
Uponor Minitec – de ideale  
vloerverwarming voor  
renovatie zonder breekwerk
M I N I M A L E  M O N TA G E H O O G T E , 
M A X I M A A L  C O M F O RT



Snelle installatie, korte opwarm-
tijden: het Uponor Minitec reno-
vatiesysteem biedt veel voordelen. 
Het Uponor Minitec folie-element 
kan voor de bevestiging van de 
Uponor Minitec Comfort Pipe  
leiding eenvoudig op de reeds  
aanwezige dekvloer, houten vloer 
of tegelvloer worden aangebracht. 
Door de geringe elementhoogte 
van ongeveer één centimeter is het 
systeem bij uitstek geschikt voor 
renovatie.

Op gelijke afstanden bevinden  
zich ingestanste gaten in de  
noppen en in de tussenruimtes.  
Na het installeren van de leiding 

zorgen deze gaten ervoor dat de 
egalisatiemassa goed in de platen 
loopt en zich direct met de onder-
grond verbindt. Bovendien is de 
achterzijde van het element voor-
zien van een lijmlaag, zodat er ook 
tijdens de montage een vaste ver-
binding tussen de ondergrond en 
het systeem ontstaat. Voor een 
veilige afdichting aan de wand 
zorgt de zelfklevende randisolatie-
strook met L-profiel.

De egalisatielaag wordt tot net 
boven de noppen aangebracht, 
zodat er een montagehoogte van 
slechts 15 mm ontstaat. Na een 
korte droogperiode kan de 

gewenste vloerafwerking meteen 
daarop worden aangebracht. Door-
dat de vloerafwerking zich direct 
op de leidingen bevindt, worden 
korte opwarmtijden en daardoor 
een snelle regeling bij lage water-
temperaturen bereikt.
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Groots in kleine afmetingen
L A G E  E L E M E N T H O O G T E ,  S N E L L E  R E G E L I N G

Geringe elementhoogte van slechts één 
centimeter

1  Uponor randisolatiestrook

2  Uponor folie-element

3  Uponor Minitec Comfort Pipe PLUS  
9,9 x 1,1 mm

A  Bestaande dekvloer met de daaronder 
liggende warmte- en contactgeluidisolatie

A1  Tegelvloer

A2  Houten vloer

B  Grondlaag van de voorbereide ondergrond

C  Zelfverlopende egalisatiemassa

C1  Extra egalisatielaag bij een houten vloer

D  Parket met parketlijm

D1  Tegelvloer met tegellijm en voegmortel

D2  Vloerbedekking met tapijtlijm



Uw voordeel:
  Ideaal voor latere inbouw bij 

renovaties
  Direct op dekvloer of  

tegelvloer aan te brengen
  Geringe elementhoogte van 

ongeveer één centimeter
  Minimale montagekosten met 

folie-element en leiding
  Begaanbare folie-elementen
  Korte opwarmtijden
  Lage verwarmingswater-

temperaturen
  Directe aansluiting op be-

staande systemen mogelijk

Hoogte van het folie-element Uponor Minitec Comfort Pipe –  
90°-installatie 

Uponor Minitec Comfort Pipe –  
45°-installatie

Eenvoudige installatie van het Uponor 
folie-element

Korte opwarmtijden door dunne egalisatielaagPraktische eenmansmontage van de Uponor 
Minitec Comfort Pipe leidingen

de egalisatielaag kan het folie- 
element worden geplaatst.

De flexibele Uponor Minitec  
Comfort Pipe leidingen in de  
afmetingen 9,9 x 1,1 mm zijn 
geschikt voor 90°- en 45°-installa-
tie. De leidingen zijn snel en een-
voudig door één persoon in het 
Uponor Minitec folie-element te 
bevestigen.

Dankzij de noppen, worden de lei-
dingen automatisch correct conform 
de normen gemonteerd.  De 
45°-installatie gebeurt direct in de 
speciaal gevormde noppen.

De egalisatielaag wordt bij de 
 folie-elementen tot net boven de 
noppen aangebracht, zodat er een 
montage hoogte van slechts 15 mm 
ontstaat. Door de gaten is een vaste 

Uponor Minitec overtuigt door lage 
montagekosten en enorm veel 
wooncomfort.

De stabiele Uponor folie-elementen 
zijn direct beloopbaar en garande-
ren een snelle en kostenbesparende 
installatie van de Uponor Minitec 
Comfort Pipe leidingen middels een 
eenvoudige eenmansmontage. De 
folie-elementen zijn bruikbaar voor 
alle ruimtegeometrieën en hoeven 
niet precies tegen de rand te wor-
den gelegd. Deurovergangen met 
compensatie-elementen zijn boven-
dien niet noodzakelijk.

Wanneer Uponor Minitec op oude 
houten vloeren wordt gelegd, dan 
dient vooraf een egalisatielaag van 
tenminste 5 mm te worden aange-
bracht. Installatie is ook mogelijk op 
gietasfalt. Na het aanbrengen van 

Minimale hoogte –  
maximaal comfort
S N E L  G E Ï N S TA L L E E R D,  S N E L  B E G A A N B A A R

verbinding met de voorbehandelde 
ondergrond gewaarborgd. De  
beste basis voor de aan sluitende 
afwerking met tegels,  parket of 
laminaat.



Of u Uponor Minitec vloerverwar-
ming nu inzet als hoofdverwarming 
of ter aanvulling op radiatoren, 
Minitec vormt de ideale oplossing 
voor renovatie van woningen en 
appartementen.

