
BLANKE PERMAT
BLANKE PERMAT beschermt tegels en bespaart tijd en geld. De universeel toepasbare ondersteu-

ningsmat is geschikt voor alle ondergronden (van oude en nieuwe chapes tot houten vloeren) en 

past bij diverse tegelformaten zowel in industriële omgevingen alsook in de eigen woning. Het 

systeem is opgebouwd uit meerdere lagen en voorzien van een glasvezelmat. Hierdoor hecht het  

bijzonder goed en is het zeer bestendig tegen buig-, trek- en drukkrachten. Vormveranderingen 

worden niet naar de toplaag geleid, waardoor vloerbedekkingen vroeger kunnen worden gelegd. 

BLANKE PERMAT is het product bij uitstek voor de vloersystemen BLANKE PERMATOP en 

BLANKE PERMATFLOOR.

BLANKE PERMAT 

30 platen/doos  
afmeting 97 × 62 cm VE: 1 doos

artikelnr. €/m2

1 doos = 18 m² 527-904 20,52

1 pallet (11 × doos) = 198 m² 527-904 19,50

1 pallet (334  × losse matten) = 200 m² 527-904-PAL 19,50

 3,3

Belangrijke instructie:

Toepasbaar op

>   droge chapes

>    oude chapes/oude ondergronden 

met scheuren

>   uiteenlopende houten vloeren 

>   oude gebarsten tegelvloeren

>   nieuwe chapes, om welving te 

voorkomen

>    vloerverwarming

Meer dan 10 jaar gegarandeerde 

betrouwbaarheid:

De innovatieve, stabiliserende  

ondersteunings- en ontkoppelings-

mat Blanke PERMAT beschermt  

al meer dan 10 jaar betrouwbaar  

tegeloppervlakken. 
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SCHUIFBESTENDIGE GLASVEZELMAT

UIT HDPE GEËXTRUDEERD 

EN GEDRAAID GAAS

ONTKOPPELINGSVLIES

Puntbelasting

15,96 kN

Geen barsten in tegels  

door optimale bescherming 

bij puntbelasting

Hechtsterkte

0,93 N/mm²

Bijzondere hechtkracht 

vergelijkbaar met die van 

standaardtegellijm

Verkeersbelasting 

7,5 kN/m²

Merkbaar stabielere 

vloerconstructies

Materiaaldikte 

3,3 mm

Ideaal voor renovaties dankzij  

zeer lage opbouwhoogte

Dampdoorlaatbaarheid

100%

Gegarandeerd volledige  

droging van de lijm

Kwaliteitsproduct voor plaatsers, 

opdrachtgevers en architecten

Nauwe samenwerking met 

plaatsers en handelspartners en 

gesprekken met ontwerpers, ar-

chitecten en natuurlijk de klanten 

vormen de basis voor het succes 

van BLANKE PERMAT. Alle pro-

ductpartners hebben hun produc-

ten positief getest met BLANKE 

 PERMAT.Gegevensbladen over tests 

en vrijgegeven producten zijn op 

aanvraag bij ons verkrijgbaar of 

kunnen op www. blanke-systems.nl 

worden gedownload.

DE SYSTEEMPARTNERS VAN BLANKE PERMAT
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