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Tempo 
22 mm

Monteringsanvisning for Byggelit Tempo varmegulvsystem 

TEMPO
– et komplet 
gulvsystem 

for vandbåren 
varme
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FUNKTIONSTESTET AF SP
Tempo Varmegulve indgår som en del af et system til vandbåren gulvvarme. Kontakt en 
VVS-installatør, inden montering påbegyndes. Tempo Varmegulve er funktionstestede hos SP, Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut og godkendt af SP Certifiering. Funktionsgodkendelsen SC 0123-16 
gælder under forudsætning af, at denne monteringsanvisning følges.

Tempo Varmegulve er sammen med varmefordelingsplader og rør samt overgulv iht. denne anvis-
ning en overflade på mindst 7 mm laminat, godkendt til boliger iht. kategori A. Tempo Varmegulve kan 
dermed anvendes som bærende undergulv på træstrøer, inden man lægger overgulv ifølge denne 
anvisning. 

Tempo Varmegulve er endvidere godkendt som sikkert mod gennemfald iht. Arbetsmiljö-
verkets krav. Ifølge Arbetsmiljöverket skal underlag, som kan betrædes under byggeriet, have 
en betryggende bæredygtighed, så man undgår at falde igennem.

BELASTNINGSKATEGORI A
Konstruktionsprincipperne i denne instruktion opfylder krav i belastningskategori A iht. EN 1991-1-1  
og EKS 10. 

Anvendelsesområder i kategori A omfatter boliger og lignende, f.eks. flerfamilieshuse og villaer,  
soveværelser og afdelinger på hospitaler, soveværelser på hoteller og vandrehjem, køkken og toiletter. 

Sporplade

Produkt 22 mm varmegulv

Format, sporplade 620 x 1820 x 22

Dækkende format 600 x 1800 x 22

Format, vendeplade 595 x 1220 x 22

Dækkende format 595 x 1200 x 22

Sporafstand 200 mm (3 spor/plade)

PRODUKTFAKTA

MONTERING AF BYGGELITS  
SPOR- OG VENDEPLADER

Varmeplade
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Produktbeskrivelse: Dækkende format 600 x 
1800 hhv. 1200 x 595 mm. Afstand mellem strøer 
maks. centerafstand c/c 600 mm. Spor- og 
vendeplader leveres i kvaliteterne P6 og P7 (fugtbe-
standig). P6 er godkendt til klimaklasse 1, mens P7 
er godkendt til klimaklasser op til 2, dog kun i mon-
teringsfasen.

Begynd monteringen med en vendeplade, som 
efter behov tilskæres, tilpasses i længden og 
monteres med langkanten langs med strøerne. Lad 
der være en udvidelsesfuge mod alle vægge og 
afgrænsninger. Efterfølgende sporplader med fuger 
monteres tværs over strøerne. Endestød forskydes i 
forhold til hinanden i nærliggende rækker. Hvis de 
havner mellem samme strøpar, skal afstanden 
mellem endestødene være mindst 200 mm.

For at passe til forskellige strøafstande har vende-
pladen ingen ferprofil på langsiderne. Det er 
derfor vigtigt, at man også afskærer den profil på 
sporpladen, som går mod den lige kant på 
vendepladen, og at samlingen, som limes og 
skrues, er placeret midt på strøen. Sporpladen 
behøver i øvrigt ikke at blive samlet på strøerne (f.
eks. hvis man har valgt kun at anvende sporplader 
og fræse vendingerne selv). Hvis man fræser 
vendepladerne selv, skal vendesporets indvendige 
diameter hvile på mindst 10 mm strø. Se separat 
instruktion for fræsning af vendeplader på www.
byggelit.se 

Pladerne skal understøttes af en strø eller en 
kantstrø langs alle vægge. Pladerne skal monteres 
med en skruerække i hver strø og kantstrø. Pladen 
monteres med fire skruer på hver strøpassage.

Skruetype: Spånpladeskrue 4,2x55 eller  
tilsvarende.

