
Instrucţiuni de montaj
Veria AquaMat



Date tehnice ale produsului - Veria AquaMat

Veria AquaMat este un sistem de încălzire prin pardoseală cu apă, care se adaptează foarte bine pentru 
lucrările de renovare a pardoselilor existente, datorită înălţimii de montaj reduse (cca. 10 mm).

Performanţa sistemului Veria AquaMat depinde într-o mare măsură de randamentul pompelor de recirculare. 
Vă rugăm să vă informaţi la tehnicianul dumneavoastră în sisteme de încălzire în legătură cu performanţa 
instalaţiei dumneavoastră de încălzire.

Veria recomandă montajul unui sistem de încălzire prin pardoseală conform EneV din 1994. Fiecare încăpere 
echipată cu un sistem de încălzire prin pardoseală trebuie să poată fi reglată individual printr-un termostat, de 
ex.: prin utilizarea robinetului RTL VERIA Kombibox cu reglare individuală a încăperii.

Exemple de aplicaţii posibile:

Suprafaţă

Pardoseală din lemn (parchet din lemn masiv, duşumea de scândură)  
sau pe termoizolaţia existentă

Şapă autonivelantă
Covor de distribuire a sarcinii 
prin presare min. 9 mm lipit, 
nu fixat cu şuruburi!!

Înălţime de montaj 
minimum
13 mm incl. tub

Pozare în execuţie 
monolită

Şapă de anhidrit
Covor de distribuire a sarcinii 
prin presare min. 9 mm lipit, 
nu fixat cu şuruburi!!

Înălţime de montaj 
minimum
28 mm incl. tub

Pozare în execuţie 
monolită

Suprafaţă
Şapă, beton, piatră, etc….

Şapă autonivelantă Grunduire
Înălţime de montaj 
minimum 13 mm incl. tub

Pozare în execuţie 
monolită

Şapă de anhidrit Grunduire
Înălţime de montaj 
minimum 28 mm incl. tub

Pozare în execuţie 
monolită

Suport

Suport

Vă rugăm reţineţi!

- În cazul efectuării lucrărilor la sistemul de încălzire existent, apelaţi la un specialist. Acesta deţine experienţa 
necesară şi vă susţine cu plăcere.
- Luaţi în calcul utilizarea rosturilor de dilataţie în zona de separare între suprafeţele încălzite şi
neîncălzite
- Un suport bine consolidat energetic susţine funcţionarea Veria AquaMat, vă rugăm să luaţi măsurile
corespunzătoare înainte de montaj.
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Vă felicităm pentru achiziţionarea noului dumneavoastră produs Veria
Urmaţi instrucţiunile de pozare de mai jos pentru a obţine un rezultat performant, precum şi o funcţionare
îndelungată fără defecţiuni.

1  Primii paşi
A. La acoperirea ulterioară a sistemului de încălzire cu şapă autonivelantă, şapă sau altele asemănătoare, 

respectaţi indicaţiile producătorului. Materialele utilizate trebuie să fie adecvate pentru folosirea pe un 
sistem de încălzire prin pardoseală şi trebuie să prezinte o anumită flexibilitate.

B. Obţineţi un avantaj semnificativ la pozare dacă 
planificaţi din timp locul în care va fi montat sistemul 
de reglare. Sistemul de reglare şi accesoriile, precum 
rotoarele distribuitoare, trebuie să fie uşor accesibile 
şi după montaj.

C Planul: urmaţi pas cu pas instrucţiunile de montaj Veria. 
Astfel, nu vor apărea probleme la montarea covoarelor 
şi a sistemului de reglare. Desenaţi încăperea pe hârtie 
milimetrică (Fig. 1)

D. Desenaţi Veria AquaMat (B:48 cm) cu o distanţă de 2 cm 
între liniile de pe plan. Ţesătura din fibră de sticlă poate 
fi tăiată pentru modificarea direcţiei. (Fig. 2)

E. Aşezaţi planul cu marcajele pe pardoseală, pentru a 
vedea cu exactitate unde trebuie să începeţi şi unde să 
vă opriţi.

2  Pregătire şi curăţare
Înainte de a poza covorul de încălzire, trebuie să pregătiţi 
suprafaţa pardoselii. (Fig. 3)
Suprafaţa suport trebuie să fie plană, rezistentă, fără urme 
de praf şi de grăsime.
În funcţie de suprafaţa suport, poate fi necesară apli-
carea unei amorse (grund). Aceasta asigură îmbinarea cu 
 covorul de încălzire.
În mod ideal, începeţi pozarea covorului de încălzire în 
apropierea racordurilor dvs.

Toate elementele de racordare trebuie să rămână 
accesibile şi ulterior.
Robinetul RTL se racordează mereu la sfârşitul furtunului 
(tur), nu la început.

Instrucţiuni de montaj:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



Dacă se utilizează un sistem de reglare RTL cu termostat pentru încălzirea încăperii, robinetul RTL se va monta 
cu prioritate (vezi instrucţiunile de montaj ale dispozitivelor de reglare Veria).

