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of het nu gaat om steun- of isolatiematten, volledige 

ondervloeren, inclusief isolatie, verwarming of om de 

ontkoppelingsfunctie – de vloeropbouwsystemen van 

Blanke zijn veelzijdig. Ze zijn vooral bedoeld voor re-

novaties en creëren nieuwe mogelijkheden. kortom, ze 

zijn innovatief. Zowel de nieuwe producten van Blanke 

als de bestsellers kunnen rekenen op een toenemen-

de vraag bij de doelgroepen, de architecten en de 

tegelleggers.

 

Zeker voor de verwerkers

alle vloersystemen van Blanke zijn als modulaire 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 on-

dersteunen de verwerkers bij de planning van complexe 

vloerverwarmingssystemen en aangezien u de compo-

nenten of systemen per vierkante meter kunt bestellen, 

blijft u er in geen geval mee „zitten”.

kwaliteit voor Bouwheren 

veilig, veelzijdig, zuinig – voor de bouwheren komt het 

er vooral op aan dat het werkt. Blanke biedt zowel voor 

industriële als voor particuliere toepassingen systee-

moplossingen op maat voor de opbouw van vloeren. op 

iedere ondergrond (bv. ruwe betonvloeren, houtvloe-

ren of oude tegelvloeren) en voor elke bovenlaag (bv. 

tegels, natuursteen of hout) – de systemen van Blanke 

bewijzen hun degelijkheid al jarenlang, ze zijn gecerti-

ficeerd en bieden een duurzame oplossing. Daarvoor 

staat Blanke al sinds 1948. 

 

PlanBaar voor architecten

De eisen op het vlak van renovaties en in de nieuw-

bouw worden steeds strenger. thema’s zoals energie, 

duurzaamheid, werken zonder barrières zijn hierbij 

niet minder belangrijk dan kwaliteit, functionaliteit 

of design. Blanke is een betrouwbare partner en een 

vakkundig adviseur voor architecten. Planbare kwaliteit 

houdt, naast hoogwaardige systemen, ook in dat men 

prestaties moet aanbieden die speciaal op de behoef-

ten van de planners zijn afgestemd. We ondersteunen 

de planners met gedetailleerde technische gegevens, 

aanbestedingsteksten en rendabiliteitsberekeningen. en 

omdat onze producten vooral door tegelleggers wor-

den ingebouwd, wordt het handwerk beperkt tot één 

kwaliteitsbewuste vakman. De volledige vloeropbouw 

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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1 Flexlijmmortel 

2 Blanke Permat

3 Blanke gluemax (of flexlijmmortel)

4 Bovenlaag (hier tegels) 

De Beste steunmat – een centraal BestanDDeel 
van alle Blanke vloersystemen 
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Blanke Permat
Wapenende vloerbedekking 

rapport 
d'essais

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 fi che vindt u meer informatie, samen met de 

instructies voor de installatie. 
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ook ideaal bij vloeren die zwaar worden belast – mercedes Benz autohaus, Dresden, referentie van 2010

Blanke Permat is een hoogwaardige steun- en ontkop-

pelingsmat. Ze dient als scheidingslaag ter bescherming 

van keramische bovenvloeren en natuurstenen vloeren. De 

combinatie bestaat uit drie lagen met diverse functies op 

een hoogte van slechts 3,3mm: een schuifvast glasraster-

weefsel, geëxtrudeerde en gedraaide PehD-rasterstaven 

en een ontkoppelingsvlies. De beide lagen uit verdraaid 

geschikte rasterweefsels 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 elementair systeembestandde-

el van de vloerverwarming en het koelsysteem. Blanke 

PermatoP, alsmede het vloersysteem met isolatie Blanke 

PermatFloor.

De Beste steunmat

>   ontkoppelt en is scheuroverbruggend 

>    Probleemloos leggen van tegels op welke ondergrond dan ook (hou-
ten vloeren, oude gebarsten chapevloeren vloerverwarming enz.)

>   maximale stabiliteit bij druklast

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

> geen formaatbeperking in het tegelformaat 
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Isoleren In Plaats van chaPe 

Blanke PermatFloor
het lichte alternatief voor een chape 

Blanke PermatFloor is het nieuwe vloersys-

teem dat bij uitstek geschikt is voor de renovatie 

en modernisering van bestaande woningen. Want 

dankzij het geringe gewicht en de dunne opbou-

whoogte biedt het chapeloze systeem een ideale 

ondergrond voor de bovenvloer. Bovendien re-

duceert het innovatieve vloersysteem de contact-

geluiden in sterke mate dankzij de uiterst belastba-

re 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 Permat-

Floor is in vergelijking met chape extreem licht en 

kan dus bij bouwmaatregelen en in praktische situ-

aties eenvoudig en snel geïnstalleerd worden. alle 

betrokkenen winnen tijd en besparen geld door de 

wegvallende droogtijden. het systeem is onmiddel-

lijk begaanbaar en de bovenvloer kan de volgende 

dag al worden gelegd. De geringe opbouwhoogte en 

de kwaliteitseis van het gecertificeerde totaalsys-

teem 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. 

