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VARMELØSNINGER46

thermo-floor.no

VARMELØSNINGER

2 år

TF TINEMATTE 
1000W

TF tinematte er en varmekabelmatte med allsidige bruks-

områder, bl.a til

· opptining av frossen grunn/bakke/jord

· smelting av snø og is

· herding av betong

Frosne rør, snødekte byggeplasser og tele i jorda kan by på 

utfordringer. Med TF tinematte tines underlaget raskere, frosne  

rør tines skånsomt og is og snø kan smeltes overalt.

TF tinematte kan også brukes til betongherding. Matten sikrer 

en konstant temperatur samtidig som det skjer en våtherding. 

Revnedannelse og frostskader motvirkes og herdetiden 

reduseres.

Tinematten tilkobles via medfølgende Europlugg og tilledning 

med standard 230V stikkontakt. Isolasjonen sørger for at  

varmestrømmen ledes nedover i stedet for å gå tapt til luft  

over. Tinematten er beskyttet mot overoppheting med en 

avbruddstemperatur på ca. 70 grader.

PRODUKTINFO  TF tinematte

BRUKSOMRÅDER
• Herding av betong og fundamenter
• Tining av mørtel og asfalt
• Tining av frossen grunn/bakke/jord
• Kortsiktig frostsikring av rør og avløp
• Kortsiktig frostsikring av murverk

Tinematten skal kun benyttes til kortsiktig opptining og 

frostsikring (for eksempel i forbindelse med gravearbeider og 

vedlikehold), og skal ikke være kontinuerlig tilkoblet. Tinematten 

må ikke kobles til strøm så lenge den er rullet sammen.

OPPBYGGING
TF tinematte er laget av kraftig presenningsmateriale 

med innebygd armert varmekabel og varmefast isolering. 

Tinematten leveres med 4 maljer for sikker innfesting.

VEDLIKEHOLD
Tinematten skal oppbevares tørt innendørs når den ikke er 

i bruk. Oppbevares flatt eller rulles sammen på et rør med 

minimum Ø10cm. Øvrig vedlikehold er ikke nødvendig.

TEKNISKE DATA
Spenning  230VAC  50Hz

Effekt 1000W

Størrelse 1,10 x 3 meter

Varmeelement  Jordet teflonisolert varmekabel 

Materiale  Armert presenning

Termosikring 70°C

Tilledning   1,5 meter med Europlugg

Farge Blå

IP-klasse  IP 44

GARANTI 2 år

TF TINEMATTE 1000W

EL-NR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT 

10 011 99 TF tinematte  1000W 1,10 x 3 meter 1000W

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-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.


