
Nanonap Infra fűtőfilm telepítési eljárás 

1. Felület tisztítása 2. Szigetelés, hő tükör  

beépítés 

3. Infra fűtőfilm méretre  

vágása,  

4. széles ragasztó szalagg

al rögzítés a  szigetelő  

felülethez 

5. Elektromos csatlakozó  

csipesz rögzítése 

5. Elektromos csatlakozó  

csipesz szigetelése  

bitumenes  szalaggal 
6. Szabadon maradt fűtőfilm végek  

szigetelése, rögzítése 
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Laminált  
padlóburkoló Szőnyeg 

Lágy  

Pvc burkolat 

Telepítés Rétegrend vázlatrajz melegburkolat 

Padló, beton 

Nanonap Infra fűtőfilm 

Takaró párazáró fólia 

Hőszigetelő, Hőtükör  
(Oldalnézet 

(Burkolat réteg trev) 

Eps 
szigetelőtábla 

Nanonap Infra fűtőfilm 

Takaró párazáró fólia 
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Infra fűtőfilm telepítése szőnyeg, és pvc burkolat alá 

1. Szereljük fel a hőszigetelés a padlón. 
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre 
3.  Végezzük el a szükséges bekötéseket, 
Csatlakozók, és végek szigetelését 
4. Fedjük le a fűtőfilmet a szőnyeggel 
5. Csatlakoztassuk a termosztátot  

1. Szereljük fel a hőszigetelés a padlón. 
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a 
szigetelésre 3-4 cmes egymásközti 
távolságra 

3.  Végezzük el a szükséges bekötéseket, 
Csatlakozók, és végek szigetelését 
4. Fedjük le a fűtőfilmet a szőnyeggel 

 
5. Fedjük le a cementlapokat a fűtőfilmre. 
6. Fedjük le a pvc szőnyeget végső 
 burkoló felületként. 
7.Csatlakoztassuk a termosztátot  

Figyelmeztetés 
Kérjük, ellenőrizze a beszerelt  fűtés csatlakoztatásait. A beszerelést bízza mindig szakemberre! 

Szőnyeg 

 
 
 
 

Cement lap 

Pvc burkolat 
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Laminált padlóburkolat, csempe és kőburkolat rétegrend 

 
 
 

  

Cementlap 

1. Építsük be a hőszigetelés a padlóra. 
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre 
3.  Végezzük el a szükséges bekötéseket, 
Csatlakozók, és végek szigetelését 
4.Rögzítsük le a cementlapot a fűtőfilmre 
beütő dübel rögzítő csavarokkal 
5. Csatlakoztassuk a termosztátot  
6. Kezdjük meg a csempe burkolást 
flexibilis ragasztóval 

 Beütő dübel 
Rögzítő csavar 

Csempe 

padlóburkoló 

1. Építsük be a hőszigetelés a padlóra. 
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre 
3.  Végezzük el a szükséges bekötéseket, 
Csatlakozók, és végek szigetelését 
4. Fedjük le a fűtőfilmet a laminált párazáró 

védőfóliával 
5. Csatlakoztassuk a termosztátot  
6. Kezdjük meg a laminált padló burkolást 
 

 
 
 
 

Párazáró védőfólia 

Laminált  

padlóburkoló 
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Egyéb fa burkolat rétegrend infra fűtőfilm beépítésnél 

 
 
 
 Fúrjuk ki a megfelelő átmérőjű lyukat 

Helyezzük a dübel csavart a lyukba 

Kalapáccsal óvatosan  
üssük be addig,  
amíg a szerkezetet össze nem 
zárja megfelelően 

Keresztmetszet rögzítő beütő csavar 

Egyéb fa burkolat 

1. Építsük be a hőszigetelés a padlóra. 
2. Helyezzük el a fűtőfilmet a szigetelésre 
3.  Végezzük el a szükséges bekötéseket, 
Csatlakozók, és végek szigetelését 
4.Rögzítsük le a cementlapot a fűtőfilmre 
beütő dübel rögzítő csavarokkal 
5. Csatlakoztassuk a termosztátot  
6. Kezdjük meg a fa burkolat burkolást 
Rugalmas ragasztóval 5 



Padló 

szenzor 

Infra fűtőfilm bekötése   

Termosztát kapcsolási vázlatrajz 
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230 volt 
tápfeszültség 

Elektromos vezeték 2.5 

Sodrott rézkábel 

Végek szigetelése bitumenes 

vízálló szigeteléssel 