Limning: Pladerne limes omhyggeligt, både i 
fugerne og mod strøerne. Limmængden skal være 
så rigelig, at en lille smule presses frem i fugen, 
når pladerne presses sammen. Overskudslimen 
fjernes, inden den tørrer. Regn med ca. 1,3 liter 
lim pr. 10 m² gulvflade.

Limtype: Ved montering af P6-standardplader 
anvendes PVAc-lim, klasse D2 hhv. D1, afhængigt 
af temperaturen ved monteringen. Ved en tempera-
tur over +10 °C anvendes f.eks. Cascol Indoor 
3304, og ved en temperatur under +10 °C 
anvendes f.eks. Cascol Winter 3303. Ved monte-
ring af fugtbestandige P7-plader anvendes en 
fugtbestandig PVAc-lim klasse D3, f.eks. Cascol 
Outdoor 3337, SikaBond 540 eller tilsvarende.

Varmepladerne placeres 
med et mellemrum på 10-15 
mm mellem hver plade. 

Støvsug sporene omhyggeligt, inden  
varmeplade og rør lægges i  
monteringsfasen.

10-15 mm
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4. 5.

Montering, trin 1
Vent med at montere vendepladerne ved enden af den side, hvor varmerørene kommer ind. Start i 
den anden ende af rummet med at tilpasse længde og bredde på vendepladen i det første vendefag. 

For at udnytte vendepladen maksimalt bør man om muligt sørge for, at strøafstanden i første og sidste 
strøfag er 600 mm regnet fra væggen til midten af den anden strø. Sørg for, at vendesporet er 
placeret over en strø (vendesporets indvendige radius skal ligge mindst 10 mm inde på strøen). 

Renskær ferprofilen på sporpladens korte side, som skal lægges mod vendepladens lige kant. 
Sporpladens og vendepladens lige kanter skal limes og skrues mod hinanden midt på strøen. Lad der 
være en udvidelsesfuge mod alle vægge og afgrænsninger. Klargør nu disse vende- og sporplader.

Montering, trin 2
Sidste vendepladefag tilskæres, og rør trækkes ind til varmesystemet ved rød markering nederst (X) i 
samråd med VVS-installatøren

Afskær og tilpas bredden på vendepladen i forhold til strøafstanden i det sidste fag. Vendepladerne 
er ved leveringen forsynet med huller til indgående og udgående rør. De huller, der vælges til 
rørgennemføring, skal skråfases (A) på undersiden. Dette er for at undgå skader på gulvvarmerøret 
(se billede herunder).

OBS! Husk, at fasning skal udføres i de tilfælde, hvor der kræves nye huller til rørgennemføring! 

OBS! Husk udvidelsesfuge på ca. 10 mm mod væg/ydre afgrænsning. Sørg også for, at vendespo-
ret er placeret over strø/kantstrø (vendesporets indvendige radius skal ligge mindst 10 mm inde på 
strøen). (B)

SPAR MATERIALER!
Normalt lægges strøerne med en indbyrdes afstand 
på 600 mm i et rum. Sidste strøfag kan derfor være 
mindre end 600 mm – så skal vendepladen 
afskæres. Et tip er at anvende en afstand på 600 
mm i det første og i det sidste strøfag og lade det 
mindre mål være et sted midt på gulvet. Så udnyttes 
vendeskiven fuldt ud. Da sporpladerne kan fastgøres 
frit over strøerne, passer de også godt i resten af 
rummet.

Trin 2

Trin 1

Kantstrø

X = Indgående rør

X

X

Maks.  
c/c 600 mm c/c 600 mm

c/c 600 mm

c/c 600 mm

c/c 600 mm

c/c 400 mm

c/c 600 mm

≤ 600 mm  
fra vægside

A

•
•
•

•
•

•
•

•

1

2

B Vendesporets indvendige diameter skal hvile på 
mindst 10 mm strø

Udvidelsesfuge (1 mm/meter gulv, dog mindst 10 
mm)
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6. 7.

