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Blanke•PERMAT Blanke•PERMATFLOOR Blanke•PERMATOP Blanke•TRIBOARD

Of het nu gaat om steun- of isolatiematten, volledige ondervloeren, in-
clusief isolatie, verwarming of om de ontkoppelingsfunctie – de vloer-
opbouwsystemen van Blanke zijn veelzijdig. Ze zijn vooral bedoeld voor
renovaties en creëren nieuwe mogelijkheden. Kortom, ze zijn innovatief.
Zowel de nieuwe producten van Blanke als de bestsellers kunnen reke-
nen op een toenemende vraag bij de doelgroepen, de architecten en de
tegelleggers. Zo groeide de basisgedachte 'De competentie beleven
door Blanke.' uit tot een kwaliteitsmerk.

Zeker voor de verwerkers. Alle vloersystemen van Blanke zijn als mo-
dulaire en lichte producten ontwikkeld. Onze sterke Blanke•PERMAT
kan afzonderlijk worden gebruikt, of maakt het mogelijk om in het
systeem zonder dekvloer te werken. Niet alleen het transport op de
werf, maar ook de installatie zelf is gemakkelijk – in dubbele zin. We
ondersteunen de verwerkers bij de planning van complexe vloerver-
warmingssystemen en aangezien u de componenten of systemen per
vierkante meter kunt bestellen, blijft u er in geen geval mee „zitten”.
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Kwaliteit voor bouwheren. Veilig, veelzijdig, zuinig – voor de bouw-
heren komt het er vooral op aan dat het werkt. Blanke biedt zowel
voor industriële als voor particuliere toepassingen systeemoplossin-
gen op maat voor de opbouw van vloeren. Op iedere ondergrond
(bv. ruwe betonvloeren, houtvloeren of oude tegelvloeren) en voor
elke bovenlaag (bv. tegels, natuursteen of hout) – de systemen van
Blanke bewijzen hun degelijkheid al jarenlang, ze zijn gecertificeerd en
bieden een duurzame oplossing. Daarvoor staat Blanke al sinds 1948. 

Planbaar voor architecten. De eisen op het vlak van renovaties en in
de nieuwbouw worden steeds strenger. Thema’s zoals energie, duur-
zaamheid, werken zonder barrières zijn hierbij niet minder belangrijk
dan kwaliteit, functionaliteit of design. Blanke is een betrouwbare part-
ner en een vakkundig adviseur voor architecten. Planbare kwaliteit
houdt, naast hoogwaardige systemen, ook in dat men prestaties moet
aanbieden die speciaal op de behoeften van de planners zijn afgestemd.
We ondersteunen de planners met gedetailleerde technische gegevens,
aanbestedingsteksten en rendabiliteitsberekeningen. En omdat onze
producten vooral door tegelleggers worden ingebouwd, wordt het
handwerk beperkt tot één kwaliteitsbewuste vakman. De volledige vloer-
opbouw gebeurt uit een hand; op het hoogste niveau.

„Bij saneringen vertrouw 
ik op de ondervloeren 

van Blanke, omdat ik zo 
kwaliteit kan inplannen.“

Michael K.
Architect
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06 Blanke•PERMATFLOOR
Vloeropbouw met isolatie

10Blanke•PERMATOP
Vloerverwarming- & koelsysteem

04Blanke•PERMAT 
Wapenende vloerbedekking

14 Blanke•TRIBOARD
Geluidwerend & ontkoppelend
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BLANKE•PERMAT
Wapenende vloerbedekking 

De beste steunmat van Blanke 

Ontkoppelt en is
scheuroverbruggend

Maximale stabiliteit
bij druklast

Geen holle ruimte,
d.w. z. geen holle klank

Probleemloos leggen van tegels 
op welke ondergrond dan ook
(houten vloeren, oude gebarsten 
chapevloeren vloerverwarming enz.)
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Blanke•PERMAT Blanke•PERMATFLOOR Blanke•PERMATOP Blanke•TRIBOARD

