
Warmias golvvärmerör är ett 5-lagers MIDI-kompositrör med diffusionspärren i det mittersta lagret.
Väl skyddat för nötningar eller annan mekanisk påverkan, och kan därför t.ex. najas fast vid 
armeringen. Den effektiva diffusionspärren minimerar risken för påverkan av syre på metaller i 
systemet, speciellt då radiatorer förekommer i samma system. Röret är certifierat enligt CE/ETA 
05/0042, ej att förväxla med den betydligt mildare DIN normen som normalt åberopas. Röret tål en 
kontinuelig temperatur på +95C och tillfälligt upp till 110C. Då röret är mjukt även vid sträng kyla 
kan c-c ner till 75mm utnyttjas.  
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Fakta 

Warmias golvvärme rör är ett 5-lagers PE-RT  
CE märkt CE/ETA-cert 05/0042

500 års livlängd vid normalt bruk.
30 års materialgaranti

”Den varma grunden till ett bra boende”

GOLVVÄRMERÖR

Storlekar

20 x 2 mm för industrilokaler

16 x 2 mm för  villor 

12 x 2 mm för låg bygghöjd 

10 x 1,7 mm 

                Rörböjar                                        Kopplingar                               Skarvkopplingar
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Information

Diffusionsspärr

Warmias golvvärmerör, 5-lagers PE-RT Midi, har syrediffusion spärren som mittersta lagret i rörväggen, väl skyddad från 
yttre nötningar och vassa kanter som uppstå vid byggplatser.  Det syre som tränger in genom Warmias rör är därför minimalt. 
Rören är CE certifierade, CE/ETA-certifikat 05/0042.  CE kraven är betydligt strängare än DIN normen 4726 som många 
hänvisar till.  DIN 4726 tillåter 0,1g/m3/dygn vid 40C medan CE kravet är 0,004g/m3/dygn vid 80C. Warmias rör uppfyller
kraven enlit DIN 16822, DIN 4721. En skadad eller dålig diffusionsspärr leder till rostangrepp och utfällningar i 
värmesystemet.

Livslängd

Warmias golvvärmerör tål en temperatur kontinueligt på 95C. Warmias system kräver oftas en tillopps temperatur som inte 
överstiger 35C även vid sträng kyla. Det ger en beräknad livslängd på rören som väl överstiger 100 år. Garantitiden på rören 
är 30 år.   

Användbarhet

Då den något hårdare EVOH lagret, diffusionsspärren, är ett lager i mitten så ger den ett relativt mjukt rör som behåller sin
flexibilitet även vid lägre temperaturer.  Det gör även att man kan arbeta med ett ett c-c ner till 7,5cm vid ytor som kräver 
extra värmetillskott.

”Den varma grunden till ett bra boende”