>    gering gewicht, daardoor is het ook in bestaande gebou-
wen gemakkelijk in te plannen en te gebruiken

> Warmte- en contactgeluidisolerend – De vloeropbouw  
 reduceert warmte en contactgeluiden 

> geringe opbouwhoogte van circa 3,5 cm en toch uiterst  
 belastbaar

>   korte bouwtijd zonder droogfase – volledig onafhan-
kelijk 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

het lIchte alternatIeF voor chaPe 

1

2

3

systeemBestanDDelen 2 Blanke gluemax 3  Blanke Permat 
 incl. randisolatiestrook

1  Blanke PermatFloor 
Isolatie
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doorsnede Blanke PerMatFloor 
(ca. 35 mm plus tegel)

35 mm

doorsnede van conventionele vloeropbouw alleen 
met chape 

ca. 80 mm

1

2

3

4

5

6

1 Flexlijmmortel 3 Blanke gluemax

2 Blanke PermatFloor isolatie 4 Blanke Permat

5 Flexlijmmortel

6 Bovenvloer

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.

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

extreem lIcht DuBBel IsolerenD

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 eenvoudiger.

het multifunctionele vloersysteem kan op de meest uiteenlopende on-
dergronden 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. 

enorm eenvouDIg veelZIjDIg BruIkBaar

Door de droge en daardoor snelle installatie biedt het productsysteem 
enorm korte bouwtijden – volledig zonder droogfase en volledig onaf-
hankelijk van het weer. meteen begaanbaar, bovenvloer na een dag.

Dankzij de minimale opbouwhoogte van slechts 3,5 cm en de gelijktijdi-
ge geschiktheid voor maximale belastingen is Blanke PermatFloor 
ideaal voor de vervanging van oude chape.

ongeËvenaarD snel BIjZonDer vlak

daG 1 daG 1 daG 2

Bestelbaar in

incl. randisolatie-
stroken testrapport

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 fi che vindt u meer informatie, samen met de instructies voor de installatie.
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WatergeleID, Dunne oPBouW en IsolerenD voor 
contactgeluIDen

Blanke PermatoP is een innovatief vloersys-

teem voor het verwarmen en koelen. het ver-

enigt de voordelen van een op ePs gebaseerde 

installatieplaat en een standaard geïnstalleerde 

warmte- isolatieplaat met de enorme drukstabili-

teit van de steun- en ontkoppelingsmat Blanke 

Permat. Deze – ook in het omleidgebied – over 

het volledige oppervlak gelijmde warmte-isolatie-

plaat waarborgt de gelijkmatige en bijzonder snelle 

warmteverdeling. 

Blanke Permat vervangt in combinatie met 

de snel bindende speciale dispersielijm Blan-

ke gluemax de conventionele chapelaag en 

onderscheidt zich door een hoge buigstijfheid, 

een uitstekende hechtingsgraad 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 gelijkmatige en snelle 

warmteverdeling. er zijn vier verschillende syste-

men met demping van de contactgeluiden, diverse 

hoogten of blijvende houtvezelisolatie met telkens 

twee verschillende buisafstanden verkrijgbaar.

ZonDer chaPe, ook voor grote tegels

Blanke PermatoP
vloerverwarming - & koelsysteem

>   Zeer snel reagerend vloerverwarmings- en koelsysteem. 
na 5 minuten voelbaar

>   extreem lage opbouwhoogte – vanaf 30 mm 

> gecontroleerde demping van de contactgeluiden tot 
 11 dB

>   Besparing van meer dan 4 weken bouwtijd mogelijk, 
omdat er geen chape nodig is
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verWarmen In Plaats van chaPe 

Blanke PerMatoP wood
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Blanke PermatoP conventionele vloerverwarming 
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Zeitangabe in Minuten

Ober�ächentemperatur (OT)

Δ = 5 Min.

Vorlauftemperatur (VT)

°C

Gelijkmatige warmteverdeling door warmtegeleidende 
plaat 

we bieden een totaal 
pakket

1  Blanke PermatoP
recht element/
omleidelement 

2   Blanke PermatoP
metalen verbindingsbuis

7  Blanke PermatoP 
randisolatiestroken

8  optioneel: Blanke rand-, bewe-
gingsvoegen- & afsluitprofielen

3 Blanke gluemax

4 Blanke Permat 

5 Flexlijmmortel   

6 vloerbedekking 

Doorsnede Blanke PerMatoP 
opbouwhoogte 30 of 35mm 

doorsnede conventionele vloerverwarming
opbouwhoogte vanaf ca. 85mm

≥ 30 mm

≥ ca. 85 mm

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

  De oppervlaktetempera-
tuur van 25° c wordt na 8 
minuten bereikt.

temPeratuurverlooP Blanke PermatoP 

  volle oppevlaktetempera-
tuur na slechts 5 minuten! 

