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Hierbij berichten wij u met genoegen over de kwoliteit von de HENCO Floor systernen en

bavestigen wij u tevens de doorhij behorende garantievoorwaorden.

De kwoliteit van de HENCO buizen voor de Hencofloor systgryten

HencoÍloor buis (PE-Xc/ALIPE-Xc)

1. HENCO gebruikt voor de producïie von de HENCO Meerlagenbuis uiïsluitend High

Density Palyethyleen. Dit is debeste polyethyleensoorÍ welkeverkrijgbaar is op de

morkt ols grondstof voor productie von kunststof leidingsystemen.

2. Wij verwerken eën aluminiumlaog von 0,2 mm dik en die sfompgelost is. Deze

aluminiumkern zorgt zrvaot dat de buis 100% zuurstofdiff usiedicht, en vormvast is,

en een minimale uitzetting heeÍï.
3. Op de derde plaats vernet HENCO hoor buis. Zowel de binnenloog olsmede de

buitenlcog zijn vernet conform de C-methode.Het vernetten van da buis zorgt ervoor
dal deze extreem verduurzaamd wordt tegen chemische. thermische en fysische
invloeden.

Henco 5L Parc-fuis (PE-Xc/EVOH/PE-Xc I DIN EN ISO 15875-1r
1" De HENCO 5L PE-Xc volkunststofbuis besïoat uiï vijf lagen. Een binnen- en buitenlaag

uit elekïronensïrolen vernet hoge densiïeiï polyathyleen. Dit is de besÍe
polyethylaensoort $,elke verkrijgboar is op de morkt als grondstof voor producÍie van

kunststofbui zen.

Zoals geschreven is de buis een 5*loogs buis, oftewel fussen de binnen- en buitenbuis
bevindt zichde EVOH zuurstofborriërecanforffi DfN 4726,dederde loag. Doordot
de zuursÍofborrière in het midden van de buis is geploatst kan deze nsoit beschodigen

tijdens de instollotie von de vloerverwarming.

Deze drie verschillende logan uvorden met elkasr verbonden door Íwee hoogwaardige

homogene verbindingslagen woardoor het totaal acnïal logen op vijf komt.
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Henco 5L Pert buis (PE-Rt/EVOI{IFE-RI / DIN EN ïSO 22e9t-Z)
1. De HENCO 5L PE-Rt volkunstsÍofbuis bestoot uit vijf lagen.Ë.en PE-RT binnen- en

buitenlaog welke uitsÍekend gaschikt is voor onder ondere

vloerverwcrm ings instol lati es.

2. Zools geschreven is de buis een 5-loags buís, aftewel fussen de binnen- en buitenbuis
bevindt zich de ËVOH zuurstofborriàre conforrn DIN 4726, da derde ioag. Doordot
de zuursiofbarríère in het midden von de buís is geplaotst kan deze nooit beschodigen

tijdens de installatie von de vloerverwarming.

3. Deze dria verschillende lagen worden met elkosr verbonden daor twee hoogwoardige

homogene verbindingslagen woordoor hef foïaaloonlsl lagen op vijf komi.

Vanwege bovensïsandehoge kwaliteitseisenwelke HENCO stelt oqn hoar buizen behalen wij
ruimschoots de in Nederlond geldende keuren voor verwormingsinstollaties- HENCO heett ap
olle hierboven genoemdebuizen dsn ook het KOMO klqsse 5 certíficoof (ïoepossingsklasse
tobel ËN fSO e1003-1), met de daorb,ij behorende tempercturen en drukken.

De Hencqf loor sysïemen

Henco heeft díverse montogesystemen, wooronder noppenplaatsysteman met diverse
isolotiedikïes, skoesïisch en ïhermisch, tockersysïemen met diverse isolaïiediktes,
skoestisch en thermisch, U-profielsystemen, draadstqalneïsysleemen droogbouwsystemen.
Kortom. alle mogalijke. wensen kunnan wij voor u invullen. Wij geven u groog advies welk
sysïeem in uw project de beste keuza is.

Da Hencof Ioor verdelers

Evencls bij de monïogesystemen heef t Henco ook een zeer brede range verdelers in stsol,
messing en composíet. Voor alle mogeli3ke loepassingsgebieden, verwormen,
verwarmen/ koelen, 3-pijps, 4-pijps, sïadsverwsrnring, actiye Ílow control korfom voor iedere
toepassing hebben wij een oplossing. Ook hier informeren en odviseren wij u graog orn te
komen tot de juisïe keuze"

De Hensofloor ruiEfeïemperotqurregelinqen

Ook op het gebied ruimtetemp eratuurragelíngen heef t Henco een zee? brede range. Ër zijn
regeltngen vsor uiïsluiïend verwsrmingsinstalloties, voor verwarrnen/koelen, in drasdloze
uitvoeringen en in uiïvoeringen met bedrading.

De Hencof loor Enoineering

Henco beschikt avsr een eigen engineeríngsofdaling die projecten berekend en hiervon
uitvoeringstekeningen msakt. Op deze uitvoeringsdossiers geefï Henca ook een verzekerde
garonti e. Zi e hi erv oar het bi j gevoe gde gar anï i ecertif i coot _

A
aalberts



Garsntí evooru{oarden Hencof loor

I I-{ENCO verleent een systeemgaronïie vun 10 jaor er vanuit gaande dst olle toegeposte

eornponenten door Henco galeverd zijn en deze cotnponanten binnen de gestalde

specif i caïies en instrucfies wordan ïoegepost.

2 Voor de overige voorwqarden venwijs ik u groog naar het Hencof loor

gcrantieformulier.

fndien u meËr informatie uvenst, verwijzzn wij graag noar onze website, gvlflg.hg!§o.bq, of
naem confsct op met uw regiovertegenwoordiger .

Wij vertrouwen erop dat ura u middels dit schrijven meer duidelijkheid hebben kunnen

verschsffen omtrent de Hencof loor systeman en zien uur reactie met belongstelling tegemaet.

Wim Verhaeven
Ëeneral Director
Mob.: +321475/43818O
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