
MierenNederland 
Warmtemat – Handleiding  
 

 
Warmtematten produceren infrarode stralingswarmte. 
 

Deze straling is onzichtbaar voor het menselijke oog, de straling verwarmt hetgeen waarmee het in directe aanraking 

komt. De lucht er omheen wordt niet merkbaar verwarmd. Deze manier van verwarmen is gelijk aan de manier van de 

zon, de objecten worden door de infrarode straling verwarmt en de lucht temperatuur blijft een stuk lager. Bij verkeerd 

gebruik kan er oververhitting ontstaan. 

 

De verwarmingsmat kan doorgaans zonder thermostaat gebruikt worden. Wanneer de mieren of reptielen soort 

overgevoelig is voor warmte of andere temperatuur behoeftes heeft, is er een thermostaat nodig. Wanneer u zelf twijfelt 

kunt u ons altijd een mailtje sturen op info@mierennederland.nl .  

 

 

Gebruikershandleiding 

 

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de warmtemat  in gebruik neemt. 
 

Bij het niet naleven van de gebruikershandleiding, vervalt de gehele garantie en zijn de gevolgen geheel op eigen risico. 
Ook staan wij niet garant voor eventuele beschadiging of letsel door het verkeerd gebruiken van dit product!  
 

• Bij een beschadiging of niet goed functioneren mag het product niet meer gebruikt worden. 
 

• Bij een beschadiging of technisch defect vervalt de garantie en dient het product niet langer gebruikt 
te worden. MierenNederland is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt na het vervallen 
van de garantie.  

 
• Het element mag nooit worden bijgeknipt of ingesneden. Wanneer dit wel gebeurd vervalt elke vorm 

van garantie of aansprakelijkheid. 
 

• Plaats het element nooit in uw formicarium of terrarium. Dit kan het verblijf van uw huisdier 
beschadigen of het element zelf.  

 
• Het element mag nooit worden gevouwen. Wanneer dit wel gebeurd vervalt elke vorm van garantie of 

aansprakelijkheid. 
 

• Het element mag nooit onder water worden geplaatst. Wanneer dit wel gebeurd vervalt elke vorm van 
garantie of aansprakelijkheid.  

 
• Reinig het element enkel met zeep of alcohol. Door andere stoffen beschadigd de beschermlaag van 

het element. Wanneer dit wel gebeurd vervalt elke vorm van garantie of aansprakelijkheid. 
 

• Er mag maximaal 1 kilo op het element staan. Wanneer dit wel gebeurd vervalt elke vorm van garantie 
of aansprakelijkheid. 

 

 

De meeste dieren wensen een mate van verandering in temperatuur binnen hun terrarium of formicarium. Zij 

moeten in staat zijn zich te kunnen verplaatsen van warme naar koude plaatsen in het leefgebied of nest. Dus 

verwarm nooit het gehele verblijf van uw dier! Kies de plaats van de warmtemat dus zorgvuldig en stel deze 

eventueel bij.  

 

De warmtemat moet ten aller tijden buiten het glazen of plastic terrarium of formicarium geplaatst worden. 

Wanneer de warmtemat onder de vloer wordt gelegd, zorg dat het substraat dat u gebruikt dan niet meer dan 1 

centimeter dik is. De meeste substraten zijn goede isolatoren en kunnen veel warmte tegenhouden, in de meest 

extreme situatie kan door de warmteophoping het verblijf van uw huisdier beschadigd raken.  

 

Bij het niet naleven van de gebruikershandleiding vervalt de garantie en zal MierenNederland niet langer 

aansprakelijk zijn voor verdere schade of letsel. 

 

Wanneer de warmtemat niet meer bruikbaar is dient u deze in te leveren bij een milieu straat. De warmtemat is een 
chemisch product dat niet bij het huis, tuin en keuken afval hoort. 
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