Bij een complete vervanging dient 
men rekening te houden met de 
eisen ten aanzien van de isolatie 
binnen het Nederlandse Bouw-
besluit. Om een voldoende dekking 
van de warmtevraag te bereiken, 
dienen de maximale capaciteiten 
van Uponor Minitec in acht te 
 worden genomen. 

Groot regelcomfort voor kleine 
oppervlakken

De combinatie doet het hem: de 
 Uponor Fluvia T Push-12 pomp-
verdeler maakt een snelle installatie 
in bestaande radiatorverwarmings-
netten en een energie efficiënte 
regeling van de oppervlakteverwar-
ming via het geïntegreerde 
 thermostaatventiel mogelijk. 

Doorsnede van een vloerconstructie met Minitec

Temperatuurverloop bij de vloerconstructie met Minitec

Regelgedrag van Minitec: snelle regeling door geringe opbouw Aansluiting van de 
vloerverwarming

Radiator-
systeem

Uponor Minitec: in alle  
opzichten flexibel
E E N V O U D I G  U I T  T E  B R E I D E N ,  E E N V O U D I G  T E  V E R VA N G E N

ti = 20 °C tHm = 30 °C q = 70,4 W/m2
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Eenvoudig monteren, flexibel 
ontwerpen, comfortabel wonen
H I E R  H E B B E N  I N S TA L L AT E U R S ,  O N T W E R P E R S ,  
A R C H I T E C T E N  E N  O P D R A C H TG E V E R S  P R O F I J T  VA N

Niet alleen de elementen, ook de egalisatielaag heeft een minimale 
opbouwhoogte, waardoor korte droogtijden kunnen worden bereikt. 
Andere overtuigende voordelen zijn de snelle en nette installatie, de 
goede be gaanbaarheid van het folie-element en de flexibele 90° en 45° 
leidinginstallatie met de Minitec Comfort Pipe. Ook de toepasbaarheid bij 
alle ruimtegeometrieën en de eenvoudige opslag zijn voor iedere vakman 
onontbeerlijk.

De geringe elementhoogte van ongeveer één centimeter, de inzetbaar-
heid van de vloer voor verwarming en desgewenst het behouden van het 
bestaande verwarmingssysteem geven ontwerpers en architecten maximale 
creatieve vrijheid. Het systeem kan het bestaande verwarmingssysteem 
 aanvullen of geheel vervangen. Uponor Minitec is hiermee bij uitstek 
 geschikt voor renovatie van woningen en appartementen, zelfs tot een 
draagvermogen van 5,0 kN/m2*.

De mogelijkheid om Uponor Minitec direct op de reeds aanwezige dekvloer 
aan te brengen, betekent een aanzienlijke verlaging van de montagekosten. 
Bovendien worden door de dunne egalisatielaag korte opwarmingstijden 
bereikt. Dat maakt een snelle regeling bij lage watertemperaturen mogelijk 
Hiermee wordt zowel tijdens als na de montage aanzienlijk bespaard op tijd 
en geld!

* De ondergrond (dekvloer, isolatie, vloer) moet geschikt zijn voor deze belasting.



Nathan Import/Export N.V.-S.A.
Lozenberg 4
1932 Zaventem
België
T +32 (0)2 721 15 70
F +32 (0)2 725 35 53
W www.nathan.be
E info@nathan.be

Nathan Import/Export B.V.
Postbus 1008
6920 BA Duiven
Nederland
T +31 (0)26-445 98 45
F +31 (0)26-445 93 73
W www.nathan.nl
E  info@nathan.nl

W www.uponor.nl
E  info.nl@uponor.com

W www.uponor.be
E  info.be@uponor.com

Uponor biedt haar klanten kwaliteit, de meest actuele expertise, service en een
partnerschap voor de lange termijn. Als een van de toonaangevende bedrijven op het 
gebied van bouw- en onderhoudstechniek staan we bekend om oplossingen die zorgen 
voor een betere levenskwaliteit.

Onze filosofie "simply more" omvat de begeleiding in alle fasen van het project -  
vanaf het eerste ontwerp tot en met de ingebruikname van het gebouw.

Meer comfort
Hoewel onze oplossingen meestal 
onzichtbaar zijn geïnstalleerd, 
zorgen ze dagelijks voor 
 behaaglijke warmte en een  
prettige verkoeling in gebouwen. 
Daarmee ervaart u puur comfort, 
zowel in de zomer als in de 
winter, thuis of op het werk.
 

Meer duurzaamheid
Uponor producten leveren een 
aantoonbare bijdrage aan de 
vermindering van het energie-
verbruik en de CO2-uitstoot van 
gebouwen. Daarmee werken wij 
samen met u actief aan een beter 
milieu en helpen we de 
toekomstige generaties!

Meer efficiëntie
Onze systemen zijn volledig 
betrouwbaar en zijn snel en 
 eenvoudig te installeren. Daarmee 
bereikt u het perfecte resultaat op 
een efficiënte wijze en bespaart u 
tijd en geld!

Meer gezondheid
Omdat drinkwater 100 % 
hygiënisch en betrouwbaar moet 
zijn, worden onze technologieën 
continu getest. Daarmee speelt u 
altijd op safe bij de verzorging 
van de eerste  levensbehoefte!

Meer zekerheid
Met onze jarenlange expertise en 
vele oplossingen ondersteunen wij 
u in iedere projectfase. Daarmee 
heeft u een partner aan uw zijde, 
waarop u kunt vertrouwen.
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