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Sikkerhed

Pålidelig

Markant reduktion af byggetiden

Thermotec® siden 1990

Du undgår fugtskader op til 100 %! (Forårsa
get af for meget vand i afretningsisoleringen.)

Du forkorter din byggetid inden for afretnings
isolering med op til 70 %

levering til tiden ved hjælp af Thermotec Mix
mobil til fremstilling af pumpbar EPS-isolering.

Undgå at spare det forkerte sted – med
thermotec kan du nyde godt af flere årtiers
brancheerfaring, for dit gulv kommer til at ligge
i din bygning for evigt.

Trinlydsforbedring

Du bygger i system og får den bedst mulige
og påkrævede trinlydsbeskyttelse

Bæredygtighed

Kontrol

Fra råstofudvinding til udlægning i din bygning
garanterer vi løbende kvalitetskontrol gennem
vores interne produktkontrol med ekstern
overvågning.

Der frigives ingen skadelige stoffer i din afret
ningsisolering.

Er det altsammen dyrere?
Renlighed

Vi garanterer, at byggepladsen er ren bagefter!

Stort set ikke. Prisforskellen er minimal i
forhold til udgifterne ved skader som følge af
kopiprodukter.

THERMOTEC

UDFORDRINGER VED OPBYGNING AF GULVE

 Ujævne, ru underlag (betondæk,
trædæk, ...)
 Mange rørledninger af forskellig
tykkelse på rådækkene
 Kort indbygningstid forkorter den
samlede tidsplan
 Byggefugt i underlaget
(friske rådæk)

1 Rørledninger på dækket | 2 Ledninger på trædæk | 3 Ledningstracéer på betonrådæk | 4 Gulvinstallationsskakter | 5 Lappeløsning

SAMMENLIGNENDE MÅLING PÅ TO PRØVEGULVKONSTRUKTIONER

Produkt: EPS 035 DEO dm 100 kpa, 50 mm

Produkt: 50 mm thermotec® BEPS-WD 70N

Ujævnheder rettes ud i afretningslag.
Rør ligger frit.

Ujævnheder afrettes i isoleringslaget (intet ekstraforbrug i afretningslaget!).
Rør bliver pakket godt ind. Fugefri lægning. Ingen tilskæring og intet affald.

20 % mindre varmetab.

På grund af kabelføringen er det eks
tremt vigtigt med en fugefri isolering.

OPBYGNING

Med den fugefri thermotec®-isolering i kombination med akustiksystembanen får du størst mulig trinlydsforbedring.

TRINLYD

Trinlyd, hult dæk med brædder

76 dB

76 dB

76 dB

76 dB

Forbedring af trinlyd

-31 dB

-30 dB

-30 dB

-29 dB

Tillæg grundet aldring

2 dB

2 dB

2 dB

2 dB

47 dB

48 dB

48 dB

49 dB

Trinlyd thermotec Isoleret huldæk med trægulv
®

1

Cementafretningslag

2

thermotec®-akustiksystembane

3

thermotec BEPS-WD 70 N

4

Hult dæk med brædder (330 kg/m2)

®

100 mm

2

80 mm
6 mm

100 mm

80 mm

1

3

100 mm

80 mm

4

220 mm

4
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THERMOTEC

PRODUKTOVERSIGT
Kontrollér gyldigheden af oplysningerne på www.thermotec.eu.

BEPS-WD 70N

BEPS-WD 70N rapid

BEPS-WD 90N

BEPS-WD 90N rapid

niveautec DURO A2

Ikke pakket i sæk

Ikke pakket i sæk

Ikke pakket i sæk

Ikke pakket i sæk

Ikke pakket i sæk

Generelle oplysninger
Indhold i sæk

kg

Polystyren kornstørrelse og type

2-5 N

2-5 N

2-5 N

2-5 N

10 R

liter

25 liter

25 liter

30 liter

30 liter

60 liter

Pulverrumvægt for EPS-tørmørtel

LD

70,0 kg/m³

70,0 kg/m³

90,0 kg/m³

90,0 kg/m³

180,0 kg/m³

Flydemørteldensitet

FMD

95,0 kg/m³

95,0 kg/m³

135,0 kg/m³

135,0 kg/m³

270,0 kg/m³

Tørdensitet

DMD

85,0 kg/m³

85,0 kg/m³

115,0 kg/m³

115,0 kg/m³

245,0 kg/m³

Nominel værdi for den termiske ledningsevneλD

WLG

0,045 W/mK

0,045 W/mK

0,052 W/mK

0,052 W/mK

0,079 W/mK

Dynamisk stivhed (ved en tykkelse på 45 mm)

SD

KAE

KAE

KAE

KAE

KAE

Trinlydsforbedring
ved afretningslag på 100 kg

dB

KAE

KAE

KAE

KAE

KAE

≤ 3,0 kg/m2

≤ 3,0 kg/m2

≤ 3,0 kg/m2

≤ 3,0 kg/m2

≤ 4,0 kg/m2

Tilsætning af vand pr. 1000 liter polystyren

Tæthed

Tekniske nominelle værdier

Vandoptagelse
ved kortvarig, delvis nedsænkning
Trykspænding ved 2 % kompression

CS(2)i

≥ 35 kPa

≥ 35 kPa

≥ 60 kPa

≥ 60 kPa

≥ 100 kPa

Trykspænding ved 10 % kompression

CS(10)i

≥ 70 kPa

≥ 70 kPa

≥ 100 kPa

≥ 100 kPa

≥ 150 kPa

Vanddampdiffusionsmodstand

MU

5-20 µ

5-20 µ

5-20 µ

5-20 µ

10 µ

Min. installationstykkelse

mm

40 mm

40 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Anbefalet installationstykkelse

mm

70 mm

70 mm

≥ 40 mm

≥ 40 mm

40 mm

Max. installationstykkelse

mm

1000 mm****

1000 mm****

2000 mm****

2000 mm****

500 mm****

Brandadfærd iht. EUROKLASSE

E

E

E

E

A2-S1, d0 på trædæk med en
installationstykkelse på mindst 50
mm, på betondæk med en installa
tionstykkelse på mindst 20 mm

