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Forberedelse – mineralske underlag

1.Underlag skal være fast, bæredygtigt, ikke deformbar og fri for

støv, smuds og andre forurenende elementer. Ujævnheder skal

afrettes med passende fugemasse. Underlaget skal være tørt

og klart til behandling. Navnlig skal nybyggede underlag være

tilstrækkelig tørre, så krympning gennem hærdningsprocessen

er afsluttet inden montering af gulvvarmeplader. (Maks.

restfugtighed: cementlag 2,0 CM-%, afretningslag i kal-

ciumsulfat 0,5 CM-%)

2.Stærkt sugende, mineralsk underlag (f.eks. afretningslag i

anhydrit) skal forbehandles med en grunder. Eventuelle op-

hobninger af bindemiddel på overfladen (sintrede lag) skal

fjernes forinden.

Forberedelse – træunderlag

1.Det er vigtigt, at substratet er korrekt udført på træbjælken, før

installationen af wedi gulvvarmeplade-systemet påbegyndes.

2.Alle byggetekniske krav til vådrum er beskrevet i det gæl-

dende bygningsrelement under, pkt. 4.5 Fugt og holdbar-

hed. De grundlæggende krav og anbefalinger til vådrum er

beskrevet i Statens Byggeforskningsinstitut vejledning 252

(SBI). Det til hver tid gældende bygningsrelement, ligger til

grund for SBI anvisningen for vådrum

3.Det anbefales at læse denne SBI-vejledning omhyggeligt

igennem før vådrumsprojekter planlægges og gennemføres.

Både arbejdets design og udførelse skal være omfattet af

kvalitetssikring.

Der er særlige krav til træbjælkernes styrke og stivhed i våd-

rum, når der anvendes uelastiske gulvunderlag som fliser. wedi

gulvvarmeplader kan absorbere mindre bevægelser fra un-

derkonstruktionen, men det kan flisebelægningen ikke.

Derfor er det en grundlæggende forudsætning, at den an-

vendte konstruktion ikke udviser deformationer.



Montering – wedi gulvvarmeplader

wedi byggeplader monteres i fleksibel fliseklæber påført gulv-

overfladen med 10 mm tandspartel.  Det anbefales at man på

bagsiden af wedipladen påfører et tyndt kontaktlag før mon-

tering. (wedi 320 universal fliseklæb anbefales). Det er vigtigt

at alle samlinger limes og tætnes med wedi 610 klæbe og

tætningsmiddel i to lag som vist i figur 1.

I vådrum er det vigtigt at de åbne ender af udfræsningerne på

wedi gulvvarmepladen, udføres vandtætte i kantområderne.

2.A Fugerne langs hele kantområdet afsluttes med en  wedi

byggepladeliste (ca. 5 cm) i samme tykkelse som wedi

gulvpladen. Sammenføjningskanterne skal tætnes fuld-

stændigt med wedi 610 klæbe- og tætningsmiddel.

2.B Alternativ form for tætning af udfræsningerne er fast-

klæbning af wedi byggepladestifter (Længde × bredde

× tykkelse ca. 50 × 14 × 12,5 mm) som tætnes med wedi

610 klæbe- og tætningsmiddel (fig. 2b).
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Alu pex røret lægges i udfræsningerne. Udfræsningen fyldes

herefter med fleksibel fliseklæb, f.eks. wedi 320.
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I vådrum skal byggeplader/vægsammenføjninger påføres tæt-

ningsbånd og et flydende tætningsmiddel (anbefalet: wedi

Tools tætningsbånd med wedi 610 eller wedi 520). Alle gen-

nemføringer i wedi gulvvarmeplader skal tætnes som tidligere

anvist i teksten.

Hele overfladen skal dækkes med et 600 mm bredt, selvklæ-

bende armeringsbånd (anbefalet: wedi Tools armeringsbånd

600 mm).

Herefter kan keramiske fliser med en minimumsstørrelse på

10 × 10 cm lægges uden yderligere forbehandling. Laminat

eller færdigt parketgulv skal lægges som svømmende gulv.

(Bemærk: Ved anvendelsen af træoverflader kan den termiske

ledningsevne forringes).
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