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Snel reagerend vloerverwarmings- en koelingssysteem met beperkt opbouwgewicht en snelle regeling 
 

Blanke•PERMATOP 1000dB/2000/3000 

Technische fiche

Aandacht : het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij zelf 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 voorrecht , 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. 
 

Eigenschappen 

• Dunne opbouw 
• Watergevoerd 
• Contactgeluid isolerend (PERMATOP 1000 dB) 
• Uitsparen van lange bouwtijd 
• Energiebesparend 
• Snel reagerend 
• Eenvoudige plaatsing 
 
 
Productomschrijving 

Blanke•PERMATOP is een universeel, dun en zeker 
vloerverwarmingssysteem onder volgende afwerkings-
materialen. Het is gebaseerd op de afzonderlijke ver-
warmingselementen uit EPS met reeds in de fabriek 
voorgelijmde aluminium warmtegeleidende plaat. 
Tot het systeem behoren metalen verbindingsleidingen. 
De verwarmingselement worden door middel van 
Blanke•GLUEMAX in verbinding gebracht met de 
Blanke•PERMAT. Opbouwhoogte vanaf 30mm tot 
35mm. 
Voor Blanke•PERMATOP 1000dB is een bouwtechnisch 
certificaat ter beschikking voor de vermindering van het 
contactgeluid getest door het MFPA Leipzig.  
 
Ondergronden 

Blanke•PERMATOP kann op alle draagkrachtige 
vlakke, bouwgeschikte ondergronden ingezet worden.  
Zowel in renovatie als in nieuwbouw.  Het systeem kan 
ook verlijmd worden op voldoende drukvaste isolatie-
platen. 
 
Plaatsing 

De Blanke•PERMATOP-elementen worden op de reeds 
voorbereide ondergrond verlijmd. De meerlagenleiding 
wordt in de uitsparingen gedrukt.  Aansluitend word de 
oppervlakte met de speciale dispersielijm 
Blanke•GLUEMAX uitgevlakt en worden de lijmrillen 
aangebracht en in de verse lijm wordt de 
Blanke•PERMAT geplaatst en aangedrukt.  
 

 

 

Technische info 

Systeemelementen EPS: 
 
Leidingafstand:  25,0 und 12,5 cm 
Lengte/breedte:  100/50  75/50 cm 
Hoogte:  30 / 35 mm 
Warmtegeleidingsgroep:  WLG 035 
Dichtheid leiding:  30 kg/m³ 
Brandklasse:  B1 
Geteste contactgeluids-   naar ISO 717-2 
vermindering:         11 dB 
 
Alu warmtegeleider 
Warmtegeleidingscapaciteit:  >200 W/mK 
Materiaaldikte:  0,5 mm 
 
Leiding: 
Afmeting leding:  16 x 2 mm 
Gewicht/lm:  104 g 
Waterinhoud:  0,113 l/lm 
Lengte van de rol:  100/200/300/500 m 
 
Randisolatie: 
Afmeting:  150 x 10 mm 
Samendrukbaarheid:  5 mm 
 
Blanke•GLUEMAX, Blanke•PERMAT: Deze info vindt u 
in de respectievelijke technische fiches. 
 