Komprimerbarhed

CP

KAE

KAE

KAE

KAE

KAE

Krybning 10 år ved

CC

10 kPa ≤ 1,7%

10 kPa ≤ 1,7%

10 kPa ≤ 1,6%

20 kPa ≤ 1,6%

20 kPa ≤ 1,0%

Kontrolleret iht. EN 16025-1
HBCD-fri
BEB-oplysningsark*
AgBB-kontrolleret

Kontrolleret iht. EN 16025-1
HBCD-fri
BEB-oplysningsark*

HBCD-fri
BEB-oplysningsark*
AgBB-kontrolleret

HBCD-fri
BEB-oplysningsark*
AgBB-kontrolleret

BEB-oplysningsark*
ETA-19/0287

Min. 30 min.

Min. 30 min.

Min. 30 min.

Min. 30 min.

Kontroller

Behandling
Behandlingstid (åben tid, 20˚/60 % LF)

Min. 60 min.

Behandlingstemperatur min./maks.

+5° /+30° C

+5° /+30° C

+5° /+30° C

+5° /+30° C

+5° /+35° C

Gangbar efter

Ca. 48 timer**

Ca. 12 timer**

Ca. 24 timer**

Ca. 12 timer**

Ca. 12 timer**

Belægningsklar efter (CM-måling)
ved installationstykkelse over 100 mm (23˚C/50 % LF) > 100 mm
ved installationstykkelse over 150 mm (23˚C/50 % LF) > 150 mm

≤ 12 m-%
Ca. 48 timer***
Ca. 48 timer***

≤ 18 m-%
Ca. 12 timer***
Ca. 12 timer***

≤ 12 m-%
Ca. 48 timer***
Ca. 48 timer***

≤ 18 M-%
Ca. 12 timer***
Ca. 12 timer***

≤ 12 m-%
Ca. 6 dage***
Ca. 6 dage***

KAE = Oplysninger ikke påkrævet
KA = Ingen oplysninger

* Anvisninger om planlægning og udførelse af gulvkonstruktioner ved rør, rørledninger og fittings på rådæk.
**Afhængigt af temperatur og luftfugtighed.
***Oplysningerne er vejledende. Der kræves CM-måling.
****Afhængigt af trafikbelastningen og lastfordelingspladens bæreevne.
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thermotec ® BEPS-WD 70N

LÆGGEVEJLEDNING
CD FREE

dheds
sun ler.
ria

AgBB

-kontrol

og revner/sprækker skal forsegles fagligt korrekt.
 Hvis det er nødvendigt, så læg en dampbremse- eller

-spærre eller fugtforsegling (fastlægges af ingeniør eller
byggeledelse).
 Ved temperaturer på under +5 °C og over +30 °C på ud
lægningstedet må thermotec® ikke lægges.

d
dken else

029

. Tekn. go

ETA-19/

Gulvisolering under afretningslag (egnet til gulvvarme)
Isolering af øverste etagedæk
Fladtagsisolering (opbygning af fald på stedet mulig)
Specialbrug på anmodning

SÆRLIGE BETINGELSER:

FORBEREDELSE:

 Underlaget skal være tørt, rent (fejet) og fri for løse dele,

østrigske komité f
o
f den
a t a e r in g a f b y g g e m a t e r

ANVENDELSE:

0 Europ

TEKNISKE DATA:

MATERIALER TIL VARMEOG/ELLER LYDISOLERING I BYGNINGER

Iht. kriterierne fa
mæssig v sts
urd

dæmpende egenskaber fremstillet af nye EPS-kugler og et rent mineralsk
bindemiddel.
 Produktet blandes med vand på byggepladsen og skal forarbejdes
inden for 30 minutter.

1

 thermotec® BEPS-WD 70N er en pumpbar varmeisolering med trinlyds






EN 16025-1

00% HB

PRODUKTBESKRIVELSE:

BEPS-WD 70N
rapid

Brandforhold if. EUROKLASSE

E

E

Nominel værdi for varmeledningsevnen λ(10,dry)

0,0437 W/mK

0,0437 W/mK

Fraktilværdi af varmeledningsevneλ(10,dry,90/90)

0,045 W/mK

0,045 W/mK

Nominel værdi for varmeledningsevneλD(23/50)

0,045 W/mK

0,045 W/mK

Anbefalet indbygningshøjde

40 mm | fra 70 mm

40 mm | fra 70 mm

Max. indbygningshøjde (tykkelser over 500 mm indbygges af
flere gange) Følg anvendelsestabellen

1000 mm****

1000 mm****

Vandtilsætning pr. m3

25 liter

25 liter

 Sørg for en minimumstemperatur (+5 °C), indtil gulvet kan

Korngruppe for EPS-tilslag maks. Kornstørrelse [PS]

