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Aldrig mere kolde føder
livskvalitet lader sig projekteredK

Professionel isolering. Langsigtet fordel.
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aldrig mere kolde fødder – det er ikke kun 
tomme ord hos thermotec®. det er en garanti  
for, at du føler dig godt tilpas. Hvorfor? fordi 
gulve isoleret med thermotec® ganske enkelt  
føles varmere. du mærker det allerede ved 
den første berøring. Om morgenen når du 
står op, i badeværelset efter badet, når du 

de varmeste stunder 
OPlever du med tHermOtec®

sidder ved skrivebordet, eller om aftenen når 
du hygger dig i sofaen – så strømmer varmen 
fra gulvene op gennem fødderne.

med thermotec® mindskes varmetabet bety-
delig, og på den måde sparer du værdifuld 
energi og øger samtidig boligkomforten.
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Her i livet tÆller de indre vÆrdier,
men de sKal OgsÅ Kunne betale sig.

Faktum er, at vi fra thermotec® kun 
lægger halvt så tykt lag ud, for at opnå 
acceptable isoleringsværdier. dette 
betyder for arkitekter og planlæggere: 
selv ved små isoleringstykkelser opnår 
du tilstrækkelig varmeisolering.

Livskvalitet kan man projektere sig til.
Med thermotec® på gulvene bliver det et faktum.

Faktum er, at du  med thermotec® op-
når trinlydsisolering, niveauudligning 
og varmeisolering samtidig. du sparer 
derved kostbar arbejdstid, er hurtigere 
klar til belægning og opnår tempera-
turudligning af alle gulvafsnittene. en 

afbalanceret udligning som kan føles. 
med thermotec® danner gulvene ét sam-
menhængende og behageligt boligareal.
 
Aldrig mere kolde fødder.
Vi holder hvad vi lover. 
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Målt U-værdi: 0,818 m2K/W 
Produkt: 50 mm thermotec® BEPS-WD 100R WLG 050
Ujævnheder og opspænd udlignes i isoleringslaget (ingen merforbrug af slidlag). Rø-
rene er fuld omstøbte. Sammenhængende udlægning. Ingen afskæring og ingen spild. 
20% mindre varmetab. Standardiseret opbygning! Afprøvet efter ÔNORM.

Målt U-værdi: 0,988 m2K/W
Produkt: 50 mm EPS-W20 WLG 038
Ujævnheder og opspænd udlignes i slidlaget. Rørene ligger fri. 
Ikke i overensstemmelse med DIN 18560-2 og ÖNORM B 2232.

Takket være den tynde bindemiddelstruktur opnår thermotec i praksis samme isoleringsværdi som 
polystyren. Styroporbeton udviser kun ringe isoleringsværdi på grund af den noget tættere cementstruktur.

skematisk sammenligning af thermotec – styroporbeton

Styroporbeton kræver næsten den dobbelte lagtykkelse, for 
at opnå samme isoleringsværdi som thermotec®.

Styroporbeton

thermotec®

sAMMENLigNENdE MåLiNgEr AF to PrØVEoPBygNiNgEr
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Hvad enten til tagrum, gulve, vÆgge eller   tag –
tHermOtec® Har mange anvendelsesOmrÅder

tagrumsisolering
thermotec®-isoleringsfyld kan bruges 
som isolering af tagrum. det sam-
menhængende isoleringsmateriale 
kan anvendes uden slidlag, hvis der 
ikke gås på det isolerede område.

tagisolering
thermotec®-isoleringsfyld blæses sam-
menhængende ind mellem spærene.

Hulrumsfyld
thermotec®-isoleringsfyld blæses sam-
menhængende ind i hulmuren.

isolering under slidlag / flydegulv
thermotec®-isoleringsfyld isolerer og 
afretter dækket under slidlaget ideelt. 
derved reduceres materialeforbruget 
til slidlaget / flydegulvet.

isolering under slidlag / flydegulv 
med gulvvarme
thermotec®-isoleringsfyld egner sig 
også under gulvvarme.

isolering under nanoestrich®

thermotec®-isoleringsfyld kan bruges 
under nanoestrich® i alle områder i 
boligen.

isolering under præfabrikerede gulve
de mere hårde thermotec®-produkter 
er også velegnede som underkonstruk-
tion for pladegulve. 

opfyldning over hvælvinger
med thermotec®-isoleringsfyld kan 
der udføres opfyldning over hvælvin-
ger og niveauopfyldning i op til 1 me-
ters lagtykkelse i én arbejdesgang.

