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T2BLÅ-10 & T2QUICKNET-90

under trä-, laminatgolv eller plastmatta
Pentair Thermal Management godkänner förläggning av T2Blå-10 golvvärmekabel
och T2QuickNet-90 värmekabelmatta under övergolv av trä, laminat eller plastmatta
under förutsättning att effekten är max 90 W/m2. För att vår garanti skall gälla krävs
att installationen utförs enligt våra anvisningar och att golvet läggs enligt golvfabrikantens anvisningar.
T2Blå-10 och T2QuickNet-90 levereras i kompletta värmekabelpaket med värmekabel/värmematta, energismart klocktermostat, givare, givarslang etc.

APPLIKATIONER
Vardagsrum, kök, hall och sovrum
är exempel på platser där det går
utmärkt att installera T2Blå-10 eller
T2QuickNet-90 under golv av trä,
laminat eller plastmatta.
T2Blå-10 och T2QuickNet-90 är sedan
tidigare de mest lagda värmegolven i
badrum och under klinker.

VILL DU VETA MER?

12

Totalgaranti: Alla T2 Golvvärmeprodukter omfattas
av vår 12-åriga totalgaranti mot produktfel. Pentair är
världsledande på värmekabel och värmekabelsystem
– det innebär att oavsett vilket av våra system som
passar dig så kan du vara förvissad om högsta kvalitet
när det gäller produkter, support och service.

THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS

Ring våra experter på 020-440 550
Vardagar 6–20/Helger 9–18
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ATT TÄNKA PÅ NÄR T2BLÅ-10 ELLER T2QUICKNET-90 FÖRLÄGGS
UNDER TRÄGOLV, LAMINATGOLV ELLER PLASTMATTA.
ALLMÄNT OM GOLVVÄRME UNDER TRÄGOLV,
LAMINATGOLV ELLER PLASTMATTA
• Följ installationsanvisningarna för T2Golvvärme.
• Maximal yttemperatur är 27 °C. Tänk på att detta gäller även
under mattor och möbler.
• Se till att golvvärmesystemet är utformat så att det ger en
jämn temperatur över hela golvytan.
• Slå på golvvärmesystemet enligt anvisningar från spackeltillverkaren.
• För en jämn värmespridning ska spackelskiktet minst vara:
Trägolv: 8 mm
Laminat: 10 mm
Plastmatta: 15 mm.

GOLVBELÄGGNING

Lumppapp

Maximalt tillåten effekt
Trä, parkett, laminat max. 90 W/m2
Matta, vinyl, linoleum, etc. max. 90 W/m2

Ångspärr, åldersbeständig plast
Spackelskikt

Att tänka på vid golvbeläggning av trä
• Massiva trägolv och golv av bok och lönn skall inte läggas på
golvvärme eftersom de rör sig mer än andra träslag vid
fluktue rande temperatur.

T2BLÅ-10 OCH T2QUICKNET-90

• Installera fuktskyddsmatta för undergolv < 95 % RM och en
ångspärr > 95 %.

• Lämpligt avstånd mellan slingorna när det gäller T2Blå-10
golvvärmekabel är 12 cm. Då överskrids inte den maximalt
tillåtna effekten på 90 W/m².

• Se till att det är full kontakt mellan flytspackel och golvmaterialet ovanför (inga luftfickor).

• T2QuickNet-90 värmekabelmatta har värmekabelslingorna
fixerade på ett nät som ger 90 W/m2.

GOLVGIVARE BEGRÄNSAR GOLVTEMPERATUREN

• I de kompletta paketen medföljer T2NRG-Temp klocktermostat och golvgivare.

• Golvgivare är obligatoriskt under trägolv, laminat eller
plastmatta.
• Golvgivaren ska placeras mitt mellan två kabelslingor på 		
en plats som i övrigt ger så rättvisande resultat som möjligt,
undvik till exempel ställen där infallande solljus värmer eller
där drag från dörröppningar kyler.

T2NRG-Temp golvvärmetermostat
med tidsstyrning håller nere energiförbrukningen.

• Dra givarslangen till kopplingsdosan och gör en så mjuk böj
som möjligt vid övergången mellan golvet och väggen.
Observera att installationen skall utföras av behörig installatör!

WWW.THERMAL.PENTAIR.COM

SVERIGE
Telefon 020-210100
SalesSE@pentair.com
All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective
owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
Pentair is an equal opportunity employer.
© 2013 Pentair. All Rights Reserved.
THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS

SE-T2BlueQNWoodenfloor-SB-EU0197 R0 03/13