PS5/N/D0

PS5/N/D0

Rumvægt af EPS tørmørtel [LD]

70 kg/m3

70 kg/m3

 Undgå træk inden for de første 24 timer
 Kontrollér gangbarhed (inden der gås på gulvet første

Rumvægt af EPS vådmørtel [FMD]

95 kg/m3

95 kg/m3

Rumvægt af hærdet EPS [DMD]

85 kg/m3

85 kg/m3

Vanddampdiffusionsmodstandstal [MU]

5

5

Trykspænding ved 10 % sammentrykning [CS]

≥ 70 kPa

≥ 70 kPa

Trykspænding ved 2 % sammentrykning [CS (2)]

≥ 35 kPa

≥ 35 kPa

Dimensionsstabilitet ved defineret tryk- og temperaturbelast
ning

Max. 5%

Max. 5%

Krybning efter 10 år ved 10 kPa

CC(2,0/1,4/10)10

CC(2,0/1,4/10)10

Dynamisk stivhed [SD]

–

–

Vandabsorption ved kortvarig, delvis nedsænkning

≤ 2,0 kg/m2

≤ 2,0 kg/m2

Frigivelse af skadelige stoffer

AgBB kontrolleret

–

Chrom VI-indhold |

≤ 2 mg/kg

≤ 2 mg/kg

HBCDD-indhold

|

lægge gulvvarme og lægge resten af gulvkonstruktionen.
 Planlæg skillelag, folier og trinlydsisolering iht. det kon

struktionsfysiske krav.

BEHANDLING frit rådæk:

BEPS-WD 70N

< 0,01 %

 De belagte flader må kun betrædes med det formål at

 Forarbejdning og indbygning af thermotec® frit rådæk

sker med mikroprocessorstyrede blandebiler.

LÆGNING:

 Sørg for, at isoleringsmaterialet før afretning komprimeres

på hele fladen (fx med en stor aluminiumsskovl eller med
et stort pudsebræt).

EFTERBEHANDLING:
betrædes
gang)

 Kontrollér, at gulvet er belægningsklar (isoleringslaget er tørt)
 Gå kun på thermotec®-fyldningen med det formål at byg

ge resten af gulvet op!
 Afret overfladen af thermotec®-isoleringen med en retholt

for at fjerne polystyrenkugler, der er løse eller rager op.
 Kontrollér jævnheden med retholt, laser ...
 Afret små ujævnheder og fordybninger med egnet tørfyld

ning, og stryg forhøjninger (afslib).
 Hvis det er nødvendigt, så læg en dampbremse eller

-spærre.
 Læg resten af det planlagte gulv.

|

CE-MÆRKNING
Ydeevneerklæring nr.: 0352
Entydig identifikationskode for produkttypen: thermotec® BEPS-WD 70N 0352
Anvendelsesformål: Varmeisolering til dæk, tage og gulve
Producent: Mixit Dämmstoffe GmbH, Galgenau 19, A-4212 Neumarkt i.M.,
Tel. +43 7942 778 11-0, e-mail: office@thermotec.eu, www.thermotec.eu
Europæisk vurderingsdokument: EAD 040635-00-1201/Oktober 2017
Teknisk vurderingsorgan: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB),
Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Bemyndiget/-ede organ(er): NB 1085
Brandadfærd iht. EUROKLASSE: E
Chrom VI-indhold: ≤ 2 mg/kg
HBCDD-indhold: < 0,01 %
Vanddampdiffusion μ: 5
Trykspænding ved 10 % kompression: ≥ 70 kPa
Reduktion af langtidstykkelse (krybning): CC(2,0/1,4/10)10
Deformation under defineret tryk- og temperaturbelastning: Max. 5%
EPS-type/maksimal kornstørrelse EPS/støvindhold: N / PS5 / D0
Vandabsorption ved kortvarig nedsænkning: 2 kg/m²
Nominel værdi for varmeledningsevneλD(23/50): 0,045 W/mK
Isoleringsmaterialets tørdensitet: 85,0 kg/m³

< 0,01 %

Forarbejdningstid (åbningstid, 20 ˚/60 % LF)

Min. 30 min.

Min. 30 min.

Forarbejdningstemperatur min./maks.

+5o /+30o C

+5o /+30o C

BEMÆRK:

Gangbar efter

Ca. 48 timer**

Ca. 12 timer**

Belægningsklar under (CM-måling)
lagtykkelse op til 250 mm (23˚C/50 % LF)
lagtykkelse over 250 mm (23˚C/50 % LF)

≤ 12 m-%
Ca. 48 timer***
Ca. 48 timer***

≤ 18 m-%
Ca. 12 timer***
Ca. 24 timer***

 Læg aldrig mere end ÉT egnet isoleringslag på thermotec®-gulvisoleringen!
 Reglerne for bygningsfysik skal altid overholdes under planlægning og udførelse!
 Overhold sikkerhedsdatabladet og anvendelsestabellen!

Mixmobil

Mixmobil

EN 16025-1-kontrolleret HBCD-fri
BEB-oplysningsark* AgBB-kontrolleret
ETA-19/0290

EN 16025-1-kontrolleret HBCD-fri
BEB-oplysningsark*

Leveringsmetoder:

Afprøvninger, licenser og certificeringer

OPBEVARINGSFORHOLD:
 Blandinger kan ikke opbevares, skal forarbejdes umiddelbart efter blanding.

