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Termo 
lämpölattia
Termo lämpölattiajärjestelmä  
saattaa yhteen lämpimän  
lattian sekä askelääniä  
eristävän rakenteen.
 

Järjestelmä yhdistää vesikiertoisen lattialämmityksen 

lattiarakenteeseen lisäten asuinhuoneiston oleskelu-

mukavuutta ja energiatehokkuutta. Lattialämmitys-

putkisto asennetaan kätevästi u-kiinnikkeillä suoraan 

järjestelmän askelääniä vaimentavaan eristelevyyn. 

Lämmönjakoputkien asennusväli keskellä huoneis-

toa, kosteissa tiloissa tai ulkoseinien tai ikkunoiden 

vieressä voi olla erilainen. Toteutustapa mahdollistaa 

lämpötehon jakamisen halutulla tavalla, jolla taataan 

lämmön tasaisuus ja ehkäistään vedon tunnetta huo-

neistossa. Fesconin HS-lämpölattiatasoitteesta tehty  

lämpöön hyvin reagoiva, suora, ohut ja kevyt pinta-

laatta takaa erinomaisen ja energiatehokkaan lämpö- 

lattian. Termo lämpölattia voidaan päällystää yleisim-

min käytetyillä materiaaleilla, kuten parketilla, lami-

naatilla, klinkkerillä, kokolattia- tai vinyylimatolla.

Termo lämpölattia on erityisen helppo asentaa. 

Lattian rakennekorkeus on 60–70 mm. Ratkaisu 

on laajassa käytössä hyväksi todettu ja VTT:llä 

testattu. Järjestelmän kustannustehokkuus on 

poikkeuksellisen hyvä.

 

• Samassa järjestelmässä askeläänivaimennus 

sekä lattialämmitys

• Askeläänieristys on testattu VTT:llä  

 (VTT-S-02771-11)

• Rakennekerros ohut ja kevyt

• Lattiaratkaisu on lämpöteknisesti  

nopeasti ja tehokkaasti reagoiva

• Asentaminen on helppoa 

 

Fescon Termo lämpölattian rakenne 
Turbo-Cube 25 mm ja 30 mm

1. Lattiapinnoite

2. Fescon Flow HS pumpputasoite 35–40 mm

3. Enerline-reunanauha 

4. Enerline-lattialämmitysputki 

5. Lasikuituverkko 

6. Turbo-Cube lattiaeristelevy,  

pinnoitettu 25 tai 30 mm,  

äänenvaimennus 30–32 dB(A)

7. Ontelolaatta > 260 mm
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Tutustu referensseihimme www.lampolattia.fi 

Kokonaan  

piilossa oleva  

lämmitysratkaisu  

on sisustuksellisesti  

erinomainen  

valinta.



• Varmasti äänetön

• Helppo asentaa

• Vertaansa vailla oleva kustannustehokkuus

• Vähemmän työmaajätettä

Lämpölattia-asennukset aloitetaan kiinnittämällä 

reunanauhat seinille, jonka jälkeen levitetään askel-  

äänieriste ja teipataan sen saumat. Oikaisuvaluja ei 

yleensä tarvita ja tiivistys sekä padotustyöt voidaan 

toteuttaa luotettavasti ja helposti. Reunanauha kiinni-

tetään eristeeseen suoraan siihen sisältyvällä teipillä. 

Eristystyö on nopeaa ja työstä aiheutuva jätemäärä 

vähäistä. Lattialämmitysputket asennetaan siististi ja 

nopeasti suoraan eristeeseen u-kiinnikkeillä. Putket 

pysyvät lujasti kiinni eristeen lasikuidulla vahviste-

tussa pintakalvossa. Lasikuituverkko voidaan asentaa 

putkien alle tai päälle.

Toimitukset
Järjestelmän toimituksesta kokonaisuudessaan vastaa Heikkinen Yhtiöt Oy. Toimitukseen sisältyy  
Heatco Finland Oy toimittama lattialämmityssuunnitelma, -eristeet ja koko lattialämmitys-
järjestelmä asennuksineen sekä Fescon Oy:n valmistama pumpattava Flow HS lattiatasoite.

Asennukset

Edut

Heikkinen Yhtiöt Oy hoitaa pumpputasoitteen levi-

tyksen siiloautolla, jolloin pihalle ei tarvita erillistä 

siilorakennelmaa. Menetelmä mahdollistaa kohteiden 

pumppauksen yhdessä tai joustavasti useammassa 

erässä. Ratkaisun etuna myös on, että kalusto poistuu 

työmaalta heti lattiatasoitetyön päätyttyä.

Lattia kestää kävelyn jo vuorokauden pinnoitteen 
levityksen jälkeen. Lattia on päällystysvalmis  
sellaisenaan ilman erillisiä lisätöitä.
 

Eristeen asennus.

Lattialämmitysputkien asennus.

Pumpputasoitteen levitys.



TILAUKSET JA ASENNUKSET

Jarmo Heikkinen
Puh. 0400 504 000   

jarmo.heikkinen@heikkinen.fi

Heikkinen Yhtiöt Oy
Vantaa · Tampere · Seinäjoki · Joensuu

puh. 0424 9020 20 

Fescon Oy on 1984 perustettu laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuiva-
tuotteita valmistava yritys. Fesconin tuotevalikoima sisältää laastien 
lisäksi rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä 

muuraus- ja rappaustyömaille vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja.

Fescon Oy:n vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, asiakaspalvelu ja 
pitkäjännitteinen oma tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Fescon Oy · Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää  
p. 020 789 5900 · fax 020 789 5909 · fescon@fescon.fi · www. fescon.fi

Heatco Finland Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen vuosittain  
satoja ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita LVI-ratkaisuja.  
Päätuotteitamme ovat LVI-suunnittelu, lattialämmitys, varaajat,  

ilmanvaihtokoneet ja tarvikkeet sekä lämmityslaitteet.

Heatco Finland Oy
MUURAME Punasillantie 31 · 40950 Muurame   

HELSINKI Hiekkakiventie 1 · 00710 Helsinki 
 puh. 020 7209 080 · www.heatco.fi

Heikkinen Yhtiöt Oy on valtakunnallinen lattia-alan urakointiyritys.  
Pääkonttorimme sijaitsee Joensuussa ja sen lisäksi toimipisteitämme on  

Vantaalla, Lahdessa, Tampereella ja Seinäjoella. Palvelemme itä- ja pohjois- 
suomalaisia asiakkaitamme Joensuusta, Etelä-Suomea Vantaalta ja Lahdesta  

sekä Länsi-Suomea Tampereelta käsin. Toimialueenamme on koko Suomi.