Ook ideaal bij vloeren die zwaar worden belast 
Mercedes Benz Autohaus, Dresden, referentie van 2010

Blanke•PERMAT is een hoogwaardige steun- en ontkoppelingsmat.
Ze dient als scheidingslaag ter bescherming van keramische boven-
vloeren en natuurstenen vloeren. De combinatie bestaat uit drie lagen
met diverse functies op een hoogte van slechts 3,3mm: een schuifvast
glasrasterweefsel, geëxtrudeerde en gedraaide PEHD-rasterstaven en
een ontkoppelingsvlies. De beide lagen uit verdraaid geschikte ras-
terweefsels werken zoals een wapening onder de tegel. Het resultaat:
een unieke hechtingsgraad en een stevige bekrammming van de
tegellijm. Blanke•PERMAT is bovendien als basislaag een elemen-
tair systeembestanddeel van de vloerverwarming en het koelsys-
teem. Blanke•PERMATOP, alsmede het vloersysteem met isolatie
Blanke•PERMATFLOOR.

Geen formaatbeperking
in het tegelformaat 
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Technische gegevens:
Lengte / breedte: 62 × 97 cm
Dikte: 3,3 mm
Kleur: PEHD-rasterstaven en glasrasterweefsel blauw, ondervlies wit
Brandklasse: B2
Scheurvastheid: 468 N (volgens DIN 53457)
Verkeerslast: tot 7,5 KN/m²
In de technische fiche vindt u meer informatie, samen met de instructies voor de installatie. 

3,3 mm

 Flexlijmmortel   Blanke•PERMAT   Blanke•GLUEMAX of Flexlijmmortel   Bovenlaag (hier tegels) 

Testrapport

De beste steunmat
Een centraal bestanddeel van alle Blanke vloersystemen 









Uittreksel systeempartner:

Bl
a
nk

e•
PE

RM

AT is
t der beste Belagsträger

VON EXPERTEN BES
TÄ

TI
G

T

BLANKE_BODEN-SYSTEME_NL_2013_v2_rz_BS_DE_13  17.01.14  15:09  Seite 5



6

Blanke•PERMAT Blanke•PERMATFLOOR Blanke•PERMATOP Blanke•TRIBOARD

BLANKE•PERMATFLOOR
Het lichte alternatief voor een chape 
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Isoleren in plaats van chape 

Blanke•PERMATFLOOR is het nieuwe vloersysteem dat bij uitstek
geschikt is voor de renovatie en modernisering van bestaande wo-
ningen. Want dankzij het geringe gewicht en de dunne opbouw-
hoogte biedt het chapeloze systeem een ideale ondergrond voor
de bovenvloer. Bovendien reduceert het innovatieve vloersysteem
de contactgeluiden in sterke mate dankzij de uiterst belastbare en
warmte-isolerende hardschuimplaat. Met een isolatielaag van 40 mm
dik, wordt het contactgeluid met 11dB verbeterd.

Architecten, bouwheren en verwerkers profiteren in gelijke mate van
de combinatie van de jarenlang beproefde, wapenende steunmat
Blanke•PERMAT met de hardschuimplaat die de warmte isoleert en
de contactgeluiden reduceert. Blanke•PERMATFLOOR is in vergelij-
king met chape extreem licht en kan dus bij bouwmaatregelen en in
praktische situaties eenvoudig en snel geïnstalleerd worden. Alle be-
trokkenen winnen tijd en besparen geld door de wegvallende droog-
tijden. Het systeem is onmiddellijk begaanbaar en de bovenvloer kan
de volgende dag al worden gelegd. De geringe opbouwhoogte en
de kwaliteitseis van het gecertificeerde totaalsysteem zorgen voor
zekerheid bij de planning, omdat een handwerker, de tegellegger,
voor de volledige vloeropbouw verantwoordelijk is. 

Of het nu in de kelder is, op de benedenverdieping of onder het
dak, in een dokterspraktijk of in woonruimten, of het nu gaat om
kernsaneringen, moderniseringen of nieuwbouw: het innovatieve
vloersysteem Blanke•PERMATFLOOR is veelzijdig inzetbaar. 