* Anvisninger om planlægning og udførelse af gulvkonstruktioner ved rør, rørledninger og fittings på rådæk. **Afhængigt af temperatur og luftfugtighed.
***Oplysningerne er vejledende. Der kræves CM-måling. ****Afhængigt af trafikbelastningen og betondækkenes bæreevne.
Kontrollér gyldigheden af databladet på www.thermotec.eu.

Levering, blanding og pumpning udføres af
thermotec® -blandebil

Udlæg, komprimer og afret til
niveau.

Gå kanterne ved væggen efter, Ret fladen af ...
og komprimer den påførte flade.

... og færdig!
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thermotec ® BEPS-WD 90N

LÆGGEVEJLEDNING
CD FREE

00% HB

AgBB

og revner/sprækker skal forsegles fagligt korrekt.

ETA-19/

029

. Tekn. go

SÆRLIGE BETINGELSER:

FORBEREDELSE:

 Underlaget skal være tørt, rent (fejet) og fri for løse dele,

d
dken else

Gulvisolering under afretningslag (egnet til gulvvarme)
Isolering under stærkt belastede gulve
Fladtagsisolering (opbygning af fald på stedet mulig)
Specialbrug på anmodning

0 Europ

TEKNISKE DATA:

-kontrol

dheds
sun ler.
ria

ANVENDELSE:





MATERIALER TIL VARMEOG/ELLER LYDISOLERING I BYGNINGER

Iht. kriterierne fa
mæssig v sts
urd

lydsdæmpende egenskaber fremstillet af nye EPS-kugler og et rent mine
ralsk bindemiddel.
 Produktet blandes med vand på byggepladsen og skal forarbejdes inden
for 30 minutter.

EN 16025-1

østrigske komité f
o
f den
a t a e r in g a f b y g g e m a t e r

 thermotec® BEPS-WD 90N rapid er en pumpbar varmeisolering med trin

1

PRODUKTBESKRIVELSE:

 Planlæg skillelag, folier og trinlydsisolering iht. det kon

-spærre eller fugtforsegling (fastlægges af ingeniør eller
byggeledelse).
 Ved temperaturer på under +5 °C og over +30 °C på ud
lægningstedet må thermotec® ikke lægges.

 Før der lægges afretningslag af støbeasfalt, skal der lægg

Brandforhold if. EUROKLASSE

E

E

Nominel værdi for varmeledningsevnen λ(10,dry)

0,0481 W/mK

0,0481 W/mK

Fraktilværdi af varmeledningsevneλ(10,dry,90/90)

0,050 W/mK

0,050 W/mK

Nominel værdi for varmeledningsevne λ D(23/50)

 Sørg for, at isoleringsmaterialet før afretning komprimeres

0,050 W/mK

0,050 W/mK

Anbefalet indbygningshøjde

20 mm | ≥ 40 mm

20 mm | ≥ 40 mm

på hele fladen (fx med en stor aluminiumsskovl eller med
et stort pudsebræt).

Max. indbygningshøjde (tykkelser over 500 mm indbygges af
flere gange) Følg anvendelsestabellen

2000 mm****

2000 mm****
30 liter

Korngruppe for EPS-tilslag maks. Kornstørrelse [PS]

N/PS5/D0

N/PS5/D0

Rumvægt af EPS tørmørtel [LD]

90 kg/m3

90 kg/m3

Rumvægt af EPS vådmørtel [FMD]

135 kg/m3

135 kg/m3

Rumvægt af hærdet EPS [DMD]

115 kg/m3

115 kg/m3

Vanddampdiffusionsmodstandstal [MU]

5

5

Trykspænding ved 10 % sammentrykning [CS]

≥ 100 kPa

≥ 100 kPa

LÆGNING:

EFTERBEHANDLING:

 Sørg for en minimumstemperatur (+5 °C), indtil gulvet kan

betrædes
 Undgå træk inden for de første 24 timer
 Kontrollér gangbarhed (inden der gås på gulvet første

gang)
 Kontrollér, at gulvet er belægningsklar (isoleringslaget er tørt)
 Gå kun på thermotec®-fyldningen med det formål at byg

ge resten af gulvet op!
 Afret overfladen af thermotec®-isoleringen med en retholt,

for at fjerne polystyrenkugler, der er løse eller rager op.
 Kontrollér jævnheden med retholt, laser ...
 Afret små ujævnheder og fordybninger med egnet tørfyld

≥ 50 kPa

≥ 50 kPa

Max. 5%

Max. 5%

Krybning efter 10 år ved 20 kPa

CC(1,8/1,6/10)20

CC(1,8/1,6/10)20

Dynamisk stivhed [SD]

–

–

Vandabsorption ved kortvarig, delvis nedsænkning

≤ 2,0 kg/m2

≤ 2,0 kg/m2

Frigivelse af skadelige stoffer

AgBB-kontrolleret

AgBB-kontrolleret

Chrom VI-indhold |

≤ 2 mg/kg

≤ 2 mg/kg

< 0,01 %

ning, og stryg forhøjninger (afslib).
 Hvis det er nødvendigt, så læg en dampbremse eller

-spærre.
 Læg resten af det planlagte gulv.

|

es 'smelteslidplader' (Fesco min. 15 mm).

sker med mikroprocessorstyrede blandebiler.