kældervægsbagfyld
som varmeisolering, beskyttelse af 
udvendig vægtætning, bagfyld, dræn-
lag og som underkonstruktion for tag-
vandsafdrypning. 
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Hvad enten til tagrum, gulve, vÆgge eller   tag –
tHermOtec® Har mange anvendelsesOmrÅder
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isolering under cementslidlag
thermotec®-isoleringsfyld kan bruges 
under alle cementslidlag i alle områ-
der i beboelsesbygninger.

isolering under støbeasfalt
thermotec®-isoleringsfyld kan an-
vendes under støbeasfalt gulve. før 
udlægning af støbeasfalt, skal der 
udlægges fescoplader.

isolering af fladt tag med fald
man kan udlægge den nødvendige 
isolering og samtidig indarbejde fal-
det i een arbejdsgang. derved bort-
falder lange planlægnings- og leve-
ringstider.

isolering under terrændæk
med thermotec®-terrænisolering ud-
føres i én arbejdsgang både plant un-
derlag, isolering og renselag.

Pool-bagfyld
pooltec-væg kan anvendes som både 
bagfyld og isolering af din pool. På 
den måde øges den gennemsnitlige 
vandtemperatur ca. 4 grader.

Pool-bundisolering
pooltec-terræn skaber et plant og var-
meisolerende bund for din pool.



8

sammenhængende  varme- og trinlydsdæmpende afretningmateriale 
for normale belastninger under flydegulve og cementslidlag

teknisk specifikation

sækkeindhold 200 liter (14,9 - 17,1 kg)

antal sække pr. palle 16 stk. (3,2 m³)

brandforhold if. ÖnOrm b 3800 del 1 b1/tr1/Q1

brandforhold if. eurOKlasse e

brandforhold if. din 4102 del 1 b2

nominel værdi for varmeledningsevnen λd 0,046 W/mK

min. lagtykkelse 45 mm

maks. lagtykkelser
(for yderligere information – se anvendelses 
vejledninger)

200 mm (trafiklast 2 kn/m2)
100 mm (trafiklast 3,5 kn/m2)***
100 mm (trafiklast 5 kn/m2)

vandtilsætning pr. m3 45 liter

Kornstørrelse for ePs-tilslagsmateriale 0 - 8 r Ps

rumvægt på ePs-tørmørtel 80 kg/m3 ld

rumvægt færdigblandet våd 124 kg/m3 fmd

rumvægt afhærdet tør 98 kg/m3 dmd

vanddampsdiffusionsmodstandstal ≤ 6μ mu

Krympning efter 10 år ved 
samlet krympning 
Krympningsdeformation

10 kPa
≤ 2,0%
≤ 1,5%

cc

dynamisk stivhed s´ 
(med 45 mm tykkelse)

≤ 40 mn/m3 sd

Komprimerbarhed c ≤ 5 mm cP

vandabsorbering
ved hurtig, delvis neddykning

≤ 3,0 kg/m2

forarbejdningstid (åbningstid, 20 / 60% lf) min. 45 min.

forarbejdningstemperatur  min. / maks. +5o /+35o c

gangbar efter ca. 2 dage*

belægningsklar under (cm-måling) 
lagtykkelser op til 50 mm 
lagtykkelser op til 100 mm 
lagtykkelser op til 150 mm

≤ 12 m-%
ca. 2 dage**
ca. 4 dage**
ca. 7 dage**

trinlydsforbedring ved 70 mm lagtykkelse
og min. 100 kg slidlag

28 db 
(ved massiv betondæk)

trinlydsforbedring ved 45 mm lagtykkelse 
og 100 kg slidlag

25 db 
(ved massiv betondæk)

e-46-45-200-45

registrierings-
nummer

On-n 2008 159

* afhængig af temperatur og luftfugtighed.
** dataene er vejledende. cm-måling er nødvendig.
*** større lagtykkelser på forespørgsel.

Færdigblandet produkt

Frit slange

bePs-t ÖnOrm b 6550-1-Ps(0-8)r-ld80-fmd124-dmd98-mu6-cc(2,0/1,5/10)10-sd40-cP5
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sammenhængende  varmeisolerende afretningsmateriale
ved normale belastninger under flydegulve og cementslidlag

teknisk specifikation

sækkeindhold 200 liter (14,8 - 18,0 kg)

antal sække pr. palle 16 stk. (3,2 m³)

brandforhold if. ÖnOrm b 3800 del 1 b1/tr1/Q1

brandforhold if. eurOKlasse e

brandforhold if. din 4102 del 1 b2

nominel værdi for varmeledningsevnen λd 0,048 W/mK

min. lagtykkelse 30 mm

maks. lagtykkelser 
(for yderligere information – se anvendelses 
vejledninger)

