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- om støpemasse og levetid for varmekabler
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Levetid for varmekabler

Hvor lenge varer en varmekabel? 
Et vanlig spørsmål med et vanskelig 
svar, da det er utfordrende å spå, 
særlig om fremtiden. Som oppfinneren 
av varmekabelen, og det selskap med 
lengst erfaring i verden med varme- 
kabler, har Nexans sett eksempler på 
at varmekabler har vært i drift i rundt 
60 år, men det er også eksempler 
på at varmekabler slutter å fungere 
etter 1-2 år i drift. I gulv viser det seg 
ofte at støpemasse med utilstrekkelig 
varmeledningsevne er årsaken til en 
tidlig funksjonssvikt. Forventet levetid til 
varmekabler som er installert og brukt 
riktig, er 40 år eller mer. 

Hva avgjør?
Det er to aspekter som er avgjørende 
for levetiden til en varmekabel: Den 
må være riktig lagt, og den må 
ligge godt. ”Riktig lagt” betyr at 
installasjonsveiledning er fulgt 
for alle deler av installasjonen, både 
den elektrotekniske og den delen som 
har med innstøping å gjøre. Å ”ligge 
godt” betyr at kabelen ligger i ro, uten 
ytre mekaniske påkjenninger, som f.eks. 
bevegelse i et gulv (svikt). Setninger 
i gulv og uteanlegg/veibaner kan gi 
bruddskader i lederne.

”Riktig lagt”
En varmekabel er ”riktig lagt” når 
installasjonen er riktig dimensjonert i 
forholdt til bruksområde, og når de 
begrensninger og anbefalinger som 
leverandøren har gitt blir etterfulgt. 
Dette innbefatter bl.a. riktig/maksimal 
kvadratmetereffekt, avstand til varme- 
hindrende komponenter (sluk, rør, 
vegger m.m.) og type gulv. Når det 
gjelder innstøping, så er det viktig å 
forholde seg seg til både varmekabel- 
leverandørens installasjonsveiledning 
(minimum overstøp, krav til varme- 
ledningsevne og maksimal støpe- 
tykkelse) og leverandøren av støpe- 
massen sin veiledning hva angår riktig 
vannmengde, utblanding (maskinell), 
maks tid før bruk og komprimering for 
å unngå en porøs støp. 

”Ligge godt”.
En varmekabel ligger godt når den 
ikke utsettes for ytre, mekaniske 
påvirkninger. Svikt i gulv er typisk en 
slik påvirkning, og kan komme av 
at det er støpt et for tynt lag rundt 
varmekabelen. De fleste leveran- 
dører av støpemasse for ”tynne gulv” 
anbefaler at det støpes et minimum 
2 cm tykt lag, dersom kabelen ligger 

på et tregulv eller annet underlag 
hvor svikt kan oppstå. Dette for å sikre 
tilstrekkelig styrke og stabilitet i gulvet. 
En annen konsekvens av gulv med svikt 
kan være at fliser løsner.

Driftstemperatur og  
varmeledningsevne
Nexans varmekabler er bygget for en 
maksimal kontinuerlig driftstemperatur 
på 65 °C på ytterkappen. Dette er 
imidlertid en unormalt høy drifts- 
temperatur, da kabelen i et gulv 
(med gulvfliser) som holder 27 °C på 
overflaten, vil ha en temperatur på 
ytterkappen på 35-40 °C. 