Dimensionsstabilitet ved defineret tryk- og temperaturbelast
ning

|

Afretningslag af støbeasfalt:

 Forarbejdning og indbygning af thermotec® frit rådæk

Trykspænding ved 2 % sammentrykning [CS (2)]

HBCDD-indhold

struktionsfysiske krav.

BEHANDLING frit rådæk:

BEPS-WD 90N
rapid

30 liter

lægge gulvvarme og lægge resten af gulvkonstruktionen.

 Hvis det er nødvendigt, så læg en dampbremse- eller

BEPS-WD 90N

Vandtilsætning pr. m3

 De belagte flader må kun betrædes med det formål at

CE-MÆRKNING
Ydeevneerklæring nr.: 0353
Entydig identifikationskode for produkttypen: thermotec® BEPS-WD 90N 0353
Anvendelsesformål: Varmeisolering til dæk, tage og gulve
Producent: Mixit Dämmstoffe GmbH, Galgenau 19, A-4212 Neumarkt i.M.,
Tel. +43 7942 778 11-0, e-mail: office@thermotec.eu, www.thermotec.eu
Europæisk vurderingsdokument: EAD 040635-00-1201/Oktober 2017
Teknisk vurderingsorgan: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB),
Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Bemyndiget/-ede organ(er): NB 1085
Brandadfærd iht. EUROKLASSE: E
Chrom VI-indhold: ≤ 2 mg/kg
HBCDD-indhold: < 0,01 %
Vanddampdiffusion μ: 5
Trykspænding ved 10 % kompression: ≥ 100 kPa
Reduktion af langtidstykkelse (krybning): CC(2,0/1,4/10)20
Deformation under defineret tryk- og temperaturbelastning: Max. 3%
EPS-type/maksimal kornstørrelse EPS/støvindhold: N / PS5 / D0
Vandabsorption ved kortvarig nedsænkning: 2 kg/m²
Nominel værdi for varmeledningsevneλD(23/50): 0,050 W/mK
Isoleringsmaterialets tørdensitet: 115 kg/m³

< 0,01 %

Forarbejdningstid (åbningstid, 20 ˚/60 % LF)

Min. 30 min.

Min. 30 min.

Forarbejdningstemperatur min./maks.

+5°/+30°C

+5°/+30°C

Gangbar efter

Ca. 24 timer**

ca 12 Std**

Belægningsklar under (CM-måling)
lagtykkelse op til 250 mm (23˚C/50 % LF)
lagtykkelse over 250 mm (23˚C/50 % LF)

≤ 12 m-%
Ca. 48 timer***
Ca. 48 timer***

≤ 18 m-%
Ca. 12 timer***
Ca. 24 timer***

Mixmobil

Mixmobil

HBCD-fri
BEB-oplysningsark*
AgBB-kontrolleret ETA-19/0289

HBCD-fri
BEB-oplysningsark*
AgBB-kontrolleret

BEMÆRK:
 Læg aldrig mere end ÉT egnet isoleringslag på thermotec®-gulvisoleringen!
 Reglerne for bygningsfysik skal altid overholdes under planlægning og udførelse!
 Overhold sikkerhedsdatabladet og anvendelsestabellen!

Leveringsmetoder:

Afprøvninger, licenser og certificeringer

OPBEVARINGSFORHOLD:
 Blandinger kan ikke opbevares, skal forarbejdes umiddelbart efter blanding.

* Anvisninger om planlægning og udførelse af gulvkonstruktioner ved rør, rørledninger og fittings på rådæk. **Afhængigt af temperatur og luftfugtighed.
***Oplysningerne er vejledende. Der kræves CM-måling. ****Afhængigt af trafikbelastningen og betondækkenes bæreevne.
Kontrollér gyldigheden af databladet på www.thermotec.eu.

Levering, blanding og pumpning udføres af
thermotec® -blandebil

Udlæg, komprimer og afret til
niveau.

Gå kanterne ved væggen efter, Ret fladen af ...
og komprimer den påførte flade.

... og færdig!
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N Y T ! ÆNDBAR!
IK K E B R

niveautec ® DURO A2

LÆGGEVEJLEDNING
CD FREE

 niveautec® DURO A2 er en pumpbar varmeisolering fremstillet af genan

1

vendte EPS-kugler og et rent mineralsk bindemiddel.

-kontrol

dheds
sun ler.
ria

for 60 minutter.

MATERIALER TIL VARMEOG/ELLER LYDISOLERING I BYGNINGER

ANVENDELSE:

Iht. kriterierne fa
mæssig v sts
urd

AgBB

 Produktet blandes med vand på byggepladsen og skal forarbejdes inden

østrigske komité f
o
f den
a t a e r in g a f b y g g e m a t e r

 Gulvisolering under afretningslag (egnet til gulvvarme)
 Isolering under stærkt belastede gulve
 Specialbrug på anmodning

029

. Tekn. go

d
dken else

ETA-19/

0 Europ

TEKNISKE DATA:

EN 16025-1

00% HB

PRODUKTBESKRIVELSE:

niveautec DURO A2
®

Brandforhold ift. EUROKLASSE

A2-S1, d0 påtrædæk med installationstykkelse på mindst 50 mm
på betondæk med installationstykkelse på mindst 20 mm

SÆRLIGE BETINGELSER:

FORBEREDELSE:

 Underlaget skal være tørt, rent (fejet) og fri for løse dele,

og revner/sprækker skal forsegles fagligt korrekt.

lægge gulvvarme og lægge resten af gulvkonstruktionen.

