R979S
Spider en Mini Spider
systemen met beperkte
inbouwhoogte

R979SY001
SPIDER

R979SY021
SPIDER

R979SY005
MINI SPIDER

R979SY025
MINI SPIDER
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R979SY011
SPIDER

De draagstructuur van de 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 deklvoer, 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 deklvoer (renovatie).
De nopppen 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.

VIDEO
Scan de QR-code met uw smartphone of tablet om de tutorial over
SPIDER R979SY001, R979SY011 et R979SY021 panelen te bekijken.

VIDEO
Scan de QR-code met uw smartphone of tablet om de tutorial over
Mini Spider R979SY005 en R979SY025 te bekijken.
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 Versies en codes
SERIES

R979S
SPIDER

R979S
MINI SPIDER

CODE PRODUCT

VERSIE

R979SY001

Lijm

R979SY011

Clipsen

22 + 13 clipsen

R979SY021

Isolatie

22 + 6 isolatie

R979SY005
R979SY025

Lijm
Isolatie

HOOGTE [mm]
22

15
15 + 6 isolatie

TOEPASSING
Verbouwingen en
toepassingen waar een
geringe dikte noodzakelijk is
Te combineren met
bestaande isolatie
Verbouwingen en
toepassingen waar een
geringe dikte noodzakelijk is
Verbouwingen en
toepassingen waar een
geringe dikte noodzakelijk is
Verbouwingen en
toepassingen waar een
geringe dikte noodzakelijk is

Aanvullende codes
• R983Y040: kunststof clipsen Ø 6x25 mm, voor bevestiging van draagstructuur R979SY001, R979SY005,
R979SY021, R979SY025.
• R983Y041: kunststof clipsen Ø 6x60 mm, voor bevestiging van buizen.

 Technische gegevens
• Diameter leiding die mag gebruikt worden: Ø 16÷18 mm voor R979SY001, R979SY011,
R979SY021 Ø 12 mm voor R979SY005, R979SY025
• Verlegafstanden leidingen: veelvouden van 50 mm
• Meltindex: 8 g/10’
• Dichtheid bij 23°C: 1,1 g/cm³
• Warmtegeleidinscoëfficiënt λ (enkel voor R979SY021 en R979SY025): 0,032 W / (m K)
• Buigmodulus : 1200 MPa
• Slagvastheid Izod aan 23°C: 6 kJ / m²
• Verwekingstemperatuur Vicat:> 50°C
• Afmetingen: 800x600 mm voor R979SY001, R979SY011, R979SY021
1200x600 mm voor R979SY005, R979SY025

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.



WAARSCHUWING. Bewaar op een overdekte plaats, niet blootstellen aan direct zonlicht, zelfs na installatie, tot het leggen van de dekvloer.
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 Installatie


WAARSCHUWING. Het producten niet installeren indien de werkomgevingstemperatuur lager dan -5°C is.
1) Ondergrond reinigen en vlakheid controleren.

4) De leidingen leggen met de juiste verlegafstand.

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.

5) De druktest uitvoeren.
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.

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.

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

7) De vloerafwerking aanbrengen.
c. de panelen type R979SY021 en R979SY025 met een
isolatielaag van 6 mm op de onderzijde onderling
verankeren via het verankeringssysteem en de panelen
op de bestaande ondergrond leggen.
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 Componenten en afmetingen

CODE PRODUCT

TOTALE HOOGTE
PANEEL “A” [mm]

DIKTE ISOLATIE [mm]

R979SY001

22

-

R979SY011

22 + clipsen

-

R979SY021

28 (inclusief isolatie)

6

R979SY005

15

-

R979SY025

21 (inclusief isolatie)

