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Pe-RT leidingen
Een PE-RT leiding is een vol kunststof-
leiding, binnen- en buitenlaag uit PE-RT 
voorzien van een EVOH diffusiedichte 
laag. Diffusiedicht volgens DIN 4726. 

Een superflexibel meerlagen-leiding met 
binnenliggende zuurstofstoplaag voor 
vloerverwarming. De leiding heeft een 
maximale gebruiks-temperatuur van 60 
°C en een maximale gebruiksdruk van 
6 bar.

Eigenschappen:
•	 Bijzonder	elastisch	en	verlegvriendelijk		
 (ook koud verlegbaar) 
•	 Diffusiedicht	volgens	DIN	4726
•	 Ontwikkeld	voor	alle	maten	ten		 	
 aanzien van verlegging
•	 Met	precisie	gefabriceerd	
•	 Maximale	gebruikstemperatuur:	60°	C
•	 Maximale	gebruiksdruk:	6	bar
•	 Buigradius:	≥	5d
•	 KOMO	gekeurd
•	 Voldoet	aan	gebruikersnorm		 	
	 ISO	10508	Klasse	4
•	 Garantie	van	50	jaar,	gevolgschade		 	
 10 jaar

Pe-xc leidingen
Een PE-Xc leiding is een vol kunststoflei-
ding, vervaardigd uit vernet PE-materiaal. 
Diffusiedicht volgens DIN 4726. 

De leiding voor vloerverwarming heeft 
een maximale gebruiks-
temperatuur van 95 °C en een maximale 
gebruiksdruk van 6 bar.

Eigenschappen:
•	 Bijzonder	elastisch	en	verleg-
 vriendelijk (ook koud verlegbaar) 
•	 Diffusiedicht	volgens	DIN	4726
•	 Ontwikkeld	voor	alle	maten	ten		 	
 aanzien van verlegging
•	 Maximale	gebruikstemperatuur:	95°	C
•	 Maximale	gebruiksdruk:	6	bar
•	 Buigradius:	≥	5d
•	 Garantie	van	50	jaar,	gevolgschade		 	
 10 jaar

Aluminium kern leidingen
Een aluminiumkernbuis is een 100% dif-
fusiedichte 5-lagenbuis met een binnen- 
en buitenlaag uit PE-RT. Daartussen een 
in de lengterichting gelaste aluminium 
leiding met speciale verbindingslagen 
voor een optimale verbinding tussen 
kunststof en metaal.

Een ideale aluminiumkernbuis voor vloer-
verwarming en radiatorverbindingen. 
De leiding heeft een maximale gebruiks-
temperatuur van 95 °C (kortstondig 110 
°C) en een maximale gebruiksdruk van 
12 bar.

Eigenschappen:
•	 Absoluut	100%	dichtheid	tegen		
 zuurstof en waterdamp 
•	 Diffusiedicht	volgens	DIN	4726
•	 Lineaire	uitzettingscoefficient:		
	 2.3x10	[K¹]	
•	 Maximale	gebruikstemperatuur:	95	°C
•	 Kortstondige	belastbare	temperatuur:		
 110 °C
•	 Maximale	gebruiksdruk:	12	bar
•	 Buigradius	(met	hulp):	2d
•	 Buigradius	(zonder	hulp):	5d
•	 KOMO	gekeurd
•	 Garantie	van	50	jaar,	gevolgschade	
 10 jaar
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Uniwarm, systeemaanbieder in 
duurzame energie-voorziening 
voor de verwarmings- en koe-
lingsbranche werkt uitsluitend 
met kwaliteitsproducten. 