 Hvis det er nødvendigt, så læg en dampbremse- eller

 Planlæg skillelag, folier og trinlydsisolering iht. det kon

-spærre eller fugtforsegling (fastlægges af ingeniør eller
byggeledelse).
 Ved temperaturer på under +5 °C og over +30 °C på ud
lægningstedet må thermotec® ikke lægges.

 Før der lægges afretningslag af støbeasfalt, skal der lægg

struktionsfysiske krav.
Afretningslag af støbeasfalt:
es 'smelteslidplader' (Fesco min. 15 mm).

BEHANDLING frit rådæk:

 Forarbejdning og indbygning af thermotec® frit rådæk sker

med mikroprocessorstyrede blandebiler.

Nominel værdi for varmeledningsevnen λ(10,dry)

0,0758 W/mK

Fraktilværdi af varmeledningsevneλ(10,dry,90/90)

0,077 W/mK

Nominel værdi for varmeledningsevne λ D(23/50)

0,079 W/mK

Min. lagtykkelse

20 mm

Anbefalet indbygningshøjde

40 mm

Max. indbygningshøjde (tykkelse er over 500mm indbygges
af flere gange) Følge anvendelstabellen

500 mm****

Vandtilsætning pr. m3

60 liter

Korngruppe: maks. kornstørrelse af EPS tilslag [PS]

R/PS10/D5

Rumvægt af EPS tørmørtel [LD]

180 kg/m3

Rumvægt af EPS vådmørtel [FMD]

270 kg/m3

Rumvægt af hærdet EPS [DMD]

245 kg/m3

Vanddampdiffusionsmodstandstal [MU]

10

Trykspænding ved 10 % sammentrykning [CS]

≥ 150 kPa

Trykspænding ved 2 % sammentrykning [CS (2)]

≥ 100 kPa

 Kontrollér jævnheden med retholt, laser ...
 Afret små ujævnheder og fordybninger med egnet tørfyld

Dimensionsstabilitet ved defineret
tryk- og temperaturbelastning

Max. 5%

 Hvis det er nødvendigt, så læg en dampbremse eller

Krybning efter 10 år

CC(1,0/1,0/10)20

 Læg resten af det planlagte gulv.

Dynamisk stivhed [SD]

k. A.

Vandabsorption ved kortvarig, delvis nedsænkning

4,0 kg/m2

Frigivelse af skadelige stoffer

–

Chrom VI-indhold |

≤ 2 mg/kg

HBCDD-indhold

 De belagte flader må kun betrædes med det formål at

LÆGNING:

 Sørg for, at isoleringsmaterialet før afretning komprimeres

på hele fladen (fx med en stor aluminiumsskovl eller med
et stort pudsebræt).

EFTERBEHANDLING:

 Sørg for en minimumstemperatur (+5 °C), indtil gulvet kan be

trædes
 Undgå træk inden for de første 24 timer
 Kontrollér gangbarhed (inden der gås på gulvet første

gang)
 Kontrollér, at gulvet er belægningsklar (isoleringslaget er tørt)
 Gå kun på thermotec®-fyldningen med det formål at byg

ge resten af gulvet op!
 Afret overfladen af thermotec®-isoleringen med en retholt,

for at fjerne polystyrenkugler, der er løse eller rager op.
ning, og stryg forhøjninger (afslib).
-spærre.

|

Forarbejdsningstid (åbningstid, 20 ˚/60 % LF)

Min. 60 min.

Forarbejdsningstemperatur min./maks.

+5°/+35°C

Gangbar efter

Ca. 12 timer**

Belægningsklar efter (CM-måling)
lagtykkelse op til 50 mm (23˚C/50 % LF)
lagtykkelse op til 100 mm (23 ˚ C/50 % LF)
lagtykkelse op til 150 mm (23 ˚ C/50 % LF)

≤ 12 m-%
Ca. 24 timer***
Ca. 3 dage***
Ca. 6 dage***

CE-MÆRKNING
Ydeevneerklæring nr.: 0354
Entydig identifikationskode for produkttypen: niveautec® DURO A2 0354
Anvendelsesformål: Varmeisolering til dæk, tage og gulve
Producent: Mixit Dämmstoffe GmbH, Galgenau 19, A-4212 Neumarkt i.M.,
Tel. +43 7942 778 11-0, e-mail: office@thermotec.eu, www.thermotec.eu
Europæisk vurderingsdokument: EAD 040635-00-1201/Oktober 2017
Teknisk vurderingsorgan: Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB),
Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Bemyndiget/-ede organ(er): NB 1085
Brandadfærd iht. EUROKLASSE: A2-s1, d0
Chrom VI-indhold: ≤ 2 mg/kg
HBCDD-indhold: < 0,01 %
Vanddampdiffusion μ: 10
Trykspænding ved 10 % kompression: ≥ 150 kPa
Reduktion af langtidstykkelse (krybning): CC(1,0/1,0/10)20
Deformation under defineret tryk- og temperaturbelastning: Max. 2%
EPS-type/maksimal kornstørrelse EPS/støvindhold: R / PS10 / D5
Vandabsorption ved kortvarig nedsænkning: 4 kg/m²
Nominel værdi for varmeledningsevneλD(23/50): 0,079 W/mK
Isoleringsmaterialets tørdensitet: 245 kg/m³

< 0,01 %

BEMÆRK:
 Læg aldrig mere end ÉT egnet isoleringslag på thermotec®-gulvisoleringen!
 Reglerne for bygningsfysik skal altid overholdes under planlægning og udførelse!
 Overhold sikkerhedsdatabladet og anvendelsestabellen!