800 mm (trafiklast 2 kn/m2)
500 mm (trafiklast 3,5 kn/m2)
300 mm (trafiklast 5 kn/m2)

vandtilsætning pr. m3 45 liter

Kornstørrelse for ePs-tilslagsmateriale 0 - 8 r Ps

rumvægt på ePs-tørmørtel 82 kg/m3 ld

rumvægt færdigblandet våd 130 kg/m3 fmd

rumvægt afhærdet tør 102 kg/m3 dmd

vanddampsdiffusionsmodstandstal ≤ 6μ mu

trykspænding ved 10% sammentrykning ≥ 50 kPa cs (10)

trykspænding ved 2% sammentryknning 25 kPa cs (2)

Krympning efter 10 år 
samlet krympning 
Krympningsdeformation

10 kPa
≤ 2,5%
≤ 1,5%

cc

formstabilitet ved tryk- og 
temperaturbelastning

≤ 5% dlt (1)

vandabsorbering
ved hurtig, delvis neddykning

≤ 2,0 kg/m2

forarbejdningstid (åbningstid, 20 / 60% lf) min. 60 min.

forarbejdningstemperatur min. / maks. +5o /+35o c

gangbar efter ca. 2 dage*

belægningsklar under (cm-måling) 
lagtykkelse op til 50 mm 
lagtykkelse op til 100 mm 
lagtykkelse op til 150 mm

≤ 12 m-%
ca. 3 dage**
ca. 7 dage**
ca. 10 dage**

e-48-30-800-45

registrierings- 
nummer 

On-n 2008 011

* afhængig af temperatur og luftfugtighed.
** dataene er vejledende. cm-måling er nødvendig.

den euPÆisKe OrganisatiOn 
fOr teKnisK gOdKendelse

EU teknisk  autorisation EtA-11/0455

Færdigblandet produkt

Frit slange

trinlydsforbedring 
ved 100 kg slidlag

28 db (60 mm lagtykkelse + 
5 mm thermotec® trinlydsmåtte)

bePs-ÖnOrm 6550-1-Ps(0-8)r-ld82-fmd130-dmd102-mu6-cs(10)50-cc(2,5/1,5/10)10-dlt(1)5
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sammenhængende  varmeisolerende afretningsmateriale
for højere belastninger under flydegulve og cementslidlag og 
for normale belastninger under elementgulve og støbeasfalt

e-50-20-2000-50

registrierings-
nummer 

On-n 2008 012

teknisk specifikation

sækkeindhold 200 liter (19,8 - 24,2 kg)

antal sække pr. palle 16 stk. (3,2 m³)

brandforhold if. ÖnOrm b 3800 del 1 b1/tr1/Q1

brandforhold if. eurOKlasse e

brandforhold if. din 4102 del 1 b2

nominel værdi for varmeledningsevnen λd 0,050 W/mK

min. lagtykkelse 20 mm

maks. lagtykkelser 

(for yderligere information – se anvendelses 
vejledninger)

2000 mm (trafiklast 2 kn/m2)
700 mm (trafiklast 3,5 kn/m2)
500 mm (trafiklast 5 kn/m2)

På forespørgsel
(alt efter tykkelse og -kvalitet): 
200 mm (trafiklast 10 kn/m2)

vandtilsætning pr. m3 50 liter

Kornstørrelse for ePs tilslagsmateriale 0 - 8 r Ps

rumvægt på ePs-tørmørtel 110 kg/m3 ld

rumvægt færdigblandet våd 160 kg/m3 fmd

rumvægt afhærdet tør 130 kg/m3 dmd

vanddampsdiffusionsmodstandstal ≤ 6μ mu

trykspænding ved 10% sammentrykning ≥ 70 kPa cs (10)

trykspænding ved 2% sammentrykning 35 kPa cs (2)

Krympning efter 10 år ved 
samlet krympning 
Krympningsdeformation

10 kPa
≤ 1,9%
≤ 0,8%

20 kPa
≤ 2,5%
≤ 2,3%

cc

formstabilitet ved tryk- og 
temperaturbelastning

≤ 5% dlt (1)

vandabsorbering
ved hurtig, delvis neddykning

≤ 2,0 kg/m2

forarbejdningstid (åbningstid, 20 / 60% lf) min. 60 min.

forarbejdningstemperatur min. / maks. +5o /+35o c

gangbar efter ca. 2 dage*

belægningsklar under (cm-måling) 
lagtykkelse op til   50 mm (23 / 50% lf) 
lagtykkelse op til 100 mm (23 / 50% lf) 
lagtykkelse op til 150 mm (23 / 50% lf)

≤ 12 m-%
ca. 2 dage**
ca. 5 dage**
ca. 8 dage**

* afhængig af temperatur og luftfugtighed.
** dataene er vejledende. cm-måling er nødvendig.

