
Eigenschappen

>  Ontkppelend

>  Scheuroverbruggend

>  Geen holle klank

>  Hoge weerstand tegen spanningen in de ondergrond

>  Speciaal voor groot formaattegels

Productomschrijving

BLANKE PERMAT is een speciale ontkoppelingsmat geschikt voor in-
dustriële en particuliere toepassingen.  Ze beschikt over een hoge 
buigstijfheid/stabiliteit en is daardoor ook uitermate geschikt voor 
ondergronden in hout.  De hoge hechtingsgraad, buigstijfheid, trek 
en duwsterkte  zijn enkele belangrijke prestatiekenmerken van deze 

ontkoppelingsmat.

 

Ondergrond en waar inzetbaar

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn en zonder hoog-
teverschil zijn.  Geschikt zijn calciumsulfaat-, gietchappe-, cementge-
bonden chappe, beton, oude tegelvloeren, oude natuursteenvloeren, 
gekleefde parketondergrond, gemengde ondergronden.  Ook geschikt 
voor verwarmde ondergronden.  De ondergrond moet droog zijn en 
vrij van hechtingsverminderende lagen.  De vlakheid van de te ont-
koppelen vlakken is klaar te maken door respectievelijk het uitspach-

telen van de lijm.

 

Verwerking

Op een voorbereide ondergrond verkleven met een geschikte te-
gellijm naar DIN EN 12004 en DIN EN 12002 S1 met een lijmkam 
(6mm). De platen Blanke Permat worden op de gewenste maat ges-
neden en volvlakkig met het speciale vlies in de vooraf aangebrach-
te lijm gedrukt en dicht gesmeerd.  Alle matten zijn op de kop en 
langszijde voorzien van een glasvezel overstand van ongeveer 3cm.  
De tegellijm wordt gelijkmatig in de verdiepingen (vezelstructuur) 
gespachteld.  Met de overeenkomstige vertanding wordt daarna de 
keramische tegel geplaatst. Ten vroegste na 24 uur worden de vlak-

ken ingevoegd met een voegmortel die verrijkt is met kunststoffen.

TECHNISCHE FICHE

Ontkoppelingsmat  die inzetbaar is bij zowel industriële als particuliere toepassingen voor intern 
gebruik
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren. 

Technische gegevens

Breedte:    97,0 cm

Lengte:    62,0 cm

Hoogte:    3,3 mm

Kleur:   Gewebe blau
   Untervlies weiß

Brandklasse:   B2

Scheurvastheid
naar DIN 53457:   468 N

Adhesiesterkte:  0,94 N/mm²

Verkeersbelasting tot:  7,5 KN/m²

Puntbelasting:  15,96 kN


