Novopan

Klimagolv
Golvvärme till husets alla rum

Snabbt. Enkelt. Ekonomiskt

Vändskivor

NYHET!
Spara tid med ny
vändskiva för
Novopans värmegolv,
för att slippa fräsa
egna vändspår.

22
mm
montageanvisning

NOVOPAN TRÆINDUSTRI
Kronospan ApS Pindstrup | 8550 Ryomgård | Tlf. 8974 7400 | sales@kronospan-dk.dk | www.novopan.dk

Monteringsanvisning 22 mm
Monteringsanvisningen läses igenom grundligt innan arbetet påbörjas. Var uppmärksam på att funktionsgodkännelsen bara gäller under förutsättning att
monteringsanvisningen har följts. Planera läggningen av golvet i förhållande till värmesystemets placering och planlägg in och utgång av golvvärmeslangen.

NY VÄNDSKIVA
Nu slipper du själv fräsa vändspår, fram och
returspår med Novopans nya vändskivor till
Novopan Klimagolv.
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Se illustration.

BÄRANDE
UNDERGOLV PÅ REGLAR
LÄGGNING VÄNDSKIVOR
1. Vändskivorna läggs på höger och vänster
sida av rummet. - Se märkning på 		
skivorna
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2. Lägg skivorna längs sidorna så spårens
rundningar är emot väggen.
3. När skivorna är korrekt lagda ska 		
vändskivorna passa ihop i not och spont.
4. Vändskivor på höger och vänster sida av
rummet.
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LÄGGNING PÅ
EPS CELLPLAST SOM
FLYTANDE GOLV
LÄGGNING
Läggs vändskivor på cellplast ska man fräsa
för att få in 2 till 3 lamellkex i skarven, se
bild. Den raka kanten och lamellkexen
limmas rikligt så limmet tränger ut.

Regelplacering CC från väggen, första 3,5 cm, andra
17,5 cm och tredje 31,2 cm.

REGELKONSTRUKTION
Vändskivorna läggs på 3 reglar placerade
som på bild ovan. Skivorna har not och spont
i kortändarna medan långsidorna är raka.
Startpunkten för läggning av första vändskivan är normalt i hörnet där vattnets in och
utflöde är beläget. Den första skivan läggs
med ett avstånd av 12mm från väggen.
Skivan läggs rätt om fjädern är framåt och på
kortsidan till höger, gäller skivan märkt
"venstre"*. Det är mycket viktigt att skivorna
går helt ihop, så att avståndet mellan spåren
till värmeslangarna inte blir förskjutet i
förhållande till de raka spåren som senare
ska passas ihop med vändskivorna. På mot-

satt sida av rummet monteras på samma sätt spår monteras nu efter det utspånda snöret,
den "höjre" vändskivan, 12 mm från vägg
det är viktigt att första skivraden läggs exakt
och med fjädern fram och till vänster på kort- efter vändskivans spår.
sidan. Innan skivan skruvas fast försäkrar
ni er om att den är korrekt placerad, dvs. 12 *Bestämmelse av höger/vänster. Har man skivan framför sig så man kan läsa texten åt rätt håll och fjädern är
mm från vägg till skivkant och att det mäter
112mm från mitten av första spåret till vägg. till höger och not till vänster är detta en vänsterskiva.
Höger skiva är motsatt förhållande.
När dessa två skivrader längs kanterna är
monterade, spänns ett snöre längs rummet
för att säkra upp att första raden blir rak, 612
mm från vägg till skivans slut där fjädern
börjar. På första skivan med raka spår kapas
noten av ca 20 mm, det blir då en rak skarv
på regel emot vändskivan. Skivan med raka
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Monteringsanvisning 22 mm

Golvpapp, minst 500 g/m2
Vändskiva
16 mm 5 lags pexrör

Spånskruv 3,5x30 mm
Avstånd 20x30 cm

Fuktspärr, minst 0,2 mm PE-folie

Fastskruvad
spånskiva TG 4

Alu värmefördelningsplåt
22 mm Novopan Klimagolv
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MONTAGE
Montering av värmeslang, slangen leds fram
längs rummets kallaste vägg, på vissa ytor
i rummet kan det saknas upp till 40cm som
inte täcks av värmefördelningsplåtar. För att
minimera detta kan man på första skivan

med rakt spår kapa 8 cm. Glöm inte att detta
ska beräknas och göras vid monteringen av
vändskivor.

ANSVARSFRÅNSKRIVELSE NOVOPAN KLIMAGOLV är avsett för användning i rum där det finns golvvärme. Instruktionerna omfattar inga beslut om val av golvvärme,
projektering eller installation av golvvärmesystem, och KRONOSPAN ApS tar inget ansvar för detta. NOVOPAN KLIMAGOLV tillverkas under noggrann kvalitetskontroll. produkter från
KRONOSPAN utvecklas ständigt och tekniska specifikationer är angivna med förbehåll för ändringar. i övrigt hänvisas tillgällande försäljnings- och leveransvillkor. August 2019 version 1.0
© offenm.com
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