Færdigblandet produkt

den euPÆisKe OrganisatiOn 
fOr teKnisK gOdKendelse

EU teknisk  autorisation EtA-11/0455

bePs-ÖnOrm 6550-1-Ps(0-8)r-ld110-fmd160-dmd130-mu6-cs(10)70-cc(2,5/2,3/10)20-dlt(1)5

Frit slange
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sammenhængende  hurtigtørrende og varmeisolerende afretningsmateriale
ved normale belastninger under flydegulve og cementslidlag

e-42-30-2000-25

registrierings-
nummer 

On-n 2009 182

* afhængig af temperatur og luftfugtighed.
** dataene er vejledende. cm-måling er nødvendig.

teknisk specifikation

brandforhold if. ÖnOrm b 3800 del 1 b2

brandforhold if. eurOKlasse e

brandforhold if. din 4102 del 1 b2

nominel værdi på varmeledningsevnen λd 0,043 W/mK

min. lagtykkelse 30 mm

maks. lagtykkelser 
(for yderligere information – se anvendelses 
vejledninger)

2000 mm (trafiklast 2 kn/m2)
500 mm (trafiklast 3,5 kn/m2)
300 mm (trafiklast 5 kn/m2)

vandtilsætning pr. m3 25 liter

Kornstørrelse for ePs-tilslagsmateriale 2 - 6 n Ps

rumvægt på ePs-tørmørtel 70 kg/m3 ld

rumvægt færdigblandet våd 95 kg/m3 fmd

rumvægt afhærdet tør 80 kg/m3 dmd

vanddampsdiffusionsmodstandstal ≤ 5μ mu

trykspænding ved 10% sammentrykning ≥ 70 kPa cs (10)

trykspænding ved 2% sammentrykning 35 kPa cs (2)

Krympning efter 10 år ved 
samlet krympning 
Krympningsdeformation

10 kPa
≤ 1,5%
≤ 1,0%

cc

formstabilitet ved tryk- og 
temperaturbelastning

≤ 5% dlt (1)

vandabsorbering
ved hurtig, delvis neddykning

≤ 2,0 kg/m2

forarbejdningstid (åbningstid  20 / 60% lf) min. 45 min.

forarbejdningstemperatur min. / maks. +5o /+30o c

gangbar efter ca. 24 timer*

belægningsklar under (cm-måling) 
lagtykkelse op til   50 mm (23 / 50% lf) 
lagtykkelse op til 100 mm (23 / 50% lf) 
lagtykkelse op til 150 mm (23 / 50% lf)

≤ 12 m-%
ca. 24 timer**
ca. 24 timer**
ca. 24 timer**

den euPÆisKe OrganisatiOn 
fOr teKnisK gOdKendelse

EU teknisk  autorisation EtA-11/0455

Frit slange

bePs-ÖnOrm 6550-1-Ps(2-6)n-ld70-fmd95-dmd80-mu5-cs(10)70-cc(1,5/1,0/10)10-dlt(1)5
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Meget hurtig afbindende, isolerende afretningsmateriale til høje belastninger
under flydegulve og cementslidlag og til normale belastninger under 
elementgulve og støbeasfalt.

bePs-Ps(0-8)r-ld125-fmd195-dmd160-mu7-cs(10)70-cc(2,5/2,3/10)20-dlt(1)5

e-55-30-150-70

Færdigblandet produkt

Frit slange

teknisk specifikation

sækkeindhold 200 liter (21,5 - 24,0 kg)

antal sække pr. palle 16 stk. (3,2 m³)

brandforhold if. ÖnOrm b 3800 del 1 b1/tr1/Q1

brandforhold if. eurOKlasse e

brandforhold if. din 4102 del 1 b2

nominel værdi på varmeledningsevnen λd 0,055 W/mK

min. lagtykkelse 30 mm

maks. lagtykkelser (for yderligere information 
– se anvendelses vejledninger)

150 mm (trafiklast 10 kn/m2)

vandtilsætning pr. m3 70 liter

Kornstørrelse på ePs-materiale 0 - 8 r Ps

rumvægt på ePs-tørmørtel 125 kg/m3 ld

rumvægt færdigblandet våd 195 kg/m3 fmd

rumvægt afhærdet tør 160 kg/m3 dmd

vanddampsdiffusionsmodstandstal ≤ 6μ mu

trykspænding ved 10% sammentrykning ≥ 70 kPa cs (10)

trykspænding ved 2% sammentrykning ≥ 35 kPa cs (2)

