
Materiaaleigenschappen

BLANKE ELOTOP+  is een dunne verwarmingsmat, klaar voor plaa-
tsing. De verwarmingsladder werd op gelijke afstanden  met  een  
bevestigingslint  vastgemaakt  op een vormstabiel, zelfklevend roos-
terweefsel. De ‚Twin‘ opbouw van de verwarmingsladder (heen-/
terugladder) bestaat uit meerdradige weerstandssleuven. De pri-
maire isolatie bestaat uit teflon. Als beschermend vlechtwerk  wordt  
een  verzinkt  kopervlechtwerk  gebruikt.  De  buitenmantel  is  van  
pvc.  Bij  de  opbouw van de verwarmingsladder de heen- en de 
terugladder parallel geleid. Daardoor worden twee even grote mag-
neetvelden opgewekt, die elkaar qua werking nagenoeg opheffen. De 
verwarmingsmat heeft een VDE-goedkeuring.

Ondergronden

De ondergrond, waarop BLANKE ELOTOP+ moet komen, moet princi-
pieel gecontroleerd worden op aspecten van effenheid, draagkracht 
en oppervlaktevastheid. Hoogteverschillen moeten worden uitgeslo-
ten. Nog aanwezige lagen die de aanhechting zouden verminderen, 
moeten worden weggeslepen. Funderingswerken, afgestemd op de 
ondergrond, plaatsing respectievelijk het egaliseren moeten evene-
ens worden voorzien. Egaliseren en het wegwerken van hoogtever-
schillen moet gebeuren alvorens de verwarmingsmatten te plaatsen. 
Een ondergrond die gevoelig is voor vocht moet door de gepaste af-
dichtingsmaatregelen beschermd worden. Bodemconstructies moe-

ten van warmte-isolatie voorzien zijn.

> Cementen ondergrond zoals chape (2 % restvochtigheid), beton

> Calciumsulfaatchape met restvochtigheid < 0,5% 

> Magnesium-/steenhoutchape 

> Droogbouwchape  

> Spaanplaten met geschikte ontkoppelingssystemen

> Oude, vaste keramische vloerbekleding 

> Oude natuurstenen vloerbekleding  

> BLANKE TRIBOARD
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1 Un Ondergrond moet vrij zijn van bestandde-
len die  de  hechting  kunnen  bemoeilijken,  hij  

moet bovendien draagvermogen hebben en vast 
zijn.  De effenheid moet conform DIN 18202 zijn, en 
de aangebrachte grondlaag moet geschikt zijn voor 
de ondergrond.

7 De verwarmingsmat wordt samen met de plaa-
tsingsmortel geplaatst, waarbij de laagdikte ge-

lijkmatig moet zijn. Bij wijze van alternatief kan het 
afspatelen ook met een geschikte nivelleermassage-
beuren.  Alle  warmteladders  moeten  volledigom-
manteld zijn.

2 Door  het  vooraf  aanbrengen  van  de  BLANKE 
TRIBOARD  kan  de  efficiëntie  van  de  verwar-

mingsmat verbeterd worden. Verwarmingsmat losjes  
aanbrengen.  Positie  voor  de  temperatuurvoelers, 
in het midden tussen twee verwarmingsladders, en 
de aansluitleiding aanduiden. Verwarmingsladders 
bevinden zich bovenaan.

5  Na  plaatsing  op  het  voorziene  plaatsingsop-
pervlak de folie aan de achterkant verwijderen 

en het glasroosterweefsel met de warmteladders 
stevig- aandrukken op de ondergrond. Verwarmings-
leidingen  mogen  niet  over  bewegingsvoegen heen 
worden geplaatst.

 

4 Voor omkeringen wordt het glasroosterweefsel 
ingeknipt met een schaar en omgeklapt. Waar-

schuwing: Warmteladder  niet  beschadigen  of ver-
korten en niet van het glasroosterweefsel verwijde-
ren.

3 De  lege  buis  van  de  temperatuurvoeler  met 
rode einddop inclusief temperatuurvoeler sa-

mengebonden  inbrengen  in  de  muur  en  de  vloer. 
Aansluitleiding in een aparte lege buis voeren en eve-
neens samengebonden inbouwen

6  De isolatieweerstand van de warmtemat moe 
voor en na afspatelen met een isolatiecontroleto-

estel  worden  gecontroleerd.  De  weerstand  van de 
warmtemat met een Ohmmeter. De verkregen waar-
den moeten vergeleken worden met de garantiekaart 
en genoteerd worden in het verslag.

9 Bewegings- en veldbegrenzingsvoegen moeten 
volgende de geldende regelwerken worden uite-

gevoerd, resp. worden overgenomen.
8  De  tegelbekleding  wordt  op  de  uitgeharde 

kleef-  resp.  spatellaag  in  de  dunbedprocedure 
volgens  de  regels  van  de  kunst  gevoegd. Voor 
vochtige ruimten moet men op de spatellaag /nivelle-
ermassa een bindingsafdichting aanbrengen.
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Opgepast:  Gelieve bij het verwerken de aanwijzingen in onze laatste nieuwe technische merkbladen in acht te nemen. De huidige gelden normen 
moeten eveneens worden nageleefd

Gelieve erop te letten dat: de aansluiting door een elektricien dient te worden gedaan. van kracht zijnde VDE- en EVU-voorschriften moeten worden nageleefd.