LAMINAT- ELLER PARKETGULV
Laminat- eller parketgulv (med en tykkelse på mindst 7 mm), monteres løst, svømmende oven på sporpladerne i 
samme  
retning som disse, altså på tværs af underliggende strøer. Læg først noget gulvpap oven på gulvvarmeinstallatio-
nen. Foreskrives fugtspærre, skal denne placeres iht. overfladeproducentens anvisning. Sørg for, at overfladens 
fuger så vidt muligt forskydes i forhold til undergulvets.

Parket/laminat  
(mindst 7 mm)
Gulvpap
Spor/vendeplade

PLASTBELÆGNING ELLER LINOLEUM
Når der anvendes plast- eller linoleumsbelægning som overflade, skal Byggelits spånplademellemgulv på 
mindst 16 mm  
anvendes. Dette gulv skal lægges løst svømmende med noget gulvpap mellem sporpladerne og det svømmen-
de  
gulv (se billedet herunder). Byggelits svømmende gulv fremstilles iht. kvalitet P2.

Mellemgulvspladerne lægges med mindst 200 mm forskudte korte endesamlinger og med en udvidelsesfuge 
på 10 mm langs alle vægge og faste genstande. Mellemgulvet limes i not og fer med PVAc-lim klasse D2, f.
eks. Cascol Indoor 3304 eller tilsvarende. Limmængden skal være så rigelig, at en lille smule presses frem ved 
monteringen. Overskudslimen tørres derefter bort.

Undgå i størst muligt omfang at få det svømmende gulvs længdesamlinger lige over for sporpladens længde-
samlinger. Forskyd det svømmende gulvs korte endesamlinger med mindst 100 mm i forhold til de underlig-
gende sporpladers korte endesamlinger.

Inden belægning af gulvet skal alle pladefuger om nødvendigt slibes. Undgå at bruge fugemasse, da fugten i 
fugemassen suges op og stadig kan være i pladen et stykke tid efter, at den fugede overflade er tørret. Den 
tilbageværende fugt under en tæt belægning kan påvirke gulvets planhed i negativ retning.

Plastbelægning/linoleum
16 mm svømmende gulv
Gulvpap
Spor/vendeplade

Man kan også fint anvende Byggelits 12 mm ROT-mellemgulv i kvaliteten P2.
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VED MONTERING AF BYGGELITS ROT-GULV
ROT-gulvet (A), som har et dækkende format på 580 x 1800 mm, monteres langs det sporede gulv. 
Montering påbegyndes i den ende af gulvet, hvor sporpladens passtykke er placeret. Undgå at få ROT-gulvets 
længdesamlinger lige over for sporpladernes længdesamlinger. Forskyd ROT-gulvets korte endesamlinger 
mindst 200 mm i forhold til den underliggende sporplades korte endesamling. Byggelits ROT-gulv fremstilles 
iht. kvalitet P2.

ROT-gulvet skrues i sporpladerne i et rudemønster på ca. 200 mm og med første skrue, hvis muligt,  
ca. 20 mm fra ROT-gulvets kant. Spånpladeskruens længde skal være mindst 30 mm.

Pladerne limes omhyggeligt i alle fuger, og limmængden skal være så rigelig, at en 
smule lim presses frem i fugen, når pladerne presses sammen. Overskudslimen fjernes, 
inden den tørrer. Regn med ca. 1,0 liter lim pr. 10 m² gulvflade. Anvend PVAc-lim klasse 
D2, f.eks. Cascol Indoor 3304.

A.  ROT-gulv skrues i samme 
retning som varmegulv-
pladerne.

Rør

Plade

Klinker
Monteringsklæber
Membran ARDEX S 1-K/ARDEX  
7+8, ARDEX TRICOM-DUG
Afretningsmasse ARDEX  
K75 eller tilsvarende
Primer ARDEX P3/P51 eller 
tilsvarende
Armering
Byggelit ROT-gulv 12 mm,  
som skrues c/c 200 mm
Spor/vendeplade

KLINKEGULV VÅDRUM

Vådrum

Se flere oplysninger om ROT-gulv på side 9.
Forskudt samling.