Krympning efter 10 år ved 
samlet krympning 
Krympningsdeformation

10 kPa
≤ 1,9%
≤ 0,8%

20 kPa
≤ 2,5%
≤ 2,3%

cc

formstabilitet ved tryk- og 
temperaturbelastning

≤ 5% dlt (1)

vandabsorbering
ved hurtig, delvis neddykning

≤ 3,0 kg/m2

forarbejdningstid (åbningstid 20 / 60% lf) mind. 30 min.

forarbejdningstemperatur min. / maks. +5o /+35o c

gangbar efter 2 - 3 timer*

belægningsklar under (cm-måling) 
lagtykkelse op til 150 mm (23 / 50% lf)

≤ 12 m-%
ca. 3 - 4 timer**

* afhængig af temperatur og luftfugtighed
** dataene er vejledende. cm-måling er nødvendig.

i forbindelse med nanoestrich® – den hurtigste opbygning.
 På kun 9 timer er det muligt at udlægge 

afretningsisolering, gulvvarme og nanoestrich.
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 gangbar efter 3 timer
 Udligningsisolering og slidlag på én dag
 Højdeudligning op til 25 cm
 der skal kun køres til byggepladsen én gang
 Miljøvenlig og energisparende
 Begynd  om morgenen, færdig til aften
 ren, hurtig og profitabel
 klar til udlægning af slidlag efter 3 timer

tidligere skulle man køre til mange små byggepladser to 
gange. især hvis det var nødvendig med stor lagtykkelse. 
thermotec® express sparer dig tid. så er du hurtigere, mere 
effektiv og mere fleksibel. 
udnyt fordelene:

thermotec® express – sparer tid og omkostninger.

infOrmatiOn Og viden 
sKaber fOrsPring.

den fabriksfremstillede tørblanding 
thermotec® express, tilsættes på 
byggepladsen kun vand, blandes 
kort, og forarbejdes straks.

thermotec® express recudcerer dit tidsforbrug og dine 

omkostninger.

spar én kørsel til byggepladsen! 

(Ved 100 byggepladser spares der op til 75.000,- kr. om året)
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Forberedelse:
 underlaget skal være rent og tørt 
(grovfejet).

 thermotec leveres i 200 liter sække
 (ca. 14 – 22 kg, alt efter produkt) 

som fabriksblandet ePs-tørmørtel-
produkt.

 der må ikke tilsættes ekstra binde-
middel eller andre tilsætningsstoffer.

 thermotec egner sig til at blande og 
pumpe i almindelige estrichpumper, 
eller med en mix 310 d.

 nb!  man må aldrig dele sækkene.
 1 sæk = 1 hel blanding.
  efter påfyldning at estrichpumpen 
med 1 sæk thermotec tilsættes van-

 ved temperaturer under +5 grader 
og over +35 grader på udlægnings-
stedet, må thermotec ikke udlægges.

det langsomt i den kørende blander. 
(læs tabellen).

 ved lagtykkelse under 6 cm på stø-
vet underlag og temperatur på over 
25 grader, skal der iblandes ca. 1 
liter ekstra  vand.

 efter ca. 2 min. blandetid kan mate-
rialet pumpes op til ca. 150 meters 
afstand.

EFtErBEHANdLiNg:
 efter udlægningen skal der sikres 
en minimumstemperatur på min.  
+ 5 grader indtil materialet må be-
trædes.

 træk og gennemtræk skal undgås de 
første 24 timer.

 inden materialet betrædes første 
gang, skal man kontrollere om det er 
muligt at betræde materialet i hen-

hold til ÔnOrm b 6550-2 og din 
18560-2.

 isoleringslaget må kun betrædes 
med det formål at udlægge gulv-
varme og slidlag. 

 før udlægning af slidlag skal mate-
rialets fugtighed kontrolleres. slidlag 
må ikke udlægges før fugtigheden er 
mindre end 12 m-%.

ProdUkt
Blandevand tykkelse

 50 mm
rumtemp   
≥ 25°Cpr. m3 pr. sæk

bePs-t 90r 50 liter 10 liter 11 liter 11 liter

bePs-Wd 100r 50 liter 10 liter 11 liter 11 liter

bePs-Wd 130r 55 liter 11 liter 12 liter 12 liter

bePs-Wd 150r express 70 liter 14 liter 15 liter 15 liter

bland 1 sæk (200 liter) med 10 – 12 liter 
vand (alt efter produkt) i estrichpumpen til en 
ensartet  masse  (blandtid ca. 2 min.).

Opbyg aftrækshøjder, komprimer og afret disse 
til færdig højde.

fyld resten af arealet op, komprimer og afret efter 
de opbyggede aftrækshøjder.

Hele arealet trækkes glat af.

færdigt arbejde!

almen udlÆgningsvejledning
tHermOtec® fÆdigblandet
Og frit slange PÅ rÅdÆK

sikkerhedsdatablad skal overholdes!

