
Eigenschappen

>  Laag gewicht

>  Absoluut geurvrij

>  Hoge scheuroverbrugging

>  Zeer lage opbouwhoogte

>  Hoge contactgeluidsverbetering

Productomschrijving

BLANKE TRIBOARD is een gebonden kunstvezelgebonden plaat 
met Vlieskaschierung als ontkoppeling en contactgeluidsverminde-
ring  van vloerbedekkingen uit betonsteen, natuusteen, ceramiek, en 
kunststeen in dun en middenbed plaatsing.  Geschikt als plaatsings-
mat voor zwevende vloerbedekking als parket en laminaat.
 

Ondergrond

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn en zonder hoog-
teverschil zijn.  Geschikt zijn calciumsulfaat-, gietchappe-, cement-
gebonden chappe, beton, oude tegelvloeren, oude natuursteenvlo-
eren, gekleefde parketondergrond, Verwindungssteif bevestigde 
spaanplaat en verwarmde ondergronden. De ondergrond moet droog 
zijn en vrij van hechtingsverminderende lagen. De vlakheid van de 
te ontkoppelen vlakken is klaar te maken door respectievelijk het 
uitspachtelen van de lijm.
 

Verwerking

Op een voorbereide ondergrond verkleven met een geschikte tegel-
lijm naar DIN EN 12004 en DIN EN 12002 S1 met een lijmkam (4 of 
6mm) .  De platen in het verse mortelbed plaatsen en aadrukken/aan-
wrijven met een plakspaan of aanklopplaat.  De individuele platen 
geschrankt plaatsen.  Voor het plaatsen van de tegels het rand- en 
hoekbereik met de systeemcomponenten Blanke triboard SK rand-
band etc. borgen/zekeren.  Het snijden van de platen gebeurt met 
een mes.  Na uitharding van de plaatsingsmortel kan de vloerbekle-
ding direct met een plaatsingslijm naar DIN 12004 en DIN 12002 
geplaatst worden?

TECHNISCHE FICHE

Dunne, lichte, drukvaste contactgeluidsisolatie en onkoppelingsmat voor de plaatsing van tegels 
en natuursteen vloerbekleding
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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

Afmeting:    100,0 x 60,0 cm
Materiaaldikte:    ca. 3,0 mm
Gewicht:     ca. 1,6 kg/m²
Kleur:     hellbeige
Verkeersbelasting:   bis 5 KN/m²
Contactgeluidsverbetering
met tegel:    tot 17dB
Brandklasse:    B2
Levervorm:    Platen
Warmtegeleidingsvermogen:  0,08 W/mK
Warmtedoorlatingsweerstand:  0,037 m²K/W

Afoer:     Snij-afval kan bij het   
    bouwpuin gegooid  
    worden

systeemcomponenten:   BLANKE TRIBOARAD  
    SK-Stossvliesband
    BLANKE TRIBOARD  
    Eckvliesband
    BLANKE Triboard   
    CORN -A und Corn -I