De fleste varmekabler styres av en 
termostat, og i et bad er det ofte 
en termostat med gulvføler. Dersom 
støpemassen i gulvet ikke har 
tilstrekkelig varmeledningsevne, så 
vil forskjellen i temperatur mellom 
kabelens ytre kappe og føleren bli stor. 
Årsaken til dette er at støpemassen 
isolerer og det er vanskelig for varmen 
å nå frem til føleren som ligger et 
stykke unna varmekabelen. Dette skjer 
allikevel når temperaturforskjellen er 
stor nok (varmetransport skjer ved 
forskjell i temperatur mellom to steder). 
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Overoppheting
Varmekabler, som andre kabler, 
har lederisolasjon og ytre kappe 
beskyttelse i ulike plastmaterialer. Disse 
plastmaterialene er tilsatt ”stabilisatorer” 
som hjelper til med å holde plast- 
materialene myke og fleksible, og er 
med og sikre lang levetid for kablene. 
Stabilisatorene brytes imidlertid ned 
etter som tiden går, og jo høyere drifts- 
temperatur, jo raskere går nedbrytingen. 
Til slutt (og forhåpentligvis lenge 
etter forventet levetid) vil ytterkappen 
sprekke ved den minste bøying 
av kabelen. Innholdet (resten) av 
stabilisatormengden i en ytterkappe 
kan brukes for å slå fast ca. hvilken 
driftstemperatur det har vært på 
kabelen. 

Våtrom og gulvmembran
De fleste tilfeller av funksjonssvikt på 
varmekabel finner sted i bad og andre 
våtrom. Dette er rimelig, all den tid 
det er lengst tradisjon for å legge 
varmekabler i slike rom, og fordi det 
her legges relativt høy effekt, ofte 
130W/kvm – 150W/kvm. 

Dersom støpemassen her har for dårlig 
varmeledningsevne, så vil temperaturen 

Alt som kan 
gå galt......

på kabelen kunne bli høyere enn den 
er beregnet for. Skulle ytterkappen på 
en varmekabel sprekke som følge av 
overoppheting, så er risikoen høy for at 
det trenger vann inn i kabelen, i hvert 
fall i våtrom med bunnmembran. 

I henhold til våtromsnormen og bygg-
forskriften er det tillatt å benytte både 
toppmembran og bunnmembran i 
våtrom, men Nexans’ anbefaling er 
toppmembran. Vær også oppmerksom 
på at enkelte støpemasser krever bruk 
av toppmembran. 

Er det brukt bunnmembran, så vil 
gulvet, når det dusjes direkte på, 
uansett være mettet av vann, og i 
kombinasjon med såperester etc. 
oppstår det et svært korrosivt (alkalisk) 
miljø nede i gulvet. Varmekabelen 
tåler alkalisk miljø under normale 
driftsforhold, men blir den skadet eller 
får sprekker på ytre kappe i en slik 
situasjon, vil korroderende og elektrisk 
ledende vann komme i kontakt med 
skjerm/jordleder og kabelens kjerne, 
og materialene innenfor ytre kappe vil 
nedbrytes/korrodere over tid. Vann vil 
også ”vandre” på innsiden av kabelen, 
og den er da i realiteten ødelagt og 

ikke mulig å reparere. I slike tilfeller må 
det legges helt ny kabel (og gulv) for 
igjen å få varme i gulvet.

Vær varsom
Selv om varmekabler er mekanisk 
sterke, så er det likevel viktig å gå 
frem på en slik måte at de ikke 
skades under installasjonen. Her må 
alle fagdisipliner som er involvert i 
byggeprosessen være påpasselig 
med å unngå, i størst mulig grad, å 
trå på kabelen, sørge for at spisse 
gjenstander ikke mistes og treffer 
kabelen, eller gjør andre ting som kan 
påføre kabelen skade. Har den blitt 
skadet, så er en perfekt installasjon og 
innstøpning for øvrig til liten hjelp.



Q: Hvilke krav stilles til varmeledningsevne? 
A: For tradisjonell Portland sementbasert mørtel (f.eks. B20) er 

minimumskravet 1,0W/mK, mens for avrettingsmasser og 
andre spesialmørtler er kravet minimum 0,6W/mK og maks 
3 cm. støpetykkelse. For tykkere gulv er kravet det samme som 
for tradisjonell Portland sementbasert mørtel. I støpemasser 
med varmeledningsevne større enn 1,0 W/mK kan varme-
kabler med metereffekt 17W/m og installasjon opp til 150 
W/m2 benyttes. I støpemasser med varmeledningsevne under 
1,0 W/mK anbefales å bruke varmekabler med metereffekt 
10W/m og installasjon under 100W/m2.