ForArBEjdNiNg af thermotec® præfabrikeret produkt:

 blanding og pumpning af thermotec®, frit slange på dækket. sker med mikro-
processorstyret mobilt blandeanlæg.

BLANdiNg / PUMPNiNg frit slange:

 det er vigtig at sikre sig, at isoleringsmaterialet er ensartet komprimeret over hele 
arealet inden overfladen trækkes af (med stor aluskovl eller stort pudsebræt).

UdLægNiNg:



Z-23.21-1874- B2 – 6.0- 1.0
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denne trinlydsmåtte er 
udviklet som system 
sammen med  thermo-
tec® og nanoestrich®.
 
vi rådgiver dig gerne 
om vore produkter!

thermotec® akustik systemmåtter 6/500 – z-23.21-1874 – B2-6.0-1.0: trinlydsskum 
lamineret med alu dampspærre. ingen folierynker – ideel under  nanoestrich®.

teknisk specifikation

Produktsammensætning/materialer

ekstruderet polyetylen 
med lukket cellestruk-
tur, lamineret med 
alufolie. 100% fri for 
drivgasserne HfcK- 
og Hfc.

længde 40 m

bredde 1,25 m

tykkelse 6 mm

Konstruktion
ruller med 
klæbebånd

emballage rulle i plastsække

varmeledningsevne λd 0,045 W/mK

modsvarende luftlagstykkelse – sd-værdi ≥ 120 m

temperaturbestandighed langfristet
                                    kortfristet

80 - 85˚c
90˚c

brandforhold if. ÖnOrm en 13501-1 e

brandforhold if. din 4102 b2

formbestandighed ved +40˚c < 10%

tykkelsetolerance (if. Ön en 13163) ± 1 mm

længdetolerance (if. Ön en 13163) -1%; + °°

breddetolerance (if. Ön en 13163) ± 0,6%

tæthedskontrol (if. din 16726) tæt

dynamisk stivhed 115 mn/m3

trinlydsdæmpning ΔlW, r

14 db (med 60 mm 
thermotec® bePs-Wd 
100r 28 db)

sammentrykkelighed ≤ 1 mm

denne 6 mm tykke trinlydsmåtte lamineret med alufolie 
som dampspærre og selvklæbende overlapninger ud-
lægges yderligere oven på thermotec® bePs-Wd 100r,  
Wd 130r eller 70n rapid som både trinlydsdæmpning 
og fugtspærre. takket være bredden på 120 cm og de 
selvklæbende lasker opnår man er høj udlægningskapa-
citet med små meromkostninger (yderligere tapning er 
næsten overflødig).

som systemopbygning – med thermotec® besP-Wd 
100r (fra 60 mm) og med et lag 6 mm thermotec® 
akustik systemmåtte og 50 mm cementslidlag – opnår 
man med en konstruktionshøjde på 120 mm en trinlyds-
forbedring på 28 db.
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thermotec® dampspærre – 
0,2 / 1500,  polyethylen-byggefolie

tekniske data dampspærre kantbånd

Produktsammensætning/materiale Polyethylenfolie

ekstruderet polyethylenskum
materiale m. lukkede celler og 
belagt med folie på begge sider. 
100%  fri for HfcK og Hfc.

længde 50 m 40 m

bredde (ved kantbånd højde) 1,5 m 120 mm (+ 30 mm fodlaske)

tykkelse 0,2 mm 8 mm

udførelse rullevare rullevare med tape

emballage 52 ruller/palle rulle i Pe-sæk

brandklasse efter en 13501-1 f e

vanddampgennemtrængelighed (efter en 1931) sd-værdi 140 m sd-værdi ≥ 120 m

thermotec® kantbånd – 120+30/8, 
der opfylder normkravene.

din fordel:
 gennemgående samme foliekvalitet helt op til øverste kant
 enkel fastgørelse med de påførte klæbestrimler
 Klæbestrimlen fungerer også ved lave temperaturer
 Hurtig montering med det på bagsiden påførte tape
 Kantbåndene er udført i trinlydsmateriale

din fordel:
 udlægning uden folder
 udlægning direkte fra rullen
 Optimal rullebredde, hurtig tilskæring, minimal spild
 ideel at kombinere med thermotec kantbånd

Dampspærrefolie 
SD = 120 m

Klæbebånd til 
klæbning af 
dampspærren

PE-skum, 
trinlydskvalitet

Klæbebånd til 
fastgørelse på 
mur
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med thermotec® gulvvarmesystemet 
kan der planlægges og udføres gulv-
konstruktioner med en samlet tykkelse 
fra kun 60 mm (inkl. varme- og trin-
lyds-isolering).
med god gulvisolering, tynde under-
gulve og hurtige gulvvarmesystemer 
lader sig hurtigt et gulv med gulvvarme 
opbygge.

thermotec® gulvvarmesystem – dit plus ved opvarmning.

dit plus af fordele:
 ideel konstruktion til enhver form for 
gulvvarmesystem.

