
Materiaaleigenschappen

BLANKE PERMATOP is een systeemoplossing bestaande uit systeem-
platen van EPS of Neopor die voorzien zijn van voorverlijmde alu-
minium warmtegeleidingsplaten. PERMATOP WOOD bestaat uit losse 
verwarmingselementen van isolerende houtvezelplaten die voorzien 
zijn van voorverlijmde aluminium warmtegeleidingsplaten. 

Het systeem omvat verder nog bijbehorende metalen meerlagenbui-
zen en de ondersteuningsmat BLANKE PERMAT die op het aluminium 
wordt verlijmd met BLANKE GLUEMAX. Deze speciale dispersielijm 
in poedervorm is in de levering inbegrepen evenals. Randisola-
tiestroken van EPS voor een complete afwerking. 

Ondergronden

Ondergronden die worden voorzien van BLANKE PERMATOP moeten 
altijd eerst worden gecontroleerd op vlakheid, draagvermogen en 
oppervlaktesterkte. Hoogteverschillen moeten worden uitgesloten. 
Lagen die de hechting verminderen, moeten worden weggeschuurd. 
Eventueel moeten grondlagen resp. egalisatielagen worden aange-
bracht, afgestemd op ondergrond, species. Vóór het installeren van 
de vloerverwarming moeten eerst hoogteverschillen en andere onef-
fenheden weggewerkt worden. Badkamers, douches en andere natte 
ruimtes moeten volgens de normeisen worden afgedicht.

> Beton, min. 28 dagen oud
> Pas aangebrachte chapes afhankelijk van de begaanbaarheid
> Chapes 
> Calciumsulfaatgebonden chapes met restvocht < 1%
> Chapes van gietasfalt
> Magnesietchapes
> Droge chapes
> Spaanplaten
> Houten vloeren
> Oude, vaste keramische vloeren
> Oude natuursteenvloeren
> Gemengde ondergronden zonder hoogteverschillen
> Verlijmde PVC en linoleumvloeren 
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1 Alle ondergronden moeten droog zijn, voldoen-
de draagvermogen hebben en vrij zijn van lagen 

die de hechting verminderen. De vlakheid moet vol-
doen aan DIN 18202. Wand- en vloeroppervlakken 
moeten afhankelijk van hun toestand van een voor-
strijk worden voorzien. De gegevens van de fabrikant 
inzake de droogtijd moeten in acht worden genomen.

4 Plaats elementen voor bochten en voor 
rechte stukken evenals randafwerkingspla-

ten volgens de leginstructies in de natte lijm en 
druk ze aan.

7 Strijk na het plaatsen van de leidingen de 
speciale lijm BLANKE GLUEMAX met een 

6-tands lijmkam op de aluminium warmtegelei-
dingsplaat.

2 De meegeleverde randisolatiestrook moet 
aan alle omhooglopende elementen worden 

bevestigd.

5 Snijd de elementen op maat met een haakse 
slijper met een metalen slijpschijf. De warm-

tegeleidingsplaat hoeft alleen nabij de uitsparin-
gen voor de leidingen te worden ontbraamd als 
hij op maat is gesneden.

8 Plaats de ondersteunings- en ontkoppelings-
mat volledig met het speciale vlies naar be-

neden (witte zijde) in de speciale lijm met lange 
opentijd BLANKE GLUEMAX en druk hem met een 
schuurbord aan. De matten moeten min. 10 cm 
overlappen. Lees ook de leginstructies BLANKE 
PERMAT.

3 Breng de tegellijm gelijkmatig aan volgens 
DIN 12004 C2 of 12002. Kies daarbij afhan-

kelijk van de ondergrond voor een 6- of 8-tands 
lijmkam.

6 Druk na het uitharden van de specie met de 
meegeleverde aandruklat of met de hand de 

metalen meerlagenbuis in het omegaprofiel van 
het bochtelement.

9 De toplaag kan na 12 uur met geschikte 
flexibele lijm volgens de dunbedmethode 

worden aangebracht. Bewegingsvoegen en veld-
dilataties moeten volgens de geldende voor-
schriften worden aangebracht. Na afloop van de 
voorgeschreven uithardingstijd van de gebruikte 
lijm/cementvoegmortel kan het vloerverwar-
mings- en koelsysteem in gebruik worden geno-
men.

Let op: Raadpleeg onze actuele technische gegevensbladen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Zorg ook dat u de actuele normen naleeft
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