Q: Hvor tynt kan jeg støpe? 
A: Minimumskrav til overdekning er 5mm dersom overdekning er  

fliser. I alle andre gulvtyper er minimumskravet 10 mm. 
Dersom det er fare for svikt i gulvet vil mange leverandører av 
støpemasse anbefale minimum 20mm total tykkelse, uansett 
overdekning.

Q: Hvor tykt kan jeg støpe? 
A: Grunnet termisk treghet, og fordi det kan være utfordrende å 

komprimere skikkelig, anbefales maks støpetykkelse 6 cm.

Q: Gjelder garantien dersom jeg støper 7 cm? 
A: Ja, dersom støpemassen er komprimert slik at minimum varme-

ledningsevne er oppnådd, så gjelder garantien selv om det 
støpes tykkere enn 6 cm..

Q: Kan MILLIMAT legges direkte i flislim? 
A: Ja, men det anbefales å bruke flytstøp først, og så flislegging 

etterpå. Dette for å sikre at det ikke oppstår luftlommer i flis- 
limet, noe som vil redusere varmeledningsevnen til limet.

Q: Hva er minste avstand mellom varmekabel og vegg? 
A: Normalt vil avstand fra vegg være ½ c-c, og i innendørs 

installasjoner vil det være kvadratmetereffekten som avgjør 
hvilken c-c kabelstrengene legges ned. Varmekabelen skal 
uansett legges minimum 3 cm fra ferdig vegg for å sikre at 
det er tilstrekkelig støpemasse mellom kabelen og varme- 
hinder (veggen).

Q: Hva er minste avstand mellom varmekabel og sluk? 
A: Minimumsavstand mellom varmekabel og sluk er 5 cm.  

I et lavtbyggende gulv (mindre enn 3 cm tykt) kan avstanden 
gjerne økes opp mot 10 cm.

Q: Kan jeg legge varmekabler sammen med vannrør for 
vannbåren varme? 

A: Ja, men varmekablene må legges med avstander som følger: 
Kryssende rør/kabler - minimum 5 mm avstand; paralelle rør/
kabler - minimum 3 cm. avstand. Det samme gjelder avløpsrør.

Q: Er det tillatt å bruke støpemasser som inneholder 
tilsetninger? 

A: Støpemasser som inneholder glassfiber som fungerer som 
forsterkning/armering er tillatt så lenge støpemassen oppfyller 
krav til varmeledningsevne. Støpemasser som inneholder 
isoporkuler eller lignende er ikke tillatt, da disse ikke vil opp-
fylle krav til varmeledningsevne. Stålfiberarmert støpemasse 
godkjennes heller ikke, da metallfibre kan skade ytterkappen 
på varmekabelen.

Q: Godkjenner Nexans bruk av jordfuktig støp? 
A: Ja, all den tid den komprimeres godt, slik at den ferdige 

støpemassen, når den er tørket og herdet, oppfyller krav til 
varmeledningsevne. Dette er en utfordrende støpe- 
masse å jobbe med, og Nexans anbefaler den ikke.

Q: Kan jeg slå på varmekablene for å få støpen til å tørke 
raskere? 

A: Nei! Støpen skal tørke og herde naturlig, og en på- 
skynding av denne prosessen vil gi en støpemasse av lavere 
kvalitet, både med hensyn til styrke og varmeledningsevne.

Nexans Norway AS
Postboks 6450 Etterstad, 0605 Oslo 
Besøksadresse: Innspurten 9, Helsfyr
Telefon: 22 88 61 00 - Faks: 22 88 61 01
www.nexans.no
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Hva sier Nexans?
(Ofte stilte spørsmål)