 Kan indbygges i nybyggeri og ved 
renovering.

 i kombination med nanoestrich mu-
liggøres meget små konstruktions-
højder.

aldrig mere kolde fødder – intet sted i 
bygningen. med thermotec gulvvarme-
system er varmen jævnt fordelt over 
hele gulvarealet – højeste komfort og 
velvære.

aldrig har du oplevet så megen glæde 
ved gulvet!
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tHermOtec® – internatiOnalt 
afPrøvet, certificeret Og gOdKendt.

Alle fordele ved thermotec med et blik.
Prøv selv.

* Afhængig af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed og det anvendte produkt
   (læs de tekniske specifikationer).

ÖNorM B 6550 
rEgistrErErtden eurOPÆisKe Organisati-

On fOr teKnisK gOdKendelse

 thermotec har en etZ ( europæisk teknisk godkendelse) 
gennem dibt

 ÖnOrm-certificeret varme- henholdsvis trinlydsiolerings-
materiale

 laboratoriekontrollerede kvalitetsprodukter
 sammenhængende udlægning uden tab af isoleringsevne
 ensartet  tykkelse på slidlaget / undergulvet
 formstabilt, let og højt belastbar

 Hurtig, og støvfri udlægning
 ideel til gulvvarmekonstruktioner
 store lagtykkelser mulig
 gangbar efter 3 timer*
 Klar til slidlag / undergulv efter 3 timer*
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kvalitet og hurtighed i et: 
thermotec® MiXMoBiL

thermotec® miXmObil er et mikropro-
cessorstyret blandeanlæg med com-
puter-overvågning, som kan blande 
samtlige thermotec® isoleringsprodukter, 
Produktionskvaliteten sikres gennem fa-
brikken egen kvalitetskontrol. desuden 
overvåges produkterne gennem en eks-
tern kontrolinstans.

 Pumpeydelse 5 – 8 m3/time  
frit slange

 forskellige produkter ved  
samme levering

 ikke nødvendigt med ekstra ud-
lægningsudstyr som f. eks. slid-
lagspumpe, kompressor, slanger, 
apparater, eller andet værktøj

 computerstyret produktions-
anlæg

 Kvalitetsovervågning efter euro-
pæisk teknisk godkendelse og 
Ö-nOrm b 6550-1

 egen- og ekstern kontrol

med thermotec® miXmObil kan der 
fremstilles forskellige produkter på sam-
me byggeplads på samme dag.

den korte anstillingstid, det lille plads-
behov, samt en ren blandeplads er li-
geså fordele som den store blande- og 
udlægningskapacitet.

thermotec® MiXMoBiL 
har mange fordele:
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tHermOtec® − sParer varmeudgifter Og  
er Kvalitet sOm føles Og OPleves.

Hvad enten du er planlægger, arkitekt, bygherre, investor 
eller udførende håndværker  – alle bruger / kender disse 
energimærker.

ved hjælp af en kvalificeret energirådgivning, ved du al-
lerede fra starten af, hvilke energibesparelser der kan for-
ventes fremover. værdien af din faste ejendom stiger med 
et energimærke og ejendommen bliver lettere at sælge eller 
leje ud, fordi energiforbruget lader sig beregne.

bindemidler, Polystyren og færdigblandinger samt det 
færdig udlagte produkt, er konstant underlagt fabrikkens 
egen kvalitetskontrol. ved hver enkel produktion udtages 
prøver som undersøges. Hertil anvendes altid de mest mo-
derne afprøvningsmetoder. desuden overvåges kvaliteten 
af vore produkter efter europæisk teknisk godkendelse og 
Ö-nOrm b 6550, del 1 løbende af eksterne certificerede 
kontrolinstanser.

thermotec® partnervirksomheder underligger ligeledes en 
central kvalitetskontrol og er samtidig forpligtet til løbende 
at foretage  egen kvalitetskontrol.

FrEMstiLLEr kVALitEt og 
koNtroLLErEr dEN

sikkErHEd / ENErgiMærkE
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at udvikle og fremstille produkter af meget høj kvalitet 
er en kontinuerlig og til stadighed udviklende proces for  
miXit og sine medarbejdere. På den måde opstår på sigt 
stor troværdighed.

sammen med vore partnere skaber vi forøget sikkerhed og 
miljøbeskyttelse på tusinder af arbejdspladser.

alle thermotec®-produkter gennemgår derudover er stort 
antal test : brandbeskyttelse, varmeisoleringsevne, tryk-
styrker og lydisolering er bare nogle eksempler.

