vloeren in steen

Stookadvies VLOERVERWARMING onder stenen vloeren
De vloerverwarming in uw stenen vloer mag pas worden warmgestookt wanneer het grootste gedeelte
van het vocht in de mortellaag (en eventueel in de betonnen constructievloeren daaronder) is verdwenen.
Afhankelijk van omstandigheden zal dit korter of langer duren. U dient rekening te houden met een periode van 3 – 6 maanden.

projecten in steen
De stenen vloerafwerking moet als het ware ‘wennen’ aan de warmte die in de vloer wordt opgebouwd.
Daarom is het noodzakelijk de koude vloer voorzichtig warm te stoken. Na deze ‘opwarmperiode’ verdient
het aanbeveling de vloerverwarming (ofwel de kamerthermostaat) de hele winterperiode (dag en nacht)
op één constante temperatuur te stoken. Aan het einde van de koude periode kan de vloerverwarming
weer worden uitgeschakeld. Het voordeel van deze manier van stoken is dat er slechts twee keer spanning in de vloer wordt opgebouwd als gevolg van het uitzetten (verwarmen) en krimpen (afkoelen) van
de vloer.
De opwarmperiode dient als volgt te worden uitgevoerd: De kamerthermostaat wordt op de gewenste
temperatuur gezet; in ieder geval hoger dan de actuele kamertemperatuur. De verwarmingsketel zal daardoor warmte gaan genereren. De thermostaat op de verdelingsunit van de vloerverwarming dient op de
minimale stand te worden gezet; ca. 25 graden. U zet deze nu elke dag één graad hoger; dit betekent dat
10 dagen later de thermostaat 35 graden aanwijst. De thermostaat mag nooit hoger dan 35 graden staan!
Vervolgens de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur zetten (bijvoorbeeld 20o C).
Wanneer u de vloerverwarming laat afkoelen dient u dit te doen door te thermostaat op de verdeelunit
per dag ca. 3 graden naar beneden te draaien. De kamerthermostaat mag nog niet naar beneden worden
gedraaid. Wanneer de thermostaat op de verdeelunit ca. 25 graden aanwijst (de laagste stand) kan de
kamerthermostaat ook naar beneden worden bijgesteld.
Let op: de pomp van de vloerverwarming moet ALTIJD onder stroom blijven staan; houdt u de stekker
daarom altijd in het stopcontact.

Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, neem dan even contact op. Wij zijn u graag van dienst.
Wij wensen u veel woonplezier en comfort met uw keuze!
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