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Få et varmt og behageligt gulv med Jackon 
gulvvarmeplade

· Isolerende

· Trykfast

·   Enkel montering

·   Leveres med løse varmefordelingsplader
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Montering
Gulvvarmepladerne lægges på en bærende gulvkonstruktion af for eksempel beton eller 
spånplader. Pladerne lægges flydende eller fast, afhængig af typen af overgulv. Før udlægning 
af pladerne, sikres at undergulvet er plant og rent uden støv og skidt.

Gulvvarmepladen fungerer både som sporplade og vendeplade. Hver plade har vendespor 
langs den korte side, hvor varmeslangerne vendes. 

Udlægning af plader

· Vendepladerne lægges ud i rummet
· Minimum 5-10 mm ekspansionsfuge   
 mod væggen
· Den første vendeplade tilpasses    
 således at sporene passer til den    
 ønskede slangetrækning

· Sporpladerne lægges ud med 5 mm   
 ekspansionsfuge mod væggen
· Pladerne måles og tilpasses i bredde og   
 længde

· Sporpladerne lægges ud med 5 mm   
 ekspansionsfuge mod væggen
· Pladerne måles og tilpasses i bredde og   
 længde
· Varmefordelingspladerne kan nu lægges ud  
 (og evt. punktlimes)

VIGTIGT: 
Sporene i gulvvarmepladerne skal være helt rene før varmeslanger lægges i. Skidt og støv 
kan forårsage et knirkende gulv eller presse varmeslangerne op og ud af sporene, hvormed 
overgulvet står i spænd.
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Overgulv

Gulvvarmepladerne lægges flydende på underliggende fugtspærre. Konstruktionen kan 
dækkes med uldpap (for at reducere eventuelle knirk og ujævnheder) før overgulv lægges. 

1. Overgulv af parket lægges flydende på tværs af gulvvarmekredsens retning. Mindste  
 tykkelse på parketgulvet skal være 14 mm. Minimum 5-10 mm ekspansionsfuge mod  
 væggen.

2.  Overgulv af laminat kræver et mellemgulv af enten spånplader eller gulvgips. 
 Gulvvarmepladerne kan dækkes med uldpap (for at reducere eventuelle knirk og   
 ujævnheder) før spånpladerne/gipspladerne monteres og laminaten lægges.
 Minimum 5-10 mm ekspansionsfuge mod væggen.

3.  Plast eller linoleumsgulv kræver et mellemgulv af 12 mm spånplader eller gulvgips. 
 Gulvvarmepladerne kan dækkes med uldpap (for at reducere eventuelle knirk og   
 ujævnheder) før spånplader/gipsplader monteres og plast eller linoleumsgulvet limes. 
 Minimum 5-10 mm ekspansionsfuge mod væggen.
4.  Keramik eller fliser kræver en bærende gulvkonstruktion af beton eller 22 mm   
 gulvspånplader som modsvarer den stivhed, som opnås ved afstand maks. c/c 300 mm. 
 Eventuel fugtspærre fjernes og gulvvarmepladerne limes eller lægges flydende mod   
 undergulvet. Pladernes overside skal primes. I tørre rum kan keramik eller fliser   
 (min. 10x10 cm) limes direkte på pladerne efter at primeren er størknet. I vådrum   
 påføres primer, afretningsmasse og vådrumsmembran før keramik eller fliser monteres. 

Konstruktionsoversigt

1. Undergulv og eventuel fugtspærre

2.  Gulvvarmeplade EPS med varmefordelingsplader i aluminium 

3.  Varmeslanger

4.  Eventuel uldpap

5.  Overgulv (parket, spånplade, laminat, belægning, klinker, gips). 
 Se også afsnit om overgulv for detaljeret beskrivelse og forudsætninger.
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Et varmt og behageligt gulv giver god komfort og et bedre indeklima. Mange ældre bygninger 
har for lidt isolering i gulvet i forhold til de krav der stilles i dag. Efterisolering af gulve er ofte 
en god investering og udføres nemt, hurtigt og effektivt med Jackon gulvvarmeplade. 
Jackon gulvvarmeplade egner sig til alle nye og ældre bygninger, hvor der er opvarmning med  
vandbåret varme. 

Jackon gulvvarmeplade til vandbåret varme er bygget op af en isoleringsplade i Jackopor 250 
(EPS) og fungerer både som spor og vendeplade. Den leveres som standard i 30 mm tykkelse 
og med spor til varmeslanger tykkelse 16/17 mm med centerafstand 200 mm eller med spor 
til varmeslanger tykkelse 20 mm med centerafstand 300 mm. Andre pladetykkelser eller spor i 
andre dimensioner produceres på forespørgsel.

Jackon gulvvarmeplade leveres med eller uden løse varmefordelingsplader i aluminium.

Jackon Danmark A/S

Jackopor® 250 gulvvarmeplade
Anvendelse
Isolering af gulv ved brug af vandbåret varme

Trykfasthed   kN/m2 korttidsfasthed 250
Langtidfasthed  kN/m2  2% deformation   60
Varmekonduktivitet  W/mK deklareret værdi,         0,034
Standard format  mm   600x1160
Tykkelse   mm   30
Kantudformning  skarp
Andet    16 mm varmeslanger og c/c 200 mm
    eller 20 mm varmeslanger og c/c 300 mm
    Leveres som standard med løse varmefordelingsplade i aluminium

Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted

Tlf.  76 74 16 11
Fax 76 74 16 00
Mail: info@jackon.dk