På den måde får du med thermotec en målbar forøget 
sikkerhed.

MErE sikkErHEd.

MiXit® – Et NAVN dEr ForPLigtEr.
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tillid er gOdt.
KOntrOl er bedre.

Hvad siger planlæggere 
og arkitekter om 
thermotec®?

Cand. Polyt. Marlies Egbers,  Arkitekt,

 tyskland

jeg er overfor bygherren forpligtet til at gennemføre 

opførelsen af nye bygninger i overensstemmelse med 

de nyeste tekniske erfaringer. det er især vigtig når 

det gælder lyd- og varmeisolering. ved anvendelse af 

thermotec, kan jeg garantere dette. Hermed opfylder 

jeg specielt normen din 18560, som angiver, at rør, 

ledninger og andre installationer som placeres oven 

på betondæk skal placeres i et sammenhængende og 

tætsluttende isoleringslag.

forskning og udvikling er hos os i løbende udvikling. selv små ubetydelige innovationer bliver straks ind-
arbejdet i produktet. med de mest moderne produktionsanlæg, de strenge produktionskontroller og med 
vores miXmObil-blandekvalitet på byggepladsen sørger vi for at du altid får den optimale thermotec®- 
kvalitet.

kvalitet – det giver vi vores ord på:
 thermotec® bliver konstant kvalitetsovervåget.
 thermotec® er et ÖnOrm-certificeret varme- og trinlydsisoleringsmateriale.
 thermotec® har en europæisk teknisk godkendelse (etZ) fra dibt.

vælg fra nu af thermotec® og sørg for kvalitetsbevidste opretninger af gulve.

thermotec® – kompetent og pålidelig.
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siegbert schmidt, installatør,

Firma Paul schmidt, tyskland

det er ikke kun en professionel installation af gulv-

varmesystemet, der er afgørende for kvaliteten af 

gulvvarmen.  gulvopbygningen – især kvaliteten af 

varme- og lydisoleringen er medbestemmende fak-

torer. derfor installerer vi thermotec® gulvvarme-

systemer for vore kunder. gulvvarme, kombineret 

med thermotec® gennemgående isoleringsopfyld 

uden fuger garanteres vore kunder en langsigtet, 

effektiv og komfortabel boligkomfort.

1  Tysklands historiske museum, Berlin
            Udlignings- og isolagtionslag 10 - 20 cm under

løssgulvbelægning, Schlüterhof

2 Fjordterrasser, Kiel 
Her blev der bygget omkring 550 m3 

thermotec® BEPS-T 90R og thermotec® BEPS-WD 100R.

3  Kontorsbygning i Dornbirn, Vorarlberg 
Gulvisolering under cementbelægning

4  AQUA DOME Termalbad Längenfeld, Tirol
Isolering med hældning på op til 20 cm under  

vandbassinerne, Fyldning af skålens kil

Franz Wimberger, bygmester,

Adm. dir. Firma Wimberger gmbH, Østrig

vi har gennem mange år bygget mas-

sive typehuse til vore kunder. thermotec®-

isoleringssystemer sikrer os højeste kva-

litet indenfor gulvkonstruktioner. den 

præcise levering over hele landet, samt 

udlægningen overlader vi til thermotec®-

partnernetværk, der står som garant for 

kvalitet og kvalitetskontrollen gennem hele 

processen, og det til en overkommelig pris.

Emile rinnen, Firma rinnen,

thermotec® kontraktspartner, Luxemburg

gennem mange år har jeg lagt vægt på 

innovative og økonomiske løsninger i 

min virksomhed. thermotec® har løst alle 

mine problemer med gulvkonstruktioner. 

Herigennem har jeg kunnet genvinde 

flere nye stamkunder. de nyeste erfarin-

ger indenfor maskinteknik og know-how 

bliver formidlet videre via seminarer gen-

nem thermotec®-producenten miXit.
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Kvaliteten af byggeri er 
summen af detaljer.

Originalen er rød.
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Professionel isolering. Langsigtet fordel.

Østrig: 

thermotec Vertriebs gmbH
galgenau 19
A-4212 Neumarkt i. M.
tlf.: +43 (0) 79 42/778 11
Fax: +43 (0) 79 42/778 11-11 
E-Mail: office@thermotec.eu 

tyskLANd: 

thermotec deutschland gmbH
Breslauer straße 6
d-29633 Munster
tlf.: +49 (0) 51 92/98 72 06–0 
Fax: +49 (0) 51 92/98 72 06–1 
E-Mail: info@thermotec.de


