
Ve
r. 

20
23

-A

VARMELØSNINGER28

thermo-floor.no thermo-floor.no

VARMELØSNINGER 29   

GARANTI - DIN SIKKERHET10 år

Ve
r. 

20
23

-A

thermo-floor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

TF HEATBOARD
Aluminumsbelagte EPS-plater

LaminatParkett VinylTeppe Belegg

TF HEATBOARD

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater som bygges 

sammen til ønsket areal, og du kan dekke gulvet på minutter.

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater som benyttes 

sammen med TF SVK 6 varmekabler under parkett, laminat og 

andre flytende gulv. 

Platen sikrer optimal varmespredning og god komfort. Platen 

kan benyttes både på tregulv og betong. Sporene i platen passer 

til TF SVK 6 varmekabler. Designet sørger for at varmespredningen 

er maksimal, også ytterst i hver serpentin.

Underlaget må være klargjort og tilfredsstille kravene i norsk 

standard før platene legges. TF Heatboard er beregnet til harde 

overdekkingsmaterialer som tre og parkett. Hvis mykere overdekking 

skal benyttes (som PVC og vinyl), må TF Heatboard dekkes av 

gulvplater (min. 10mm tykkelse) før overdekking.

PRODUKTINFO TF Heatboard

BRUKSOMRÅDER

Komfortvarme i alle tørre rom innendørs. 

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater beregnet for bruk 

sammen med TF SVK 6 varmekabler under parkett, laminat og  

andre flytende gulv.

 

OVERDEKKING INNENDØRS
• Parkett
• Laminat
• Flytende gulv

• Vinyl/PVC
• Andre gulvbelegg 

som tåler varme

VEDLIKEHOLD
TF Heatboard trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Materiale Aluminumsbelagt EPS-plate  

Tykkelse 12mm

Aluminiumstykkelse 1mm

Maks driftstemperatur  80˚C

R-verdi 0,31m2 K/W

Deformasjon (10% komp) 200 KPA 

Deformasjon (lang tid) 60 KPA 

Trinnlyd 3dB

Kabelforbruk  10 meter pr. m2  c/c 100mm

Størrelse 58 x 77,5cm

Anvendbar overflate ≈ 0,45m2 pr. plate

Pakningsstørrelse 5m2    11 plater

Brannsikkerhet  Klasse E EN 13501-1

 Klasse B1 i henhold til DIN 4102 

 Inneholder FR Polymer   

 flammehemmende middel

GARANTI 10 år

MONTERING

Plateskjøt

* ihht. krav fra 
gulvleverandør

TF HEATBOARD UNDER GULVBELEGG / VINYL

Gulvbelegg/vinyl

Spon/trykkfordelingsplate

Bygningsplast*

TF Heatboard

Kabel i spor

* ihht. krav fra 
gulvleverandør

TF HEATBOARD UNDER PARKETT / LAMINAT

Parkett / laminat

Parkettunderlag

Bygningsplast

TF Heatboard

EL-NR. PRODUKT STØRRELSE

10 114 11 TF Heatboard  12mm   11 plater ≈ 5m2  58 x 77,5cm 

10 114 72 TF alu tape  50mm  50mm  22,5 meter