Systeembestanddelen:   Blanke•PERMATFLOOR Isolatie   Blanke•GLUEMAX   Blanke•PERMAT incl. randisolatiestrook

Het lichte alternatief voor chape 

Gering gewicht, daardoor is het ook
in bestaande gebouwen gemakkelijk in
te plannen en te gebruiken

Warmte- en contactgeluidisolerend – 
De vloeropbouw reduceert warmte en
contactgeluiden 

Geringe opbouwhoogte van circa
4,5 cm En toch uiterst belastbaar

Korte bouwtijd zonder droogfase – volledig 
onafhankelijk van de weersomstandigheden. Het
resultaat: een strikte planning van de bouwtijd!

Geringe bouwvochtigheid vergemakkelijkt
het werk van de volgende uitbuigwerken – 
Daarmee valt de wachttijd van het drogen weg.







Geschikt voor elke ondergrond en
en voor heel wat toepassinsgssituaties.
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Blanke•PERMAT Blanke•PERMATFLOOR Blanke•PERMATOP Blanke•TRIBOARD

Doorsnede Blanke•PERMATFLOOR 
(ca. 45 mm plus tegel)

Doorsnede van conventionele vloeropbouw alleen met chape 
(zoals in de typische woningbouw van de jaren '50 tot '80)

c
a
.
45
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m

45
 m

m

 Flexlijmmortel   Blanke•PERMATFLOOR isolatie   Blanke•GLUEMAX   Blanke•PERMAT   Flexlijmmortel   Bovenvloer

Technische gegevens:
Lengte / breedte: 100 × 50 cm
Isolatiestof: 40 mm (andere hoogten op aanvraag)
Trapvouw: 10 × 20 mm vierzijdig, algemene toelating van het

bouwtoezicht (DIN EN 13163 en DIN 4102 (B1))
Warmtegeleidende groep: WLS 035
Bruto dikte: 30 kg/m³
Brandklasse: B1
Vermindering van impactgeluiden: beoordeling volgens ISO 717-2 = 11 dB
Verkeerslast: tot 2,0 kN/m²
Oppervlaktegewicht: 4 kg/m² zonder vloerbedekking
In de technische fiche vindt u meer informatie, samen met de instructies voor de installatie.

Testrapport

Bestelbaar in 

m²
Incl. randisolatie-

stroken 
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Dag 1 Dag 1 Dag 2

Extreem licht…
Een oppervlaktegewicht van slechts 4kg/m² roept geen
vragen op betreffende de statische belastbaarheid (bv.
vloer met houten balken in een oud gebouw). Bij een
chape staat daar ca. 90kg/m² tegenover. Daarbij is het
lichte systeem met 2kN/m² verkeerslast belastbaar.

Dubbel isolerend…
De innovatie vloeropbouw is warmte-isolerend, dempt
bovendien de contactgeluiden (11dB) en draagt zo maat-
gevend bij aan het woon- of werkklimaat. 

Ongeëvenaard snel…
Door de droge en daardoor snelle installatie biedt het pro-
ductsysteem enorm korte bouwtijden – volledig zonder
droogfase en volledig onafhankelijk van het weer. Meteen
begaanbaar, bovenvloer na een dag!

Bijzonder vlak…
Dankzij de minimale opbouwhoogte van slechts 4,5 cm
en de gelijktijdige geschiktheid voor maximale belastin-
gen is Blanke•PERMATFLOOR ideaal voor de vervanging
van oude chape.

Enorm eenvoudig…
De volledige vloeropbouw gebeurt eenvoudig, veilig en
snel door slechts een verantwoordelijke, kwaliteitsbewuste
verwerker – de tegellegger. De planning van de bouwtijden
wordt daardoor duidelijk strakker en de communicatie een-
voudiger.

