
Vattenburen golvvärme 
med klinker

SIDA 1

Floorés produkter fungerar utmärkt när du planerar att lägga klinker. När du lägger 
Floorés golvvärmeskivor i torrt utrymme (ej våtrum) lägger du klinker direkt på 
skivorna och får på så sätt värmen så nära golvytan som möjligt. 

Klinker i våtrum.  
Läs mer på nästa sida  >
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1. FLOORÉ-SKIVA  

2. FÖRBEHANDLINGSSKIKT (PRIMER) 

3. FIXBRUK

Klinker i torra rum

I torra rum fästs golvvärmeskivorna med lim eller fixbruk på underlaget. När skivorna har monterats  
förbehandlas de med en primer för att fixbruket ska fästa bra. Primern är en flytande lösning som 
penslas eller rollas på i ett tunt lager. Därefter kan klinkerplattorna fästas med fixbruk.

På sida 19 i vår installationsanvisning kan du läsa mer detaljerat om hur du lägger klinker i torra rum. 
Här finns också rekommendationer på lim, primer och fix som har testats och fungerar bra tillsammans 
med Floorés golvvärmeskivor.

https://floore.se/wp-content/uploads/InstallationsanvisningFlooreKit1810Print.pdf


Vattenburen golvvärme 
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SIDA 2

Klinker i våtrum

I torra rum fästs golvvärmeskivorna med lim eller fixbruk på underlaget. När skivorna har monterats  
förbehandlas de med en primer för att fixbruket ska fästa bra. Primern är en flytande lösning som 
penslas eller rollas på i ett tunt lager. Därefter kan klinkerplattorna fästas med fixbruk.

Om bjälklaget består av trä ska ett armeringsnät användas. Armeringen hjälper till att stabilisera 
golvytan från avjämningsmassan och uppåt för att undvika sviktningar och rörelser som sker naturligt 
i träbjälklaget under. Vi rekommenderar Floorés punktsvetsade armeringsnät, 2,5 mm grovlek, storlek 
1145x775mm (art nr 410 88) eller liknande. Om bjälklaget består av betong behövs ingen armering.

Därefter appliceras avjämningsmassa (spackel) enligt tillverkarens rekommendationer. När denna har 
härdat läggs fuktspärr. Nu kan klinkerskivorna fästas med fixbruk. 

På sida 22 i vår installationsanvisning kan du läsa mer detaljerat om hur du lägger klinker i våtrum. 
Här finns också rekommendationer på lim, primer och fix som har testats och fungerar bra tillsammans 
med Floorés golvvärmeskivor.

1

2

3

1. FLOORÉ-SKIVA 

2. FÖRBEHANDLINGSSKIKT (PRIMER) 

3. EV. ARMERING 

4. AVJÄMNINGSMASSA 

5. FUKTSPÄRR 

6. FIXBRUK

4
5

6

https://floore.se/wp-content/uploads/InstallationsanvisningFlooreKit1810Print.pdf
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SIDA 3

Bra att veta
Stabilt bjälklag som inte sviktar
När du lägger klinker direkt på värmegolvet är det viktigt att bjälklaget är stabilt och att det inte före-
kommer svikt i konstruktionen. Om det underliggande golvet sviktar eller rör sig finns det risk för att det 
uppstår sprickor i fogarna eller att plattorna släpper. 

Fästa golvvärmeskivorna 
Oavsett typ av utrymme skall Floorés golvskivor vara limmade mot underlaget.

Plattornas storlek
Fixbruket i kombination med plattorna fördelar punktlaster. Dock bör plattorna inte vara mindre än 
15x15 cm. För mindre plattor eller mosaik bör en lastfördelande skiva eller ett skikt med fiberförstärkt 
spackel läggas ovanpå värmesystemet. Avjämningsmassa ovan Floorégolvet kan även användas för att 
förstärka underlaget innan klinker läggs.

Fixbruk
Valet av fixbruk påverkas dels av vilket stenmaterial som plattorna består av (t.ex. skiffer och marmor 
kan vara känsliga) samt erfarenheten av plattläggning och hur bråttom det är med att beträda golvet 
efter läggningen. Inför val av fixbruk kan dessa ord dyka upp i anknytning till produkterna:

Brukstid - Den tid som fixbruket ligger i rullen (hinken) från det att fixbruket blandas till att det blir 
obearbetningsbart.

Öppentid - Den tid man har på sig att lägga plattor när fixbruket har kammats ut över ytan.

Justerbar - Den tid plattan kan efterjusteras, räknat från att den satts på fixbruket.

Fixkammens tandning beror på plattans storlek. Fråga din plattleverantör vilken tandstorlek som är 
lämplig. Vanligtvis används en 8 mm kam, men det är klinkerplattans egenskaper och mått som avgör 
valet. Använd alltid maskinvisp när fixbruk eller fogmassa ska blandas.