6

* Si = isolatiedikt, met inbegrip van de R979S

 Referentienormen
• UNI EN 1264 Vloerverwarming
• Legislative Decree 192/2005 e 311/2006 Energiebesparingen
• ISO 1183, ISO 178, ISO180, ISO 306 Kunststof materialen
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 Uitschrijvingstekst
R979SY001
Draagstructuur vervaardigd uit versterkt polypropyleen voor vloerverwarmings en vloerkoelingssytemen 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 deklvoer, 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 deklvoer (renovatie).De onderkant is voorzien van een lijmlaag om de panelen te bevestigen op de
bestaande ondergrond.Afmetingen 800x600x22 mm. Leidingen van Ø16 tot 18 mm. Verlegafstand veelvoud van 5 cm.
R979SY005
Draagstructuur vervaardigd uit versterkt polypropyleen voor vloerverwarmings en vloerkoelingssytemen 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 deklvoer, 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 deklvoer (renovatie).De onderkant is voorzien van een lijmlaag om de panelen te bevestigen op de
bestaande ondergrond.Afmetingen 1200x600x22 mm. Leidingen Ø12 mm. Verlegafstand veelvoud van 5 cm.
R979SY011
Draagstructuur vervaardigd uit versterkt polypropyleen voor vloerverwarmings en vloerkoelingssytemen 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 deklvoer, 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 deklvoer (renovatie).De onderkant is voorzien van clipsen om de panelen te verankeren op de bestaande
isolatielaag. Afmetingen 800x600x(22+13) mm. Leidingen van Ø16 tot 18 mm. . Verlegafstand veelvoud van 5 cm.
R979SY021
Draagstructuur vervaardigd uit versterkt polypropyleen voor vloerverwarmings en vloerkoelingssytemen 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 deklvoer, 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 deklvoer
(renovatie).De onderkant is voorzien van een isolatiepaneel van 6 mm. Afmetingen 800x600x(22+6) mm.. Leidingen van Ø16
tot 18 mm. Verlegafstand veelvoud van 5 cm. Warmtegeleidingscoëficiënt λ : 0,032 W/(m K).

R979SY025
Draagstructuur vervaardigd uit versterkt polypropyleen voor vloerverwarmings en vloerkoelingssytemen 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 deklvoer, 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 deklvoer (renovatie).De onderkant is voorzien van een isolatiepaneel van 6 mm. Afmetingen 1200x600x(15
+6) mm.. Leidingen van Ø12 mm. Verlegafstand veelvoud van 5 cm. Warmtegeleidingscoëficiënt λ : 0,032 W/(m K).

 Veiligheidskennisgeving De installatie, de indienststelling en het periodieke onderhoud van het
product dienen uitgevoerd te worden door bekwame techniekers overeenkomstig de nationale en/
of lokale normen. De gekwalificeerde installateur dient alle nodige maatregelen te treffen, met
inbegrip van het gebruik van beschermingsmiddelen om zijn eigen veiligheid alsook dan van
anderen te garanderen. Een niet conforme installatie kan schade berokkenen zowel aan personen
als aan dieren, alsook materiële schade waarvoor Giacomini S.p.A. niet aansprakelijk kan worden
gesteld.
 Sorteren van de verpakkingen. Kartonnen dozen:papier recyclage. Kunststof zakken en
kunststof folie met bubbels: kunststof recyclage.

 Bijkomende informatie. Vooor meer informatie raadpleeg giacomini.com of neem contact op
met onze technische dienst.. Dit document bevat enkel algemene informatie. Giacomini S.p.A. mag
ten allen tijde zonder voorafgaandelijke berichtgeving, om technische of commerciële redenen deze
inhoud wijzigen.De informatie die hierin omschreven is neemt niet weg dat de gebruiker
nauwgezet de reglementering en normen van goed gebruik dient na te volgen.
 Verwijdering product. Werp het product niet weg met het stedelijk afval op het einde van diens
levenscyclus. Verwijder het product via een gespecialiseerd recyclageplatform beheerd door de
plaatselijke overheid of bij gespecialiseerde kleinhandelaars die dit type diensten bieden.
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