
EGALISATIE VARIOKOMP
20mm droogbouw vloerverwarming
Variokomp biedt inzicht in nieuwe woonideeën. Waar vloerverwarming voorheen niet 
mogelijk was, biedt dit 20mm dunne vloerverwarmingssysteem de oplossing.  
Een uniek systeem voor optimaal comfort en een lagere energierekening.
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• Vraag altijd aan de vloerleverancier of egaline nodig is

• Tegelwerk en laminaat rechtstreeks

• Houten vloer vraagt extra afstemming met parkateur

• 5mm egaline bij tapijt, linoleum, pvc en pu-gietvloer

• Onze vulmassa is geen egalisatiemiddel



EINDRESULTAAT
GEËGALISEERDE VLOER

AANDACHTSPUNTEN 
installatie Variokomp vloerverwarming

• Tegelwerk

• Laminaat
Mag ook zwevend verlegd worden.

• Houten parketvloer
Soms is het mogelijk een houten parketvloer van max.
15mm rechtstreeks te verlijmen of verleggen op
Variokomp. Vraag dit altijd na bij de parket- 

 leverancier! Geeft de leverancier aan dat rechtstreeks 
verlijmen of verleggen geen optie is? Dan is een extra 
laag egalisatie aanbrengen vereist!

EINDAFWERKING

FABRIKANT PRIMER EGALISATIEMIDDEL

Eurocol 044 Europrimer Multi 920 Europlan Alphy

Fermacell Diepgrond (79166/79167) 78009

Mapei Primer G Planitex D10

Maxit Floor 4716 Floor 4095

Murexin D7 CA 40

Schonox VD of PG AP

Stauf VDP-130 kant-en-klaar GS

Thomsit R766 of R777 AS I Rapid

Uzin PE 360 NC 115

De 18mm Kompakt-plaat en VarioProFile buis wordt afgestreken 
met een speciale vulmassa. Na het inklinken en drogen ziet de 
vloer eruit zoals op bovenstaande foto. Mogelijke eindvloeren:

ANDERE EINDAFWERKING?
Staat de eindafwerking er niet tussen? Vraag dan altijd advies van 
de vloerleverancier of neem contact met ons op. Wellicht is er 
namelijk egalisatie nodig bij de gekozen eindafwerking.  

VOORBEELD GEEGALISEERDE VLOER 
Na het aanbrengen van het egaliseermiddel ziet de vloer eruit 
zoals op de foto rechts. 

• Linoleum
• PVC-stroken
• PU-gietvloer

• Tapijt
• Houten vloer in bepaalde situaties

EINDRESULTAAT
AANGEBRACHTE VULMASSA

• Vraag de vloerleverancier altijd of egalisatie nodig is

• De vulmassa mag maximaal 2mm inklinken

• De vulmassa is geen egalisatiemiddel

• Kompakt-platen liggen altijd halfsteensverband

• Verwarmingsbuis steekt niet boven de noppen uit
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EGALISATIE VEREIST

Bij de volgende vloeren is een egalisatielaag van 5mm vereist! 

In onderstaande tabel een overzicht van typen 
egalisatiemiddelen die je kunt gebruiken.  