Leveringsmetoder:
Mixmobil
Kontroller, licenser og certificeringer

BEB-oplysningsark*

ETA-19/0287

OPBEVARINGSFORHOLD:
 Blandinger kan ikke opbevares, skal forarbejdes umiddelbart efter blanding.

Levering, blanding og pumpning udføres af
thermotec® -blandebil

Udlæg, komprimer og afret til
niveau.

Gå kanterne ved væggen efter, Ret fladen af ...
og komprimer den påførte flade.

... og færdig!

* Anvisninger om planlægning og udførelse af gulvkonstruktioner ved rør, rørledninger og fittings på rådæk. **Afhængigt af temperatur og luftfugtighed.
***Oplysningerne er vejledende. Der kræves CM-måling. ****Afhængigt af trafikbelastningen og betondækkenes bæreevne.
Kontrollér gyldigheden af databladet på www.thermotec.eu.
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thermotec ® akustiksystembane 6/500 - Z-23.21-1874 - B2-6.0-1.0

ANVENDELSESOMRÅDER

DI

 6 mm tykt trinlydsskum med lamineret dampbremse og selvklæbende overlapning.

Bt fraZ-Go

dkendelse

PRODUKTBESKRIVELSE:

thermotec® – INTERNATIONALT KONTROLLERET,
CERTIFICERET OG GODKENDT.

 Lægges oven på thermotec® BEPS-WD 70N, 90N eller DURO A2 som trinlydsisolering og dampbremse i ét.

BEHANDLING:
 Læg trinlydsisolering direkte på thermotec®.
 Kombineres perfekt med thermotec® kantbånd.
 Med en bredde på 125 cm og den selvklæbende overlapsstrimmel er det muligt at lægge meget gulv med lave eks

traomkostninger (næsten intet klæbebånd påkrævet).
 Som systemdesign – med thermotec® BEPS-WD 70N (fra 60 mm) med et lag thermotec® akustiksystembane 6 mm og 50

Produktsammensætning/materiale

Akustiksystembane
6/500 - Z-23.21-1874 - B2-6.0-1.0
Ekstruderet polyethylen-skum med
lukkede celler med folielaminering, 100 %
HFCKW- og HFKW-fri

KVALITETSCERTIFIKAT

KVALITETSCERTIFIKAT

Vi bekræfter hermed, at produkterne

Vi bekræfter hermed, at produkterne

thermotec ® BEPS-WD 70N
thermotec ® BEPS-WD 90N
thermotec ® BEPS-WD 70N rapid
thermotec ® BEPS-WD 90N rapid

thermotec ® BEPS-WD 70N
thermotec ® BEPS-WD 90N

www.thermotec.eu

TEKNISKE DATA

www.thermotec.eu

mm cementafretningslag – opnås en trinlydsisoleringsforbedring på 28 dB i en konstruktionshøjde på 120 mm.

Længde

40 m

Bredde

1,25 m

Tykkelse

6 mm

Udførelse

Rullevare med klæbebånd

Emballage

Rulle i PE-sæk

Nominel værdi for den termiske ledningsevneλD

0,045 W/mK

Tilsvarende luftlagstykkelse – sd-værdi

≥ 120 m

Temperaturbestandighed langvarig
kortvarig

80 - 85˚C
90˚C

Brandforhold iht. DS/EN 13501-1

E

Brandforhold iht. DIN 4102

B2

Formbestandighed ved +40˚C

< 10%

Tykkelsestolerance (iht. ÖN EN 13163)

± 1 mm

Længdetolerance (iht. ÖN EN 13163)

-1%; + °°

Breddetolerance (iht. ÖN EN 13163)

± 0,6%

Tæthedskontrol (iht. DIN 16726)

Tæt

Dynamisk stivhed

≤ 115 MN/m3

Trinlydsreduktion ΔLW, R

14 dB (med 60 mm thermotec BEPSWD 70N 28 dB)

 Fugefri lægning uden tab af isoleringsværdi

Komprimerbarhed

≤ 1 mm

 Formstabil, let, høj bæreevne

Tæthedskontrol (iht. DIN 16726)

Tæt

Dynamisk stivhed

≤ 115 MN/m3

Trinlydsreduktion ΔLW, R

14 dB

Komprimerbarhed

≤ 1 mm

er 100 % HBCD-fri
.

AgBB-kontrolleret
og opfylder således kriterierne fastsat af den østrigske komité for sundhedsmæssig vurdering af byggematerialer.

Neumarkt i.M. d. 01.10.2016
		

Egon Döberl
Administrerende direktør

CD FREE

100% HB

Neumarkt i.M. d. 01.10.2016
		

Egon Döberl
Administrerende direktør

Oversigt over alle fordelene
ved thermotec®.
Prøv selv.
 EN 16025-1 konform, pumpbar isoleringsmateriale
 Laboratorieovervågede kvalitetsprodukter

med ekstern overvågning
®

 Afretningsplade med garanteret ensartet tykkelse
 Hurtig, støvfri påføring
 Ideel til gulvvarme
 Mulighed for enorme installationshøjder
 Kan lægges med fald

Denne trinlydsbane er blevet udviklet i system med thermotec®.
Lad os rådgive dig!
Kontrollér gyldigheden af databladet på www.thermotec.eu.
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6

thermotec® REFERENCER

NORDSTJERNEN VIBORG
Beskrivelse:
Indbygget mængde:

