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Monteringsanvisning av Flooré Golvvärmeskivor

Limning av Flooré Värmegolvskiva 
mot underlag
Underlaget ska vara stabilt enligt 
branschens regler. Se till att underlaget 
är fritt från damm, smuts, färg, 
limrester, olja, fett, vax etc samt fast 
och hårt. Limning med Kakellim och 
Golv- och Vägglim får endast ske i 
torra lokaler. Fix Combi ska användas i 
källare.

Limning med Bostik Fix Combi
Underlaget ska normalt alltid 
förbehandlas med Bostik Primer 6000 
för att förbättra vidhäftningen och 
förhindra snabb uttorkning. På 
sugande ytor som betong och 
golvspackel appliceras primern 
utspädd med vatten i förhållande 1:3 
(primer:vatten). Se tekniskt datablad 
för Bostik Primer 6000 för information 
om förbehandling på andra underlag.
Dra ut fästmassan med en 4 eller 6 
mm tandad spackel. Applicera inte mer 
fästmassa än vad som kan beläggas 
med värmeskiva på ca 15 minuter. 
Tryck fast värmeskivan. Säkerställ att 
det är full övervätning på baksidan.
Låt fästmassan härda i minst 12 
timmar innan flytspackling och/eller 
läggning av ytmaterial.

Limning med Bostik Kakellim
Dra ut kakellimmet med en 4 eller 6 
mm tandad spackel. Applicera inte ut 
mer kakellim än vad som kan beläggas 
med värmeskiva på ca 15 minuter.
Tryck fast värmeskivan. Säkerställ att 
det är full övervätning på baksidan.
Låt kakellimmet torka i minst 24 timmar 
innan flytspackling och/eller läggning 
av ytmaterial.

Limning med Bostik Golv- och 
Vägglim
På jämna underlag så kan Bostiks 
Golv- och Vägglim användas; StarTac, 
MultiTac och Attack. Applicera limmet 
med limspackel som ger ca 4 m2/liter. 
Montera värmeskivan i vått lim. Låt 
limmet torka i minst 12 timmar innan 
innan flytspackling och/eller läggning 
av ytmaterial.
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Montering av keramiskt ytmaterial 
på Flooré Värmegolvskiva
Behandla värmeskivorna med Bostik 
Fuktspärr 6030 och låt torka i minst 2 
timmar. 

Torra utrymmen
Montera plattor med Bostik Fix Combi 
eller med Bostik Kakellim (Kakellim 
endast till sugande plattor). Se tekniskt 
datablad för mer information. Fogning 
med Bostik Klinkerfog kan ske efter 12-
24 timmar.

Våtrum
Efter primning med Fuktspärr 6030 ska 
skivorna avjämnas med Bostik Golv-
avjämningsmassa Fiber eller Fiber 
Quick. Se tekniska datablad för mer 
information. Observera att avjämnings-
massan ska armeras med stålnät enligt 
BKR:s anvisningar. Minsta tjocklek för 

avjämningsmassan ska vara 12 mm 
(vid brunnen). Applicera lämpligt Bostik 
Tätskikts-system och montera 
klinkerplattor med Bostik Fix Combi.