We ontwerpen voor u een 
individueel installatieplan.

De duurzame en milieuv-
riendelijke uitvoering met 
houtvezel-isolatieplaat!

Planning, basisplaat, 
buizen, steunmat, 
speciale lijm en gra-
tis levering op de 
werf

voorlooptemperatuur

oppervlaktetemperatuur

tijdopgave in minuten

Bestelbaar in

incl. randisolatie-
stroken testrapport

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 fi che vindt u meer informatie, samen met de instructies voor de installatie. 
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>  Weinig statische belasting door laag gewicht – slechts 
 rond 25 % van het oppervlaktegewicht van een 
 gebruikelijke chape

> Zuineg door een groot aandeel aan lichte vuelstoffen

>  tweecomponentensysteem zorgt voor een duurzame, 
 vaste verbinding

>  Bespaart veel tijd – snel drogend, waardoor de vloer 
 er na 12 uur al kan worden op geplaatst  

egalIseerlaag voor een egale onDergronD

makkelIjker geËgalIseerD – van 5 naar 100 mm!

Blanke Basemax bestaat uit lichte vulstof in de 

vorm van geblazen glasgranulaat en een cement-

bindmiddel. met water ontstaat uit beide compo-

nenten een gebonden lichte egaliseerlaag met de 

oneffen ondergronden – ongeacht of beton, chape, 

spaanplaat of houten planken – van slecht 5mm 

tot zelfs 100mm geëgaliseerd kunnen worden. 

Daarbij wordt Blanke Basemax gekenmerkt 

door een erg laag oppervlaktegewicht, dat slechts 

ca. 25 % van een vergelijkbare gebruikelijke chape 

uitmaakt. al na 12 uur is Blanke Basemax klaar 

voor verdere plaatsing en de Blanke Bodemsyste-

men kunnen zonder verdere stappen onmiddellijk 

worden vastgekleefd en opgebouwd.

Blanke Basemax
effen ondergrond – makkelijk en snel

Probleemloos inwerken van buizen en snoeren

Blanke BaseMaX

Blanke PerMat

Blanke PerMatFloor

Blanke PerMatoP

Blanke GlueMaX

technische GeGevens

mengverhouding:      1 gewichtsdeel: 1 gewichtsdeel,

     comp. a bindmiddel, comp. B vulstof

      1 zak comp. van 25kg, 2 zakken comp. B 12,5kg

Benodigde waterhoeveelheid: ca. 35 % = 8,75 l wasser per 25kg bindmiddel

laagdikte:       min 5 mm - max. 100mm

verwerkingstijd:       ca. 60 min.

Begaanbaar:      ca. 12 uur

klaar om te worden bekleed:  ca. 12 uur

verbruik:     ca. 4,8 kg/m² per cm dikte, afgewerkte mengeling comp.komp. a+B 

Bewaartijd:      ca. 6 maanden

meer informatie vindt u op het technische gegevensblad en de handleiding voor het leggen van het leggen van het product.
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Blanke trIBoarD is een dunne geluidswerende 
ontkoppelingsmat 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. 

uItstekenDe verBeterIng van het contactgeluID doorsnede Blanke triBoard 

3

2
1

4 5

1 Flexlijmmortel

2 Blanke trIBoarD

3 Flexlijmmortel

4 Bovenlaag (hier tegels)

5 Blanke trIBoarD sk-stootvliesband 

BiJhorende Producten

We denken holistisch. om de contactgeluiden 

niet via geluidsbruggen aan aangrenzende 

bouwdelen door te geven, biedt Blanke 

trIBoarD een reeks bijkomende producten 

die de productfunctie aan voegen en hoeken 

waarborgt.

Bovendien onderscheidt Blanke trIBoarD zich 
door een gering gewicht en een hoge scheurbesten-
digheid. of het nu gaat om een keramische tegel-
vloer of een natuursteenvloer, zwevende parket- of 
laminaatvloeren, Blanke trIBoarD is prima 
geschikt als dragerelement. 

DemPt alle contactgeluIDen

Blanke trIBoarD 
DIBa 10

Blanke trIBoarD 
DIBa 10 corn-I

Blanke trIBoarD 
DIBa 10 corn-a

Blanke trIBoarD
sk-stootvliesband 

Blanke trIBoarD
geluidswering & ontkoppeling 

>   vlak en toch een uitstekende vermindering van het 
contactgeluid tot 17 dB

>   ontkoppelt en beschermt zo de bovenlaag

> geringe opbouwhoogte van slechts 3 mm

>  emissiearm en geurloos 

>   maximale stabiliteit bij druklast

Blanke trIBoarD DIBa 10

3 mm

testrapport

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 fi che vindt u meer informatie, samen met de instructies voor de installatie.
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Blanke Gmbh & co. kG

stenglingser Weg 68 –76

58642 Iserlohn / germany

t +49 (0)2374 507-0

F +49 (0)2374 507-4230

e info@blanke-systems.de

i www.blanke-systems.de

advies en verkoop


