
Cable Board®

PRODUKTBESKRIVNING

Specialdesignad isolerskiva för Cable Kit  300 och 200. Kombinationen ger ett  lätt installerat  golvvärmesystem för
klinker- och naturstengolv.

Energibesparing upp till 35 %

Skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt  på ett  extremt effekt ivt  sätt . Jämfört  med ett  referenssystem
utan isolering blir energiförbrukningen upp t ill 35 % lägre. Ingen värme går t ill spillo nedåt  eller åt  sidorna och
golvvärmesystemet blir snabbverkande. Golvtemperaturen höjs 5-7°C på en t imma. Tack vare snabbheten är det
extra lämpligt  att  styra golvvärmen med en termostat  med energisparprogram.

Extruderad polystyrencellplast  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.

Plug-and-play

Skivan är endast  20 mm och har färdiga spår att  lägga värmekabeln i. Det  gör att  kabeln installeras med ett  konstant
cc-avstånd som ger 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.

Ebeco Cable Board installeras med få arbetsmoment. Skivan fästs direkt  mot golvet  med Adesilex flytfix. Kabeln
läggs i spåren och fixeras med tejp. Sedan fylls spåren med flytfix som plattorna kan sättas i.

För alla golvkonstruktioner

Med flytfixet  i spåren uppstår en balkverkan som ger hög hållfasthet . På betongunderlag kan den användas både i
våtrum och torra utrymme. På träunderlag får den endast  användas i torra utrymmen. Den ersätter då gipsskivan i
golvkonstrukt ionen. I våtrum med träunderlag rekommenderar vi Ebeco Thermo Board.

*Tester utförda av SP. 

ARTIKELFÖRTECKNING

Art ikelnr Längd Bredd Tjocklek Yta/skiva Antal skivor/frp Total yta/pkt

8960180 1200 mm 600 mm 20 mm 0,72 m² 5 st 3,6  m

GARANTI

Vi lämnar 12 års grundgaranti på allt  som ingår i golvvärmepaketet  - inklusive termostaten. Gäller också Ebecos
isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker 100 % av kringkostnaderna vid en
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http://www.ebeco.se/termostater/eb-therm-355
http://www.ebeco.se/isolering/thermo-board


eventuell skada.

Dessutom ger vi dig möjlighet  att  förlänga garantit iden på golvvärmen t ill 25 år när du registrerar dig via formuläret .
På termostaten gäller dock fortfarande 12 års grundgaranti. Alla villkor och forutsättningar finns i garantibeviset .

TEKNISK FAKTA

Mått 600x1200x20 mm

Materialtyp Extruderad polystyren

Värmeledningsförmåga 0,030 W/mC

Smältpunkt > 100°C

Flampunkt > 380°C

Max kontinuerlig temp. 75°C

Vattenavstötande 100 %

Olöslig i vatten  

Hög resistens mot syror och bakterier  

Fri från freon  

Fri från bromerande flamskyddsmedel  

 

Välj rätt antal paket

Cable Board läggs i hela rummet, alltså även under fast  inredning, för att  få samma golvhöjd överallt . Mät  hela
rummets yta för att  räkna ut  hur många paket  du behöver.  

Välj rätt Cable Kit

Golvvärmepaketet  Cable Kit  förläggs bara på den fria golvytan. Vid val av Cable Kit  storlek; räkna ut  den fria
golvytan. Räkna alltså bort  ev. fast  inredning som toalettstol, golvbrunn, fasta skåp etc. Välj sedan Cable Kit  ur
tabellen nedan.

Fri golvyt a Cable Kit  300 Cable Kit  200

1,4-1,9 m² 89 608 70 89 608 50

1,9-2,4  m² 89 608 71 89 608 51

2,3-3,0  m² 89 608 72 89 608 52

3,1-3,9 m² 89 608 73 89 608 53

3,7-4,6  m² 89 608 74 89 608 54

4,3-5,2 m² 89 608 75 89 608 55

4,9-5,9 m² 89 608 76 89 608 56

5,7-7,3 m² 89 608 77 89 608 57

7,3-9,2 m² 89 608 78 89 608 58

8,6-10,5 m² 89 608 79 89 608 59

10,7-12,7 m² 89 608 80 89 608 60

12,4-14,4 (15,4)* m² 89 608 81 89 608 61

15,4-17,5 (18,5)* m² 89 608 82 89 608 62

18,5-20,7 m² 89 608 83 89 608 63

 

*För ytorna inom parentes räcker inte kabeln t ill de två yttersta spåren. Planera då förläggningen noga eller
kombinera två kit .

TILLBEHÖR

2 / 3 ebeco.com

http://www.ebeco.se/garanti
http://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/garantibevis_kit.pdf


ADESILEX P4
Flytfix. Används vid förläggning av Ebeco Cable Board. Räcker t ill ca 1,5 m² vid
fixering av isolerskiva, fyllning av spår och plattsättning.

Art ikelnr Benämning
8960184 Flytfix Adesilex P4, 20 kg

PRIMER +
Primer + används t ill förläggning av Cable Kit , Cable Board eller Thermoflex Kit  på
befint ligt  golv (spån-/gipsskiva eller betong). Räcker t ill ca 25 m².

Art ikelnr Benämning
8960550 Primer +, 1 liter

FIXERINGSTEJP
Fixeringstejp som används vid förläggning av Ebeco Cable Kit . Tejpen räcker t ill ca
4 m². (Ingår i Cable Kit  300/200.)

Art ikelnr Benämning Mått
8960545 Fixeringstejp 15 mm x 25 m
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