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- to plader i én giver øget fleksibilitet og hurtigere montering..

Et varmt og behageligt indeklima begynder med et godt 
isoleret gulv. Ved at efterisolere gulvet med Jackon 
Gulvvarmeplade, øges komforten i boligen samtidigt med 
den hurtige varmeregulering i konstruktionen reducerer 
varmeregningen væsentligt. 

Jackon Gulvvarmeplade til vandbåren varme har 
gennemgået en videreudvikling. Nyheden er, at 
pladerne nu laves med spor til både Ø16/Ø20 mm 
gulvvarmeslanger i én og samme plade. Det giver en 
større fleksibilitet. En anden fordel er, at der er indbygget 
vendespor og spor til fremløb i pladen.

Gulvvarmepladen er isolerende og har trykstyrke 250, 
der gør den egnet til flydende gulve ved såvel nybyg som 
renovering. Den er enkel at montere og sikrer et dejligt 
varmt gulv.

Gulvvarmeplade leveres i 30 mm tykkelse, 
men kan efter aftale produceres i både 50 og 70 mm.
Varmefordelingsplader i aluminimum bestilles separat.Jackon Gulvvarmeplade

- med spor til varmeslanger i Ø16 
og 20 mm i én og samme plade!
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NYHED!

Sikrer godt indeklima året rundt

Hurtig varmeregulering = effektiv energiudnyttelse

Høj trykfasthed - velegnet til flydende gulve

Varmefordelingsplader og spor til varmeslanger

Enkel og hurtig montering

Vendespor i 
pladen

til returløb
Ø16 mm

Ø20 mm

Ø20 mm

Ø16 mm

Ø16 mm
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Ny Jackon Gulvvarmeplade erstatter gamle produkter:
NYT PRODUKT ART NR DB NR TIDLIGERE PRODUKT ART NR DB NR

JACKON GULVVARMEPLADE
Isoleringsplade i Jackopor 250 med støbte 
spor til vandvarmeslange i Ø16 og Ø20 
mm i én og samme palde. Med vende-
spor og spor til fremløb for nem og hurtigt 
montering.

Standard 30 mm

Specialvare 50 mm 
(min. bestilling kræves)

Specialvare 70 mm 
(min. bestilling kræves)

GJP250030

GJP250030

GJP250030

2119734

2119736

2119737

Jackon Gulvvarmeplade
Spor til Ø16 mm vand-
varmeslange, cc 200 mm. 
30 mm

50 mm

70 mm

Jackon Gulvvarmeplade
Spor til Ø20 mm, vand-
varmeslange, cc 300 mm. 
30 mm

50 mm

70 mm

GJP250030221

GJP250050221

GJP250070221

GJP250030323

GJP250050323

GJP250070323

1619021

1630043

1630047

1619022

1630046

1630048

VARMEFORDELINGSPLADE I ALUMINIUM

Ø16-17 mm

Ø20 mm

TBGALU16200

TBGALU20300

UÆNDRET

UÆNDRET

UÆNDRET

UÆNDRET

UÆNDRET

UÆNDRET
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Trykfasthed    kN/m2 korttidsfasthed 250
Langtidfasthed   kN/m2  2% deformation   75
Varmekonduktivitet  W/mK deklareret værdi        0,033
Standard format  mm   600x1160
Tykkelse   mm   30, 50, 70
Kantudformning   skarp
Andet    Ø16 mm spor - c/c 200 mm
    Ø20 mm spor - c/c 300 mm
    Varmefordelingsplader i aluminium bestilles seperat

Teknisk data
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