Veelzijdig bruikbaar…
Het multifunctionele vloersysteem kan op de meest uiteenlo-
pende ondergronden worden gebruikt: ruwe vloeren, oude
tegels, houtvloeren en osb-platen. Ongeacht of het nu om
een kelder of een dak gaat, een nieuwbouw of een renovatie,
een woning of een dokterspraktijk. Een echte allrounder. 

BLANKE_BODEN-SYSTEME_NL_2013_v2_rz_BS_DE_13  17.01.14  15:10  Seite 9



10

Blanke•PERMAT Blanke•PERMATFLOOR Blanke•PERMATOP Blanke•TRIBOARD

BLANKE•PERMATOP
Vloerverwarming - & koelsysteem

BLANKE_BODEN-SYSTEME_NL_2013_v2_rz_BS_DE_13  17.01.14  15:10  Seite 10



11

Blanke•PERMATOP is een innovatief vloersysteem voor het 
verwarmen en koelen. Het verenigt de voordelen van een op EPS 
gebaseerde installatieplaat en een standaard geïnstalleerde warmte-
isolatieplaat met de enorme drukstabiliteit van de steun- en ont-
koppelingsmat Blanke•PERMAT. Deze – ook in het omleidgebied – over
het volledige oppervlak gelijmde warmte-isolatieplaat waarborgt de
gelijkmatige en bijzonder snelle warmteverdeling. 

Blanke•PERMAT vervangt in combinatie met de snel bindende speciale
dispersielijm Blanke •GLUEMAX de conventionele chapelaag en onder-
scheidt zich door een hoge buigstijfheid, een uitstekende hechtings-
graad en door trek- en drukvastheid.

De eenmalige combinatie van Blanke•PERMAT met de Blanke•PERMATOP
installatieplaten uit isolatie en warmtegeleidende plaat maakt een extreem
dunne opbouw mogelijk zonder afstand te moeten doen van een gelijk-
matige en snelle warmteverdeling. Er zijn vier verschillende systemen met
demping van de contactgeluiden, diverse hoogten of blijvende houtve-
zelisolatie met telkens twee verschillende buisafstanden verkrijgbaar.

Watergeleid, dunne opbouw en 
isolerend voor contactgeluiden.

Zonder chape, ook voor grote tegels

Zeer snel reagerend vloerverwarmings- en
koelsysteem. Na 5 minuten voelbaar!

Gecontroleerde demping van
de contactgeluiden tot 11 dB

Besparing van meer dan 4 weken
bouwtijd mogelijk, omdat er geen
chape nodig is

Extreem lage opbouwhoogte –
vanaf 30 mm

dagen
-28
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Technische gegevens:
Systeemtypes: 4 systemen: isolatie van contactgeluiden, 

vlak, houtvezelisolatie, Hogere drukvastheid
Buisafstand: systemen telkens in 25,0 en 12,5 cm
Lengte / Breedte: 100 × 50 cm en 75 × 50 cm
Hoogte: 30 mm / 35 mm
Warmtegeleidende groep: WLS 035
Warmtegeleidend vermogen: > 200 W/mK (aluminium geleidingsplaat)
Brandklasse: B1 EPS/NEOPOR, B2 houtvezelplaat WOOD
Vermindering van impactgeluiden: beoordeling volgens ISO 717-2 = 11 dB
Verkeerslast: 2,0 tot 5,0 kN/m²
In de technische fiche vindt u meer informatie, samen met de instructies voor de installatie. 

De voorlooptemperatuur van 29° C
wordt binnen 3 minuten bereikt.

De oppervlaktetemperatuur van 25° C 
wordt na 8 minuten bereikt.

Verwarmen in plaats van chape 
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Blanke•PERMAT Blanke•PERMATFLOOR Blanke•PERMATOP Blanke•TRIBOARD

We ontwerpen voor u een individueel
installatieplan en geven instructies voor
de handwerkers op de werf.

Blanke•PERMATOP WOOD
De duurzame en milieuvriendelijke uit-
voering met houtvezel-isolatieplaat!

Testrapport

Temperatuurverloop Blanke•PERMATOP: 
Volle oppevlaktetemperatuur na slechts 5 minuten! 

