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Undergolvet ska vara plant, bärkraftigt och rent 
för placering av Floore´-golvvärmeskivor. Vid 
behov, gör en avjämning innan applicering av 
Floore´-golvvärmeskivor. Använd lämpligen CM 
740, CM 760 eller CM 780. Flooré-golvvärme-
skivor ska vara placerade tillsammans och 
förankrade i undergolvet så att de formar ett 
bärkraftigt golv. Undergolvet ska vara tillräckligt 
bärkraftigt för att uppfylla de branschregler som 
gäller för det tänkta användandet. 

På betong: Fäst Flooré-golvvärmeskivor 
gentemot underlaget med lämpligt flyt- eller 
flexfix, använd fixkam och pressa ned ski-
van så full täckning på undersidan sker. 

På träunderlag: Fäst Flooré-golvvärmeskivor 
gentemot underlag med lämpligt lim eller flexfix, 
använd fixkam och pressa ned skivan så full 
täckning på undersidan sker.

Rengör plåtarna med avfettningsmedel, t.ex. 
T-röd. Se till att slangen är väl fastsatt och inte 
kan flyta upp under spacklingen. Se till att slang-
en är provtryckt och vattenfylld innan spackling.

Bestryk plåtarna med en slamma av Primer PP 
600, vatten och torrpulver av den avjämnings- 

massa som ska användas. Blandningsförhål-
lande Primer PP 600:Vatten + torrpulver är: 1:1+ 
0,8 kg/m2 inborstat spackelpulver. Låt torka.

Vid ytor större än 10 kvm eller i våtutrymme ska 
golvet armeras med ett golvnät med en minsta 
tråddiameter på 2,5 mm och 50x50 mm rutor, 
belägg golvet med avjämningsmassa CM 740, 
CM 760 eller CM 780 i minimum skikttjocklek av 
20 mm.  Alternativt går det att applicera CM 700 
eller CM Projekt Grov i minimum tjocklek av 30 
mm.

Allt arbete med utläggning, inkoppling och test-
ning av värmeslang ska utföras av personal 
med rätt behörighet. Kontakta även eventuell 
plattsättare, rörläggare för att inhämta deras 
speciella krav.

För eventuella efterjusteringar kan CM 840 eller 
FF 830 lämpligen användas. Tätskikt och even-
tuell mattläggning kan sedan ske först efter det 
att de torktider som anges på vald Combimix-
produkt har uppnåtts. I våtrum förläggs tätskik-
tet alltid ovan avjämningsmassan.

Beskrivning


