoende vlak te zijn. 

 Ondergrond dient droog en stofvrij te zijn. 

 Zijde met de rode PE-folielaag naar beneden leggen. 

 Bereken de warmteweerstand mee in de warmteberekening. 

 Niet toepassen als egalisatielaag. 

 Indien als dampdichte laag toegepast dienen de kopse naden met Alu-Tape te 

worden afgeplakt. 

 

Aandachtspunten WTH Vareno® AL125/250 
 

 De vlakheid van de ondervloer dient minimaal te voldoen aan vlakheidsklasse 3 en 

vrij te zijn van leidingen, kabels en dergelijke. 

 De warmteweerstand van de toegepaste vloerafwerking heeft invloed op de afgifte 

en opname van het systeem. 

 PE-folie onder het EPS toepassen boven kruipruimten e.d. als 

vochtscherm. 

 


