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EKO TRÆGULVE 

 

GULVVARMEVEJLEDNING 

Mange foretrækker i dag at opvarme deres bolig med gulvvarme, og selvom trægulve i 
sig selv mærkes varme at gå på, er det blot med til at øge velværen ved trægulvet, når 
varmekilden placeres under gulvbelægningen. 
 
Gulvvarme og Eko Trægulve er som skabt til hinanden, hvor et i forvejen behageligt 
trægulv bliver som en drøm at gå på. 
 

VALG AF GULVKONSTRUKTION IFM GULVVARME 

 
Der findes flere muligheder i forbindelse med montering af Eko Trægulve på 
gulvvarme: 

• Betongulv  
- Montering direkte på betongulvet monteret med trinlydsdæmpende underlag og 
med varmeslanger indstøbt i betonen (husk dobbelt fugtspærre). 

- Montering direkte på betongulvet monteret med Elastilon gulvunderlag og med 
varmeslanger indstøbt i betonen. 

- Montering fuldlimet til betongulvet og med varmeslanger indstøbt i betonen. 
• Træbaseret pladegulv 

- Montering på træbaseret pladegulv på beton monteret med trinlydsdæmpende 
underlag og med varmeslanger indstøbt i betonen. 

- Montering på træbaseret pladegulv på beton monteret med trinlydsdæmpende 
underlag og med varmeslanger i varmefordelingsplader. 

 
 

VALG AF GULVVARMESYSTEM 

 
Der findes flere konstruktionsmuligheder, alt efter om der er tale om nybyggeri eller 
renovering. 
Generelt anbefales der en løsning, hvor varmesystemet er placeret umiddelbart under 
trægulvet, enten i form af varmeslanger monteret i varmefordelingsplader eller 
nedstøbt i beton (i begge tilfælde med en indbyrdes afstand på maks. 30cm med 
henblik på en jævn fordeling af varmen under gulvplankerne) eller i form af tynde, 
tætliggende elvarmetråde. 
 
 

KRAV TIL GULVVARMESYSTEMET 

 
1. Varmesystemet skal være af en type, som fordeler varmen enten gennem et 
betonlag eller via varmefordelingsplader, alternativt tynde måtter med varmetråde. 
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2. Overfladetemperaturen på trægulvet må på intet tidspunkt overstige 26 gr. C.. 
Dette krav skal også være opfyldt, hvor der ligger tæpper på trægulvet! 

3. Et vandbaseret varmesystem skal være termostatreguleret og være forsynet med 
rumfølere i alle rum.  
Fremløbstemperaturen må ikke overstige 38 gr. C., hvilket skal kunne reguleres på 
anlægget ved fremløbet (evt. i et teknikskab). 
Normalt vil en fremløbstemperatur på ca. 30 gr. C. være tilstrækkelig. 

4. Et elbaseret varmesystem skal være termostatreguleret med termostatfølere 
placeret under trægulvet, og effekten bør ikke overstige 80W/m2. 

5. Gulvvarmesystemet må ikke være forsynet med natsænkning, da meget varierende 
varmepåvirkning af gulvet kan forårsage revner og/eller sprængninger i 
gulvplankerne. 

 
 

FØR MONTERING AF EKO TRÆGULVE 

 
1. Underlaget skal være korrekt udtørret. 
2. Der skal udlægges dobbelt fugtspærre på betonlaget med tapede overlæg på min. 
20cm. Fugtspærren skal være godkendt. 
Ovenpå fugtspærren udlægges et trinlydsdæmpende lag på maks. 4mm tykkelse, 
dog ikke såfremt Eko Trægulve monteres fuldlimet til betonen. I sådanne tilfælde 
skal fuldklæberen have en indbygget fugtspærre. 
Ved montering på et træbaseret underlag må der ej heller udlægges en fugtspærre 
mellem pladegulvet og Eko Trægulve…denne skal ligge i den underliggende 
konstruktion. 

3. Minimum 14 døgn inden montering af trægulvet påbegyndes, slås 
gulvvarmesystemet til (altid, også om sommeren), og temperaturen øges 
gradvist/dagligt med ca. 5 gr. C..  
De sidste 5 døgn skal være med maksimal fremløbstemperatur.  
I hele perioden skal der foretages daglige udluftninger af rummene. 

4. Ca. 2 døgn inden montering af trægulvet påbegyndes, sænkes 
fremløbstemperaturen gradvist, og gulvvarmesystemet skal være helt slukket under 
montering af trægulvet.. 

5. Montering af trægulvet kan nu påbegyndes. 
Husk at rumtemperatur (min. 17 gr. C. og maks. 25 gr. C.) og luftfugtighed (mellem 
40% og 60% RF) uanset årstid altid skal være stabil i forbindelse med monteringen.  
For at opretholde disse ting må der opstilles alternativ varmekilde. 
Eventuel efterbehandling af trægulvet skal ske, inden gulvvarmesystemet slås til 
igen. 

 
 

EFTER MONTERING AF EKO TRÆGULVE 

 
1. 2 døgn efter montering af trægulvet slås gulvvarmesystemet til, og temperaturen 
øges gradvist/dagligt med ca. 5 gr. C., indtil den anbefalede fremløbstemperatur er 
nået. 

2. Lad gulvvarmesystemet være slået til hele året. 
Temperaturen reguleres automatisk af termostaten i henhold til andre varmekilder 
og årstidens skiftende temperaturer. 
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3. Ved brug af gulvvarme under trægulve skal man være opmærksom på, at træ er et 
levende materiale, hvorfor der kan forekomme lidt større sprækker mellem 
gulvbrædderne i fyringssæsonen. 
Ved en kombination af gulvvarme og genvexanlæg vil der være risiko for stor 
udtørring af gulvet med store revner mellem plankerne til følge. 
Ovennævnte vil særligt gøre sig gældende ved Eko Primaplank, hvor der også kan 
opstå små tørrerevner, vindridser m.m. i plankerne. 
Reklamationer, som kan henvises til ovenstående, vil ikke blive betragtet som 
berettigede. 

4. Brug at tykke tæpper på trægulve kan medføre, at temperaturen på oversiden af 
gulvet vil overstige det tilladte samt medføre utilsigtede revner mellem plankerne 
eller deformering af disse, hvilket i givet fald ikke vil være reklamationsberettiget. 

 

 
HUSK : Det er altid montørens ansvar at sikre, at alle ovenstående betingelser er 

opfyldt, inden monteringen påbegyndes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


