
BLANKE PERMATFLOOR
BLANKE PERMATFLOOR is een revolutionair product. Door de langdurig in de praktijk geteste 

ondersteunings en ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT te combineren met isolatiemateriaal is 

een innovatief droogbouwsysteem voor vloeren ontstaan: BLANKE PERMATFLOOR – hét alter

natief voor conventionele zwevende chapes.

BLANKE PERMATFLOOR 
1 m2 BLANKE PERMATFLOOR BEVAT: 

BLANKE PERMAT, ISOLATIEPLAAT, BLANKE GLUEMAX EN RANDISOLATIESTRIP

 VE: 1 m2

plaatdikte opbouwhoogte artikelnr. €/VE

30 mm 35 mm 21490030 45,56 

40 mm 45 mm 214900 48,86 

50 mm 55 mm 21490050 54,34 

60 mm 65 mm 21490060 59,82 

ab 35

Belangrijke instructie:

 ONDERGRONDEN PERFECT VOORBEREIDEN MET DE OPTIONELE POEDERLIJM 

BLANKE BASEMAX OP P. 68 EN 159.

Met testrapport

van de MFPA Leipzig

Tip van de expert:

Raadpleeg voor verdere informa

tie de technische gegevensbla

den en de leginstructies. Meer 

op www.blankesystems.nl.

Verkrijgbaar per m² inclusief 

randisolatiestrip.

Keurings-
verslag
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TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte/breedte: 100 × 50 cm

Isolatiemateriaal 30, 40, 50, 60 mm (andere hoogtes op aanvraag)

Sponning:  10 × 20 mm vierzijdig, (per 40 mm)

Thermische geleidbaarheid:  λwaarde 0,35

Dichtheid: 30 kg/m³

Brandklasse: B1

Contactgeluidsreductie: 11 dB (conform ISO 7172)

Verkeersbelasting: tot 2,0 kN/m²

Oppervlaktemassa: ca. 4 kg/m² zonder bekleding

Goedkeuring:  Algemene bouwkundige goedkeuring conform 

DIN EN 13613 en DIN 4102 (B1)

ca. 80 mm

ca. 45 mm

Extreem licht ... 

Met een oppervlaktemassa van 

slechts 4 kg/m² is het systeem licht, 

maar toch belastbaar met 2 kN/m².

Dubbel isolerend ... 

Prettig woon en werkklimaat 

dankzij warmteisolatie en contact

geluidsisolatie in één (11 dB).

Ongekend snel toepasbaar ... 

Het droogbouwsysteem is onmid

dellijk begaanbaar en kan al na een 

dag worden betegeld.

Bijzonder vlak ... 

Door de minimale opbouwhoogte 

vanaf 3,5 cm en de maximale be

lastbaarheid is het systeem bij uit

stek geschikt voor het vervangen 

van oude chapes.

Heel eenvoudig ... 

De complete vloer is simpelweg, 

betrouwbaar, snel en bij alle weers

omstandigheden te leggen. Zo 

kunnen tegelzetters hun bouwpro

jecten beter plannen.

Veelzijdig bruikbaar ... 

Kelders of daken, oude huizen of

nieuwbouw, ruwe vloeren of 

oude tegels: het multifunctionele 

vloersysteem is in elke ruimte en 

op verschillende ondergronden 

toepasbaar.

1  Bestaande ondergrond (betonvloer, houten 

planken, oude tegels, OSBplaten etc. )

2 Flexibele lijm

3  BLANKE PERMATFLOOR isolatiemateriaal (λwaarde 0,35)

Doorsnede BLANKE PERMATFLOOR 

(vanaf 35 mm plus tegel)

Doorsnede conventionele vloeropbouw met chape 

(zoals gebruikelijk in woningen uit de jaren 50 tot 80)

Doorsnede conventionele 

vloeropbouw met chape

4 BLANKE GLUEMAX

5 BLANKE PERMAT

6 Flexibele lijm

7 Tegels / natuursteen

vanaf 35 mm
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