Tempo – det vattenburna värmegolvet

GÖR DET SJÄLV

Parkett
Lumppapp
Spår-/vändskiva

Laminatgolv
Lumppapp
12 mm ROT-golv
Spår-/vändskiva

Det här behöver
du för olika ytskikt

Spontad Väggskiva

Parkettgolv

Compactfloor

Parkettgolv med minst 14 mm tjocklek, monteras
löst flytande ovanpå spårskivorna i samma
riktning som dessa, alltså tvärs underliggande
reglar. Lägg först en lumppapp ovanpå golvvärmeinstallationen. Föreskrivs ångspärr, ska denna
placeras enligt parkettgolvtillverkarens anvisningar. Se till att parkettens fogar i möjligaste mån
förskjuts i förhållande till undergolvets.

Lägg golv
för vattenburen
värme

Tempo
Typgodkänt
värmegolv

Ljudgolv, patenterat
regelgolv 38 mm

Contifloor
Patenterat regelgolv 22 mm

Elittaket
Innertak med färdiga ytskikt

Elitväggen

Innerväggar med färdiga ytskikt

Fast floor
Golv (och tak) med färdiga ytskikt

Laminatgolv

Matta
16 mm flytande golv
Lumppapp
Spår-/vändskiva

När laminatgolv monteras ska Byggelits
funktionsgodkända ROT-golv 12 mm skruvas
till spårskivorna i ett rutmönster på ca 200 mm
och med 20 mm avstånd från ytterkant. Laminatgolv monteras löst flytande ovanpå ROT-golvet
med en lumppapp mellan laminatgolv och
ROT-golv. Om man vill undvika skruvning går det
bra att lägga laminatgolvet på ett 16 mm flytande golv.

Plast- och linoliummatta

Klinker
Fästmassa
Gyproc GG13 eller likvärdigt,
som skruvas c/c 200 mm
Spår-/vändskiva

Klinker
Fästmassa
Tätskikt ARDEX S 1-K/ARDEX 8+9,
ARDEX TRICOMDUK
Avjämningsmassa ARDEX K75
eller likvärdigt
Primer ARDEX P3/P51 eller
likvärdigt
Armering
Byggelit ROT-golv 12mm V313,
som skruvas c/c 200 mm
Spår-/vändskiva

När plast- eller linoleummatta används som
ytskikt, ska Byggelits funktionsgodkända
spånskivemellangolv, sk flytande golv, som har
täckande format 580x1800/2400 mm av
16 mm tjocklek användas. Mellan det och
spårskivorna läggs en lumppapp. Undvik att få
det flytande golvets längdskarvar rakt ovanför
spårskivans längdskarvar. Om det behövs ska
alla skivfogar slipas före mattläggning. Använd
inte spackel, då fukten i spacklet sugs upp och
kan bli kvar i skivan ett tag efter att spackelytan
torkat. Den kvarvarande fukten kan, om den blir
kvar under en tät matta, påverka golvets planhet
negativt.
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Byggelithuset
Byggelit har användarvänliga och miljömärkta
spånskiveprodukter för alla rum. Produkter som
gör att du kan bygga smart, snabbt och professionellt. Från golv till tak. En stor del av det vi säljer blir till ett golv någonstans, andra produkter
blir till ett kök och badrums- eller butiksinredning,
resten blir väggar och innertak.

economi med Byggelit
När vi utvecklar produkter söker vi hela tiden
efter bättre lösningar som förenklar och ger ett
billigare byggande samtidigt som miljön står i
centrum. Det handlar om att använda resurser förnuftigt, långsiktigt och hållbart. Det gäller såväl
naturens som dina och våra resurser.
Vi kallar det economi. Och det är framtiden.

Keramisk beklädnad, torra och
våta utrymmen
Keramisk beklädnad av golvet kräver ett tätare
regelavstånd. Reglarnas avstånd skall då vara
maximalt 300 mm c/c. Konstruktionen skall
utföras efter rekommenderad branschstandard.
www.byggelit.se
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Golvet som gör
det enklare för dig
Golvvärme kan vara luftburen, vattenburen eller
bestå av elslingor. Har du ett vattenburet värmesystem i huset är det klokt att även välja vattenburen golvvärme. Det ger dig också större valfrihet eftersom det kan kombineras med exempelvis
solfångare, värmepump och pelletspanna.
Spårat och klart – för löpande montage
Byggelits Tempo är ett unikt, funktionsgodkänt
undergolv av 22 mm spånskiva för vattenburen
värme. Det är spårat för golvvärmerör, vilket
gör att du slipper fräsa ur spår själv. Golvet kan
dessutom skarvas mellan reglarna. Två goda skäl
som spar både tid och pengar. Tempo fungerar
perfekt för såväl parkett, laminatgolv och klinker
som för matta av plast eller linoleum.

Så här gör du
2

1 Börja med en vändskiva

Vändspårets inre diameter
ska vila på minst 10 mm regel

När du ska montera ditt värmegolv börjar du med
att lägga en vändskiva vid den ena änden av
rummet. Vänta med att lägga vändskivorna vid
den ände där värmerören kommer in. Vändskivan
monterar du med långsidan längs med reglarna.
Den kan, om det behövs, kapas och anpassas i
längd. Se till att vändskivan vilar på regel och
kortling, där de skruvas med en skruvrad.

Rörelsefog

Väggskiva

X

Inkommande rör
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Smidigt med spår- och vändskivor
Byggelit Tempo består dels av spårskivor med
raka spår, dels av vändskivor som läggs i början
och slutet av varje längd. Byggelit Tempo kan
levereras med Byggelit Tempo värmespridningsplåtar och rör. Du kan göra hela jobbet själv
förutom provtryckning och anslutning som måste
göras av fackman.
För bästa resultat
Eftersom tempogolvet ingår som en del i ett VVSsystem, ska du även rådgöra med din rörinstallatör innan du sätter igång. För att få bästa möjliga resultat både vad gäller komfort och energiförbrukning, är det bra att se till helheten när det
gäller husets isolering i grund och vid fönster.
Prata med oss så berättar vi mer om vad du kan
tänka på innan du installerar golvvärme.
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Fortsätt med spårskivorna

När du lagt den första vändskivan är
det dags att fylla på med spårskivorna.
Renskär spontprofilen på spårskivans
kortsida som ska läggas mot vändskivans raka kant. Kanterna limmas och
skruvas mot varandra mitt på regeln.
Fortsätt att lägga spårskivor och vändskivor.

3 Kapa till vändskivorna
Nu är det dags att lägga de sista
vändskivorna och det gör du i samråd
med din rörläggare. Kapa och breddanpassa vändskivan så att de passar
till regelavståndet. Även här ska vändskivan hamna över regel och kortling.
Vändskivorna är försedda med hål för
inkommande och utgående rör. De hål
du väljer måste snedfasas på undersidan för att undvika skador på golvvärmeröret.

Rör 17 mm
Värmeplåt

Det här behöver du:
Tempo spårskivor
Värmeplåt
Rör
Såg
Lim
Skruvdragare
Rörinstallationer (fackman)

Spårskiva
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