DLH THERMOGULV
TIL VÅDRUM (VINYL)

Komfort i gulvhøjde

Komfort i gulvhøjde
DLH Thermogulv Vådrum – Vinyl kombinerer det praktiske med det behagelige. Konstruktionen kan bruges til de fleste træbjælkekonstruktioner og sammensætningen af
materialer giver begrænset belastning af fx bjælkelaget. Der indgår ikke beton- og støbearbejder så lange hærde- og tørretider undgås og tidsplanen reduceres mest muligt.
De fleste typer afløb fx runde, hjørne og linjeafløb fra Blücher og Purus kan generelt
anvendes. Fibergips er som Fermacell, vinyl (pvc) er som Tarkett.
Man fræser selv sine vendespor i DLH Thermogulv

Anvendelse: Konstruktionen er gældende til indendørs brug i vådrum med gulvbelægning af vinyl (pvc) og ved gulvarealer på max 8 m i længde/bredde. Konstruktionen
anbefales ikke til periodisk opvarmede bygninger, fx sommerhuse.
Godkendelse og kontrol: Gulvkonstruktionen er MK-godkendt iht. MK7.21/1805 til anvendelse i belastningsklasse N (normal) ovenpå eksisterende og nye træbjælkelag i boliger
som enfamiliehuse, rækkehuse, etageboliger o.lign. Vådrum skal udføres iht. Bygningsreglementet (BR10) og henvisninger heri til By og Byg Anvisning 200 – Vådrum.

Aluplader og slanger monteres let i thermogulvet

Tekniske egenskaber: Kun konstruktioner nævnt i denne vejledning er omfattet af vejledningen og MK-Godkendelse MK7.21/1805, for vådrum udført på stedet. Vægbeklædning
skal projekteres samtidigt så den samlede konstruktion kan anvendes i den aktuelle
belastningsklasse.
Vejledninger: Monteringsvejledning og MK-Godkendelse kan hentes på DLH’s hjemmeside: www.dlh.dk

Pladerne skrues og limes til strøerne med
strø-afstand op til 30 cm

Levering: DLH Thermogulv plader, alu varmefordelingsplader og PE-RT varmeslanger er
normalt lagervare og kan leveres hurtigt. For alle andre produkter der indgår i konstruktionen henvises til de respektive leverandører.

ProduKt FaKTA
Certifikater:

Skabelonland/fræsestyr, der passer til de
fleste overfræsere, kan leveres.

PEFC Chain of Custody Certificate
77258-2010-AE-NOR-NA
Funktionsgodkendt af DTI
MK-godkendt (MK7.21/1805)
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Dimensioner:
1820 x 620 x 22 mm forfræsede spånplader.
1150 x 180 x 0,5 mm alu varmefordelingsplader.
16 x 2 mm Pe-rt (alt. Alu-pex) varmeslange med indstøbt iltspærre.