3  Pozarea covorului 
Îndepărtaţi folia de protecţie de pe covor şi desfăşuraţi-l conform planului încăperii (cu partea autoadezivă în 
jos). (Fig. 4) 

Atunci când întâlniţi un obstacol (pereţi, dulapuri, toalete, 
capătul încăperii etc.) tăiaţi ţesătura din fibră de sticlă (nu 
tubul!) şi continuaţi pozarea în cealaltă direcţie. 
(Fig. 5a- 5b)

Lungimea tubului aplicată pe covorul textil ţine deja cont 
de lungimile de racordare necesare.

Lungimea tubului este calculată astfel încât în situaţia cea 
mai nefavorabilă să puteţi scoate tubul pe acelaşi traseu 
pe care aţi desfăşurat covorul.

Cu ajutorul cuplajelor pentru tuburi şi colţarelor de 
îmbinare puse la dispoziţie ca accesorii, puteţi înlocui un 
segment deteriorat de tub sau puteţi prelungi un tub prea 
scurt.
O prelungire a tubului trebuie discutată în prealabil
cu specialistul în instalaţii de încălzire.

Dacă doriţi să pozaţi mai multe covoare Veria AquaMat 
într-o încăpere, trebuie să selectaţi în prealabil rotoarele 
distribuitoare corecte.
Acestea sunt disponibile pentru pozarea simplă, precum şi 
pentru pozarea a 2 sau 3 covoare.

La pozarea multiplă aveţi grijă ca
toate covoarele să aibă aceeaşi mărime.

De exemplu:  
5 m² = 2 x 2,5 m² echivalent al 2 x 3 m² = (covoarele 
trebuie scurtate)
6 m² = 2 x 3 m² echivalent al 2 X 3 m² = unitate de 
ambalare
7 m² = 3 X 2,33 m² echivalent al 3 x 3 m² = (covoarele trebuie scurtate)

Fig. 4

Fig. 5a

Fig. 5b



Acum trebuie să ajungeţi cu capetele de racordare la distribuitor. Scurtaţi tuburile cu o tăietură dreaptă, fără 
teşitură şi fără bavuri. Acest lucru este necesar pentru a garanta utilizarea în siguranţă la piesele de racordare.

! Capetele de racordare trebuie introduse până la opritor în rotoarele distribuitoare.
Printr-o uşoară ridicare a inelului de închidere, tuburile fixate se pot desface din nou. Datorită tehnologiei 
inteligente, nu este necesară utilizarea uneltelor.

4  Verificare intermediară
După efectuarea tuturor paşilor de montaj, vă rugăm să verificaţi încă o dată întreaga lucrare. Verificaţi dacă 
toate elementele au fost pozate şi racordate corect.
Toate elementele de racordare sunt fixate în racorduri?
Instalaţia dumneavoastră de încălzire va fi repusă în funcţiune după închiderea robinetului RTL.
O verificare a etanşeităţii (vizuală sau prin umplere) a tuturor racordurilor şi îmbinărilor se realizează după 
ce alimentaţi sistemul încet cu apă.
Sistemul de tuburi al Veria AquaMat poate fi acum încălzit.
O eventuală eroare de montaj se remediază pe baza etapelor de lucru descrise mai sus şi apoi se repetă 
verificarea etanşeităţii.
În cazul în care se constată funcţionarea impecabilă, închideţi din nou robinetul RTL de la Veria AquaMat. 
(Vezi şi instrucţiunile de montaj ale dispozitivelor de reglare Veria)

Această verificare prealabilă trebuie efectuată după acoperirea cu şapă autonivelantă sau şapă.

5  Acoperire/ verificare finală
După pozarea covoarelor în poziţia dorită, acestea trebuie 
presate încă o dată pe sol pentru a obţine aderenţa 
optimă.
Acoperiţi apoi covoarele cu şapă autonivelantă flexibilă, 
masă de şpaclu pentru nivelare sau alte materiale similare. 
Respectaţi pentru această etapă indicaţiile producătorului 
materialelor utilizate. (Fig. 6 şi 7)

În timpul fazei de uscare, sistemul de încălzire prin 
pardoseală trebuie să rămână oprit.

Fig. 6

Fig. 7



Certificat de garanţie

Garanţia de 10 ani se acordă pentru:

Nume:

Adresă:

Telefon:

Cod poştal/Localitatea:

Vă rugăm reţineţi!
Garanţia Veria este valabilă doar în cazul în care toate câmpurile sunt completate corect şi complet. Certificatul de garanţie 

trebuie păstrat de către client.

Covorul de încălzire a fost instalat de către: Data:

Ştampilă:

VERIA  

Ulvehavevej 44 

7100 Vejle, 

Danemarca 

E-mail: mail@veria.dk

 Ani10
Garanţie



Veria
Ulvehavevej 61
7100 Vejle 
Danemarca
E-mail: mail@veria.dk

www.veria.de

Telefon: 0180 / 500 2420
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