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- Isolerskiva för klinker- och naturstengolv
Cable Board

Energibesparing upp till 35 %

Energibesparande isolerskiva i extruderad polystyren, 
specialdesignad för att användas ihop med Ebeco Cable Kit.



ebeco.com

Cable Board =  Sparad energi
Lättinstallerat golvvärmesystem
Skivan har färdiga spår att lägga värmekabeln i. 
Det ger ett konstant cc-avstånd och garanterat 
jämn värme. Eftersom avståndet inte behöver 
mätas ut för hand blir systemet en snabb plug-
and-play-lösning. Avståndet mellan spåren är 10 
cm och effekten blir cirka 110 W/m².

Godkänd för alla underlag
Skivan fästs direkt mot golvet med Adesilex flyt-
fix. Kabeln läggs i spåren och fixeras med tejp. 
Sedan fylls spåren med flytfix innan plattorna 
sätts. Med flytfixet i spåren uppstår en balkver-
kan som ger hög hållfasthet. Konstruktionen är 
godkänd för alla typer av underlag* och ersätter 
gipsskivan i golvvkonstruktioner på träunderlag. 

Värme reflekteras

Golvyta

Ebeco Cable Board

Befintligt golv

Kyla

Energieffektiv
Skivan är endast 20 mm, men den speciella 
strukturen gör att ingen värme försvinner 
nedåt eller åt sidorna. Jämfört med ett system 
utan isolering blir energiförbrukningen upp 
till 35 % lägre. Och eftersom spillvärmen tas 
tillvara blir golvvärmesystemet snabbverkande. 
Golvtemperaturen höjs 5-7°C på en timma. 
Tack vare snabbheten är det extra lämpligt att 
använda en termostat med energisparprogram.

Tålig och fuktsäker
Materialet gör skivan lätt, tålig och okänslig 
för vattenpåverkan. Dessutom släpper hålen i 
skivan igenom fukt. Du behöver inte oroa dig 
för omvänd fuktvandring eller andra fuktskador.

ART-NR  ARTIKEL   YTA
E 89 601 80 Cable Board isolerskiva 3,6 m²

TEKNISK FAKTA
Material   Extruderad polystyren
Färg    Rosa
Tjocklek     20 mm 
Dimension    1,2 m x 0,6 m/skiva
Förpackning  3,6 m²
Värmeledningsförmåga 0,030 W/m ºC (EN 13164:2003)
Vattenavstötande  100% 
Max kontinuerlig temp 75 ºC
Flampunkt  >380 ºC
Miljö   Saknar freoner

*UNDERLAG
Betong   Våtrum och torra utrymmen
Trä   Torra utrymmen
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Fukt släpps igenom

Plattstorlek 
> 20x20 cm

Plattstorlek 
< 20x20 cm


