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Wandverwarming  
klimaat register 
(wandheizung) 

 
 

WEM-klimaregister 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 

 
 

 
Compleet tijdbesparend register van voorgevormde leidingen voor wand- en 
plafondverwarming, en mogelijk koeling. Ter bevestiging op wand of isolatielaag 
en in/afwerken met leemstuc of kalkpleister. 
De buizen bestaan uit drie lagen: PE-aluminium-PE; Ø 16 x 2 mm. 
Vermogen: 10 W/m1 bij 35 graden C; 20 W/m1 bij 45 graden C (bij ΔT=5K) 
Maximale temperatuur/ maximale druk: 95 graden Celcius / 10 bar 
Aanbevolen voorloop-temperatuur: bij warmtepompen 35 graden C; bij overige 
warmtebronnen 45 graden C. 
Regeling: handmatig, automatisch, ruimtethermostaat 
Aansluitingen: Ø 16mm; Verbindingen: WEM-drukverbinder (klemtang) 
 

 Klimaregister 
MV200 

Klimaregister 
MV160 

Klimaregister 
MV80 

maten 200 x 60 cm 160 x 60 cm 80 x 60 cm 

nuttig warmteopp. 1,25 m2 1,0 m2 0,5 m2 

gewicht Ca. 1,6 kg Ca. 1,3 kg Ca. 0,7 kg 

waterinhoud Ca 1,4 kg Ca. 1,1 kg Ca. 0,6 kg 

buislengte 13,0 m 10,5 m 5,5 m 

drukverlies  
(zonder drukverbinding 
voor 1 element bij Tvl 
45graden C en ΔT=5K)  

389 Pa 263 Pa 90 Pa 

 

 
Opslag/transport: 
 

 
Droog opslaan. Beschermen tegen vocht.  
Verwerkingstemperatuur boven 5 graden C. 
Doorbuigen voorkomen (staand of op de hoge kant vervoeren, nooit plat). De 
elementen niet op de aansluitleidingen zetten. Beschermen tegen mechanische 
beschadigingen. 

 
Ondergrond: 
 

 
Beton, metselwerk, en houtvezelisolatie. Ondergronden dienen voldoende stabiel 
te zijn en om een WEM-register te kunnen monteren en leemstuc of kalkpleister 
te kunnen dragen en hechten. Ondergronden dienen voldoende vlak te zijn zodat 
tijdens de montage een register niet onder spanning komt te staan. Oneffen 
ondergronden uitvlakken met Technostuc raapleem of Klimaat-kalkpleister en 
laten drogen. WEM-registers worden bij voorkeur aan de buitenwanden 
bevestigd. De isolatiewaarde van deze wanden dient bij nieuwbouw minimaal  
Rc = 2,5 te zijn en bij renovaties minimaal Rc = 2,0 (m

2
K/ W). 

 
Verwerking: 
 

 
Voor het aanbrengen van het WEM-klimaregisters de buiseinden op lengte 
maken, kalibreren en ontbramen. Het element monteren. Monteer het element 
op min. 5 cm boven de vloer, stel het element waterpas en boor cq. schroef het 
vast. Meerdere registers worden onderling doorgekoppeld. De voorloop 
(aanvoer) en terugloop (retour) van het eerste en laatste element worden naar 
de verdeler gelegd en aangesloten. Maximaal 5 WEM-Klimaregisters met elkaar 
verbinden!  
De leemstuc/kalkpleister raaplaag gaat in twee stappen: 
Stap 1: de Leemstuc/klimaat-kalkpleister raaplaag wordt tot aan de bovenzijde 
van de leidingen aangebracht en vlakgezet met een getande rei. 
Stap 2: Na een drogingstijd wordt de Leemstuc/klimaat-kalkpleister raaplaag 
verder opgebracht (laagdikte min. 10 mm) over de leidingen heen. In deze laag 
wordt een glasvezel wapeningsweefsel opgenomen, dat scheurvorming door 
thermische spanningen tegengaat. De weefselbanen moeten elkaar minimaal   
10 cm overlappen. 
Leemstuc: De tweede laag, de leem afwerklaag, volgt na volledige droging van 
de leemraaplaag. De gehele wand van Technostuc leem fijnpleister of 
Technostuc leem edelpleister op kleur voorzien. 
Kalkpleister: kan als schuurwerk of behangklaar opgeleverd worden, eventueel 
voorzien van damp-open Klimaat-muurverf LI400 in kleur. 

Volgens Technische Informatie van WEM en Conluto. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 


