
BLANKE GROUND
BLANKE GROUND is een oplosmiddelvrije voorstrijk om ondergronden voor te behandelen voor 

afdichtingswerkzaamheden met het zelfklevende afdichtingssysteem BLANKE DISK. Zodra de 

voorstrijk droog is, kan begonnen worden met de afdichtingswerkzaamheden. De voorstrijk kan 

ook gebruikt worden als voorbehandeling voor egalisatiewerkzaamheden of het leggen van 

tegels volgens de dunbedmethode. BLANKE GROUND kan naast BLANKE DISK voor alle systee-

moplossingen van Blanke worden gebruikt (DIBA, PERMAT, TRIBOARD enz.).

BLANKE GLUEMAX 

1 zak = 5 kg VE: 1 Sack

artikelnr. €/kg

603-900-5 6,07  

BLANKE GLUEMAX 

1 zak = 18 kg VE: 1 Sack

artikelnr. €/kg

603-900 5,79  

BLANKE GLUEMAX 

1 pallet = 42 × 18 kg VE: 1 Palette

artikelnr. €/kg

603-900 5,44  

BLANKE ULTRA-MONOKORN

1 emmer = 26,8 kg VE: 1 emmer

artikelnr. €/kg

644-900 6,81  

BLANKE GROUND 
HECHT- EN VOORSTRIJKDISPERSIE

 VE: 1 emmer

kg artikelnr. €/kg

1,0 289-900-1000 33,22  

5,0 289-900-5000 20,88  

BLANKE GLUEMAX
BLANKE GLUEMAX is een snel uithardende dispersielijm in poedervorm voor het verlijmen 

van de BLANKE PERMAT op het vloerverwarmings- en koelsysteem BLANKE PERMATOP en 

op BLANKE PERMATFLOOR. Ook is BLANKE GLUEMAX geschikt voor het direct verlijmen van 

BLANKE PERMATOP op houten ondergronden en pas gelegde chapes binnen. Verder vindt 

BLANKE GLUEMAX toepassing bij het direct verlijmen van keramische bekledingen op de on- 

dergrond of op ondersteunings- en ontkoppelingsmatten (bijv. BLANKE PERMAT etc.). Verbruik 

ca. 2,5 kg/m2 bij lijmkammen met een vertanding van 8 mm.

BLANKE ULTRA-MONOKORN
BLANKE ULTRA-MONOKORN is mortel met een hoge drainagecapaciteit voor het uitvlakken 

van de bovenste verankeringslaag van BLANKE ULTRA-DRAIN. Dit bevordert de waterafvoer, 

met name onder keramische bekledingen, in het bijzonder natuursteen. Voor het toepas-

sen van BLANKE ULTRA-MONOKORN met BLANKE ULTRA-DRAIN (systeemproduct voor het 

 BLANKE BALKON-SYSTEEM 1 PREMIUM PLUS) is een afschot van 1,5 – 2,0 % vereist. Verbruik 

ca. 4 kg/m2.

Voordelen:

>  Eenvoudig te verwerken

>  Systeemproduct voor het  

vloerverwarmings- en koel-

systeem BLANKE PERMATOP  

en BLANKE PERMATFLOOR

> Goede dekking

> Uiterst flexibel

> Snel uithardend

Voordelen:

>  Toepasbaar bij een ondergrond-

temperatuur ≥ 0 °C

>  Emmer met 2-componenten  

wateremulgeerbare hars

>  Systeemproduct voor het 

BLANKE BALKON-SYSTEEM 1 

PREMIUM PLUS

>  Sterk waterdoorlatend

>  Zelfverdichtend
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