Bestelbaar in

m²
incl. randisolatie-

stroken

voorlooptemperatuur (VT)

oppervlaktetemperatuur (OT)

tijdopgave in minuten
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Doorsnede 
Blanke•PERMATOP 

Opbouwhoogte 30 of 35mm 

≥
30

 m
m

Gelijkmatige warmteverdeling door warmtegeleidende plaat 

 Blanke•PERMATOP Recht element/omleidelement   Blanke•PERMATOP Metalen verbindingsbuis   Blanke•GLUEMAX  

 Blanke•PERMAT   Flexlijmmortel  Vloerbedekking  Blanke•PERMATOP Randisolatiestroken

 Optioneel: Blanke Rand-, bewegingsvoegen- & afsluitprofielen
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Doorsnede 
Conventionele vloerverwarming 

Opbouwhoogte vanaf ca. 85mm

We bieden een totaal pakket:planning, basisplaat, buizen, steunmat, speciale lijm en gratislevering op de werf

Blanke•PERMATOP Conventionele vloerverwarming 

≥
ca

. 8
5 

m
m
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Blanke•PERMAT Blanke•PERMATFLOOR Blanke•PERMATOP Blanke•TRIBOARD

BLANKE•TRIBOARD
Geluidswering & ontkoppeling 

Een uitstekende verbetering van het con-
tactgeluid, hoewel ze maar 3 mm dik is.

Vlak en toch een uitstekende 
vermindering van het 
contactgeluid tot 17 dB

Ontkoppelt en beschermt
zo de bovenlaag.

Emissiearm
en geurloos

Geringe opbouwhoogte
van slechts 3mm

Doorsnede 
Blanke•TRIBOARD

Blanke•TRIBOARD is een dunne geluidswerende ontkoppelings-
mat met een hoge drukvastheid voor verkeerslasten tot 5 kN/m2

voor de installatie van keramische vloeren en natuursteenvloeren.
Hoewel ze maar 3mm dun is, verbetert ze het contactgeluid tot
17dB volgens DIN EN ISO 140-8. 
Bovendien onderscheidt Blanke•TRIBOARD zich door een gering
gewicht en een hoge scheurbestendigheid. Of het nu gaat om een
keramische tegelvloer of een natuursteenvloer, zwevende parket- of
laminaatvloeren, Blanke•TRIBOARD is prima geschikt als dragerelement. 

Maximale stabiliteit
bij druklast

Blanke•TRIBOARD DIBA 10 

3 mm
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Technische gegevens:
Lengte / Breedte: 60 × 100 cm
Dikte: ca. 3,0 mm
Kleur: lichtbeige
Brandklasse: B2
Vermindering van impactgeluiden: tot 17dB volgens DIN EN ISO 140-8
Verkeerslast: tot 5,0 kN/m²
Oppervlaktegewicht: 1,6 kg/m² zonder vloerbedekking
In de technische fiche vindt u meer informatie, samen met de instructies voor de installatie.

 Flexlijmmortel   Blanke•TRIBOARD   Flexlijmmortel   Bovenlaag (hier tegels)   Blanke•TRIBOARD SK-stootvliesband 

Dempt alle contactgeluiden.

3,0 mm

Testrapport

We denken holistisch. Om de contact-
geluiden niet via geluidsbruggen aan 
aangrenzende bouwdelen door te geven,
biedt Blanke•TRIBOARD een reeks bijko-
mende producten die de productfunctie
aan voegen en hoeken waarborgt.

Blanke•TRIBOARD 
DIBA 10

Blanke•TRIBOARD 
DIBA 10 CORN-A

Blanke•TRIBOARD 
DIBA 10 CORN-I

Bijhorende producten:





 



Blanke•TRIBOARD
SK-stootvliesband 
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Informatie en verkoop:Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
D-58642 Iserlohn
Germany

Telefon +49 (0) 23 74 - 50 7-0
Telefax +49 (0) 23 74 - 50 7-42 00

E-Mail info@blanke-co.de
Internet www.blanke-systems.com D

RU
BN

00
09
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