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Heat Pak 7 mm underlagsplader

Anvendelse under:    

 

Varenummer Størrelse 1 pakke 1 palle Salgsenhed 

401040 600 x 1200 x 7 mm 4 bund/4 top 48 pakker / 1 palle 

   2,88 m² 138,24 m²  

      
 

Beskrivelse:       
Heat-Pak® er et frit flydende undergulv, specielt designet til installation oven på alle typer af 
gulvvarmesystemer. Dette specielle undergulvssystem giver et meget stabilt undergulv, hvorpå 
alle typer gulvbelægning kan lægges. Heat-Pak® giver et perfekt jævnt undergulv, som vil 
beskytte din gulvbelægning mod genskin fra undergulvet. Derfor er dette undergulv særdeles 
velegnet til fuldlimede tæpper, linoleum, vinyl og kork. Heat-Pak® er løsningen til, på en enkel 
måde, at skabe et meget stabilt undergulv og lettere at bruge end en traditionel spartling. Ved 
brug af Heat-Pak® vil gulvet hurtigt være, tørt, rent, nivelleret og klar til montering af gulvbe-
lægningen. Den meget lave varmemodstand vil lede varme fra gulvvarmesystemet uden prob-
lemer. Dette giver en positiv effekt på varmens effektivitet og vil beskytte gulvet mod såkaldte 
hot spots. Heat-Pak® er lavet af en høj kvalitet af MDF plade og består af en bundplade (3 mm) 
og en top plade (4 mm). Begge plader er forsynet med en speciel, interaktiv lim, der binder dem 
grundigt sammen efter installationen, hvorefter man har et meget stabilt undergulv, et under-
gulv næsten perfekt nivelleret og frit for synlige samlinger. Heat-Pak® er et undergulvssystem 
der giver en meget jævn og stabil base, på hvilken alle slags gulvbelægninger kan monteres 
direkte. 
 
 

Teknisk information  
Tykkelse/Tolerance 7+-0,2 

Mål / Tolerance:  600 x 1200 / +-1,5 

Råmateriale: MDF med klæb 

Vægt: (kg/m3) 770 

Farve: Natur 

Bøje styrke  kg/cm2 >40

Brandsikringsklasse DIN 4102 B2 

Fugt (%) 4-10 

Max. Vandabsorption efter 24 timer (%) <40 

Varmeledningsgrad (m2.KW.-1)  0,047 

Formaldehyd grad E – 1

Pakning 

Pallehøjde 850  mm inkl. palle 

Pallemål (lxbxh mm) 1200 x 1200 x 150 

Pallevægt 830 kg


