
A felületfűtési rendszerek takarékosak, 

kényelmesek és nagyobb 

belsőépítészeti kialakítási szabadságot 

biztosítanak, mint a hagyományos 

fűtőtestek. 

A Viega cég Fonterra Reno padlófűtési 

rendszerével ezek az előnyök most 

korlátlanul hasznosíthatók a felújítási 

munkáknál is: A csupán 18 mm vastag 

szálerősítéses gipsz rendszerlemezei a 

minimális felépítési magassággal 

tűnnek ki, egy szerelő lefektetheti és 

közvetlenül ismét kerámialapokkal 

burkolható.

felületfűtési rendszerek előnyei is-

mertek: Kevesebb primer energiát Afogyasztanak, mivel alacsonyabb 

előremenő hőmérséklettel üzemelnek és 

ezért ideálisan kombinálhatók olyan 

klímabarát hőtermelő rendszerekkel, mint 

a kondenzációs technika vagy a hőszi-

vattyúk. Ezenfelül a helyiség hőmérsékle-

te az egyenletes hősugárzás következté-

ben komfortveszteségek nélkül 2 °C-kal 

csökkenthető. Emellett a sugárzó hő kelle-

mesebb érzetű, mint a fűtőtestek konvek-

ciós hője és megakadályozza a levegő 

áramlásból adódó kellemetlen léghigiéniai 

problémákat.

Lapos, gyorsan reagáló és flexibilis

A hagyományos felületfűtési rendszerek 

szerkezeti alapkoncepciójuk a nedves 

építési mód és ezáltal gyakran túl nehezek 

és túl magasak a régi épületek úgy-

nevezett gyengéd felújításához, amelynél 

a meglévő kőlappal burkolt vagy esztrich-

padlók a szigeteléssel együtt megmarad-

nak. Ehhez az igényes területhez kínál a 

száraz építési módú Fonterra Reno Viega-

rendszer egy pontosan illeszkedő meg-

oldást: szálerősítéses gipsz rendszer-

lemezei csak 18 mm magasak és olyan 

épületekben is beépíthetőek, amelyek-

nél a nedvesség kérdése kritikus. 

Alapfeltétel a szereléshez a régi padló 

megfelelő teherbíróképessége, valamint 

egyenletessége. Ha ezek nem megfele-

lőek, önterülő kiegyenlítők használhatók 

segítségül.

Mivel nem kell masszív teherelosztó 

réteget temperálni és a fűtőkörök elren-

dezése a felülethez közeli, a Fonterra Reno 

rendszert a gyors reakcióidők jellemzik 

alacsony üzemi hőmérsékletek mellett is. 

A fordító- és rendszerlemezek rendkívül 

sokoldalú fektetési lehetőségei következ-

tében sokszögű helyiségek is egyértelmű-

en és teljes mértékben megtervezhetők.

Intelligens felépítésű

A Fonterra Reno rendszerlemezek egy-

szerűen a meglevő kőlappal burkolt vagy 

esztrichpadlóra fektethetők és flexibilis 

ragasztóval rögzíthetők. Ezután történik a 
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hőelosztó behelyezése: a különösen 

hajlékony, oxigénálló és optimalizált át-

folyású 12 x 1,3 mm méretű polibutén 

csövek. A felület lehúzása ugyanazzal a 

ragasztóval történik, egy rabicháló kerül 

behelyezésre repedésképződési védelem-

ként padlólapok esetén – és a csupán 21 

mm magas felépítmény már kőlapozható 

is. A lehetséges visszamaradó nedvesség 

ezután gyorsan eltűnik a 25 °C-os előre-

menő hőmérséklettel történő mérsékelt 

fűtés miatt.

A kész felületek megengedett mozgó 

terhelése 2,0 kN/m². Ha hiányzik egy 

padlószigetelés, szerelés előtt kiegé-

szítésként keményhab-lemezek kerülnek 

lefektetésre, miután a felépítmény csu-

pán további 6 mm-rel nő. 

Ez a vékony szigetelés a régi épületek 

felújítása ese-tén gyakran elegendő az 

MSZ EN 1264-4 szerinti minimális hő-

vezetési ellenállások elérésére, mivel a 

meglevő szigetelések beszámíthatók. 

A Fonterra Reno-padlófűtés egy kellemes 

mellékhatása a nagyobb lépészajvéde-

lem a rendszerlemezek által.

Egészen egyszerűen lefektetve

A rendszer tervezése és szerelése igen 

egyszerű, mivel a Fonterra Reno szab-

ványos méretezése egy speciális Viega-

szoftver segítségével számítható. 

Ezen túlmenően az érett rendszer-

tartozékok, mint a szegélyszigetelő szala-

gok és mozgási hézagprofilok ugyanúgy 

gyorsít-ják a beépítést, mint az ismert 

Viega-présszerszámok a „hideg“ prés-

kötés-technikához. 

Hasonlóképpen egyszerű: A cső fektetési 

távolsága a rendszer- és fordítóleme-

zekben levő előmart hornyok miatt álta-

lánosan 100 mm.

Ezért a fűtési teljesítmény összehango-

lása a helyiség hőszükségletével az 

előremenő hőmérséklet szabályozásával 

vagy egy visszatérőhőmérséklet-hatá-

rolóval történik, amelyre egy helyiség-

termosztát van rákapcsolva.
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