Keramisk beklædning af gulvet kræver en mindre strøafstand. Strøernes afstand må da højst være 300 
mm c/c. Konstruktionen skal udføres efter anbefalet branchestandard.

www.byggelit.se 9.

OBS! Sørg for at skrue, så  
varmerørene ikke beskadiges.
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HÅNDTERINGSANVISNINGER 
TEMPO VARMEGULVSYSTEM

Generelt
Inden pladerne monteres, er det vigtigt, at de konditioneres i det klima, de efterfølgende skal anvendes i. 
Fugtindholdet i pladerne må ikke overstige 8 % ved belægning.

Beskyttelse under transport
Ved udendørs transport skal pladerne beskyttes på en sådan måde, f.eks. med en presenning, at de ikke 
udsættes for tilsmudsning og nedbør. Plader med profilerede kanter kan, hvis de udsættes for langvarig høj 
fugtighed, beskadiges i profilen, hvorved monteringen besværliggøres. Af samme årsag bør pladerne generelt 
håndteres med varsomhed.

Beskyttelse under oplagring
Spånpladerne bør oplagres indendørs. Oplagring udendørs skal være kortvarig, og spånpladerne skal 
tildækkes omhyggeligt, f.eks. med en presenning, så pladerne beskyttes mod nedbør. God ventilation er 
nødvendig ved overdækning. 

Spånpladerne skal oplagres på et plant og vandret underlag. OBS! Spånpladerne må aldrig stables  
direkte på jorden uden fugtspærre. Der skal være et underlag, som hæver pladerne mindst 10 cm fra jorden. 
De bedste oplagringsbetingelser er +15 til +25 °C og 50-65 % relativ luftfugtighed (RF). RF må ikke i længere 
tid overstige 80 %.

P6 (standardkvalitet)
Tempo spor- og vendeplader mærket med kvalitetsklasse P6 er beregnet til anvendelse i tørre indendørsmiljøer. 
De må ikke anvendes udendørs eller på en sådan måde, at de udsættes for væde eller luft med en meget høj 
luftfugtighed. Plader med P6 kvalitet er beregnet til anvendelse i klimaklasse 1*. 

P7 (fugtbestandig kvalitet)
Tempo spor- og vendeplader mærket med kvalitetsklasse P7 er beregnet til anvendelse i klimaklasse 1* og 
2**, dvs. både tørt indendørsmiljø og miljøer med forhøjet luftfugtighed over 85 % RF (nogle få uger om året). 
Pladerne må dog ikke udsættes for vand i form af nedbør eller på anden måde være uden beskyttelse. Hvis 
gulvet anvendes som platformsgulv, skal det beskyttes mod væde med presenning eller lignende.

Formaldehyd
Tempo varmegulve er certificerede iht. gældende E1-norm med hensyn til formaldehydemissioner. 

HUSK DETTE
• Kontrollér, at pladerne er konditioneret inden montering. 

• Kontrollér, at konstruktionen er beskyttet mod fugt.

• Husk at lade der være en udvidelsesfuge omkring alle vægge og afgrænsninger.

•  Hvis der kun skal anvendes sporplader, og rørvendingerne udføres manuelt med overfræsermaskine, skal 
strøer/kantstrøer lægges, så der findes støtte under rørbuen. Fræs rørvendingen, inden sporpladen skal 
monteres. Fræsesporene må ikke afvige fra originalsporene, når det gælder bredde (18,6 mm)/dybde 
(18,2 mm)/radius (8,0 mm). Montér pladen, så rørvendingen placeres over strøen.  
Se separat monteringsanvisning Tempo fræseskabelon på www.byggelit.se.

•  Vendepladerne, som leveres, er forsynet med huller til indgående og udgående rør. Husk, at de huller,  
der vælges til rørgennemføring, skal skråfases på undersiden for at undgå skader på gulvvarmerøret.