Opbygning med thermotec® BEPSWD 70N samt gulvvarme/slidlag
2000 m2

SKT HELENE VEJ HORSENS
Beskrivelse:
Indbygget mængde:

Opbygning med thermotec® BEPSWD 70N samt gulvvarme/slidlag
9000 m2

MIDTBYENS GYMNASIUM VIBORG
Beskrivelse:
Indbygget mængde:

Opbygning med thermotec® BEPSWD 70N samt gulvvarme/slidlag
8000 m2
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thermotec® REFERENCER

SALTHOLMSGADE AARHUS

SØELYSTVEJ SILKEBORG

Beskrivelse:

Beskrivelse:

Indbygget mængde:

Opbygning med thermotec® BEPSWD 70N samt gulvvarme/slidlag
6500 m2

Indbygget mængde:

Opbygning med thermotec® BEPSWD 70N samt gulvvarme/slidlag
5000 m2
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thermotec® REFERENCER

TORVEGADE 42 ESBJERG
Udførelsesår:
2018 - 2019
Bygherre/Totalentreprenør: K.G.Hansen A/S
Projekt:
Ejerboliger samt erhverv
Beskrivelse:
Opbygning med thermotec® BEPSWD 70N samt gulvvarme/slidlag

KIRKEBJERG PARKHOUSE GLOSTRUP
Udførselsperiode:
Bygherre/Totalentreprenør:
Projekt:
Beskrivelse:

2018 - 2019
O.O. Enterprise Balling
118 ejerboliger
Opbygning med thermotec® BEPSWD 70N samt gulvvarme/slidlag

TEGLGÅRDSVEJ, KOLDING
Projektet omfatter opførelse af nye ungdomsboliger på Tegl
gårdsvej i Kolding. Byggeriet består af en boligblok indehol
dende 27 boliger inkl. kælder med depot og cykelparkering.
Materiale- og konstruktionsvalg for bygningerne er baseret
på velgennemprøvede løsninger. Derudover understøtter de
valgte materialer den arkitektoniske vision og opfylder byg
herrens krav til vedligeholdelsesfrie overflader. Facaderne er
primært udført som skalmurede teglfacader, og det vandrette
tag med tagterrasse er fremstillet i tagpap.

20

Udførselsperiode: 2017 - 2018
Bygherre:
Lejerbo Kolding
Projekt:
27 Ungdomsboliger
Arkitekt/Ingeniør: D.A.I. Arkitekter og Ingeniører A/S
Entrepriseform/-sum: Totalentreprise/16.000.000 kr.
Beskrivelse:
Opbygning med thermotec® BEPSWD 130R og Schlüter Bekotec Therm
gulvvarmesystem

"Vores kunder lægger vægt på pålide
ligheden og kvaliteten af det arbejde,
som vi leverer på byggepladsen. For
at kunne garantere denne høje kvalitet
på lang sigt stiller vi også høje krav til
de produkter, vi bruger.

Thermotec har alle de godkendelser
på europæisk plan, der er relevante for
os inden for varmeisolerende fyldma
teriale til afretning, og thermotec® er
derfor den ideelle partner for os."

Hans Peter Jensen
Administrerende direktør
Smartgulv

thermotec ® CUSTOMER STATEMENT
THERMOTEC
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EMIL MØLLERS GADE, HORSENS
Klassisk boligbyggeri hvor bæredygtighed er tænkt ind. No
get af det første du lægger mærke til, når du parkerer bilen her, er
de små bygninger ude foran selve lejlighederne. De har et levende
tag ovenpå sig, hvilket allerede her siger noget om projektet. Med
andre ord har man prøvet at tænke anderledes, hvorfor det giver
god mening, at Thermotec er blevet brugt.
Som sagt er det en ny teknologi, som ikke er så udbredt endnu,
men heldigvis blev det brugt i dette byggeri. Resultatet har været
en maksimal udnyttelse af det tilgængelig rum til isolering samt
højere effektivitet og endda i nogle tilfælde til en billigere pris.

KOLDING HAVE
Hyggeligt og klimavenligt byggeri tæt ved legeparken i Kolding. Hvis man kommer forbi nede ved Zleep hotels eller for den
sags skyld legeparken, vil man ikke kunne undgå at se det nye og
meget anderledes boligområde, Kolding Have. Her er der blevet
tænkt fremtid ind på en helt ny måde. Man har nemlig prøvet at
kombinere flotte bygninger i en slags moderne gammeldags stil
sammen med den eksisterende boligmasse.

PAKHUSENE, HORSENS
Et moderne boligkompleks på havnen.
Præcist som Pakhusene er bygget for
at modernisere havnen omkring Hor
sens området, er Thermotec blevet
brugt. Ikke kun fordi det isolerer godt
med hensyn til varmeregnskabet. Nej,
lydisoleringen er også i top, hvilket
er mere end praktisk, når man i hver

lejlighed har naboer over, under og til
begge sider for sig. Derudover har det
været vigtigt, at hele byggeprojektet
har holdt en skarp deadline, hvilket
Thermotec har været med til at hjæl
pe på. Tiden det tager for at isolerer
reduceres nemlig drastisk med denne
nye teknologi.

22

23
THERMOTEC

thermotec.eu
Copyright thermotec ® - 22.03.2021 DK
Forbehold for trykfejl og
tekniske ændringer.
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