•  Bemærk, at spor- og vendeplader i kvalitet P7 opnår klimaklasse 2 i monteringsfasen. Hele konstruktionen 
med valgt overgulv opfylder klimaklasse 1.

FORBRUGSTAL
Sådan beregner man forbrugstallet på spor- og vendeplader, plade og rør i et rum,  
som f.eks. måler 4,0 x 8,0 m.

OBS! Aftal nærmere med leverandøren af cirkulationspumpe, så den maksimale sløjfelængde  
ikke overskrides. Anbefalingen en sløjfe inkl. frem- og returledning ikke bør overstige 90 m.

OBS! Se også beregningsprogrammet på www.byggelit.se

4,0 m

1,2 m

0,595 m 6,8 m 0,595 m

8,0 m

Der skal anvendes vendeplader i begge ender af rummet. Eksempel: Hvis 
rummets bredde er 4,0 m, og hver vendeplade dækker en bredde på 1,2 m,  
så kræves der 3,3 stk. vendeplader i hver ende af rummet = 7 stk. i alt.

Den resterende overflade mellem vendepladerne skal dækkes med sporede 
plader. Da pladerne lægges uden nævneværdigt spild, gør man således: 
Rummets længde på 8,0 m er nu reduceret med længden på vendepladerne = 
0,595 m i begge ender af rummet = 1,2 m. Resterende længde 6,8 m x bredde 
4,0 m = 27,2 m². Én sporplade dækker 1,08 m² (600 x 1800 mm), og det er 
derfor (27,2 m²:1,08 m²) = 26 stk. i alt.

Varmefordelingsplader: Der skal anvendes 4,3 stk. varmefordelingsplader/m² færdigt gulv. I dette  
eksempel er det 4,0 m x 8,0 m = 32 m² x 4,3 plader = 138 stk. 

Rør: Der bruges ca. 5,3 løbende meter rør/m² færdigt gulv + fremløb og retur til varmekilden. I dette tilfælde 
bliver det 5,3 x 32 m² = 170 løbende meter + det antal løbende meter, som bruges til fremløb og retur.

www.byggelit.se 11.

* KLIMAKLASSE 1 karakteriseres af et fugtindhold i materialet svarende til en temperatur på 20 °C  
og en relativ luftfugtighed, som kun overstigerr 65 % nogle få uger om året. (EN 1995-1-1:2004)

** KLIMAKLASSE 2 karakteriseres af et fugtindhold i materialet svarende til en temperatur på 20 °C  
og en relativ luftfugtighed, som kun overstiger 85 % nogle få uger om året. (EN 1995-1-1:2004)
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REALISÉR JERES 
BYGGEDRØMME
Byggelit leverer plader til gulv, vægge, tag og 
indretning – ikke kun når I bygger nyt, men også 
når I bygger om. Enkelt, professionelt og pænt.

VI HJÆLPER DIG MED AT 
REALISERE PROJEKTERNE

Kontakt os for at få flere informationer omkring  
produkterne, finde forhandlere, eller hvis du har  
brug for nye ideer. Informationer og montering- 
sanvisninger finder du også på www.byggelit.se

ANDRE PRODUKTER I BYGGELITS SORTIMENT
BYGGELIT  
INDERTAG*
Med Byggelits indertag bli-
ver det nemmere, når det er 
tid til at renovere eller byg-
ge nyt. Byggelits indertag er 
konstrueret til nem og hurtig 
montering. Indertaget findes 
i flere udførelser og behøver 
ingen efterbehandling. 

BYGGELIT  
COMPACTFLOOR*
Byggelits lydgulv Compact-
floor har meget gode 
lydisolerende egenskaber, et 
håndteringsvenligt format og 
monteres nemt og fleksibelt. 
Gulvets tykkelse er hele 38 
mm, hvilket betyder, at flere 
lag med tyndere plader kan 
erstattes med ét – lavere 
samlet omkostning. 
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Byggelit Sverige AB  
Tel. +46 642-444 00 
E-mail: info@byggelit.se

www.byggelit.se 

* Indgår ikke i dette varmegulvsystem.


