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Voordelen

•  Dunne, zeer fl exibele, scheuroverbruggende en 
waterdichte verbindingsafdichting

• Hecht erg sterk, geen droogtijd – onmiddellijk 
    begaanbaar en klaar om te betegelen

• Geen oneffenheden in het stootbereik – geen 
    schade door vocht

• Hoogste graad van egalisatie bij stootver-
    bindingen – ook geschikt voor tegels van groot    
    formaat

• Compleet assortiment met detailoplossingen

Blanke & Co.

P-AB/17920/

40-2015Inclusief 

bouwtechnische 

rapportage

BLANKE DISK is een revolutionair afdichtsysteem uit po-
lyolefi neschuim, dat absoluut geen tegellijm nodig heeft. 

Veel vochtschade komt voort uit verkeerd aangebrachte 
afdichtingen en ze treedt meestal op aan de overgang van 
muur naar vloer of door verkeerde overlappingen. On-
mogelijk met BLANKE DISK! De verkleving van het hele 
oppervlak met oppervlaktegebonden, vervlochten overlap-
pingsbereik is 100% waterdicht. De verbindingsafdichting 
moet onmiddellijk op de vloer en tegen muur worden ge-
kleefd. Daarna kunnen ook de tegels van groot formaat 
zonder wachttijd probleemloos worden gelegd.
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BLANKE DISK
Afdichtbaan
Breedte: 50 cm
Lengte: 30 m

BLANKE DISK BM
Vloermanchet
Diameter: 24 cm
Binnengat: 35 mm, 
fl exibel voor DN 50

BLANKE DISK-KEIL
Vormstuk voor lineair afvoersysteem
Linker- en rechter uitvoering in de hoogten: 
20 mm, 28 mm, 40 mm

BLANKE DISK TAPE
Hoek-afdichtband
Breedte: 10 cm
Lengte: 30 m

BLANKE DISK CORN-I
Binnenhoek
Breedte: 15 cm
Hoogte: 15 cm
Diepte: 10,7 cm

BLANKE DISK CORN-A
Buitenhoek
Breedte: 10 cm
Hoogte: 7 cm

BLANKE DISK AB
Afsluitband
Breedte: 10 cm
Lengte: 30 m

BLANKE DISK WM
Wandmanchet
Breedte: 12 cm
Hoogte: 12 cm
Binnengat: 10 mm, 
fl exibel voor 
buisverlenging 1/2“ 

BLANKE DISK TOOL

: 10 mm, 

 1/2“ 

BLANKE DISK – zelfklevend afdichtingssysteem

1. Een voorstrijk aanbrengen op schone 
    en egale ondergronden afhankelijk 
    van de toestand

4. Buisdoorvoeringen met behulp van de 
    muur- en vloermanchetten afdichten

2. BLANKE DISK assortiment afhankelijk 
    van toepassing verkorten/snijden

5. Aanbrengen van BLANKE DISK en 
    BLANKE DISK AB tegen de muur/op 
    de vloer

3. Hoeken en alle horizontale en verticale 
    hoekzones met de gepaste accessoires 
    afdichten

6. BLANKE DISK met aandrukhulp 
    aandrukken en zonder wachttijd de vloer 
    er op plaatsen



Voordelen

•  In de fabriek aangebrachte BLANKE DISK-
afdichtingsfl ens

• Met de lage inbouwhoogte van 54 mm

• Afvoervermogen van 37 l. per minuut (0,61 l./sec.)

• Bijpassende roosters „Roosterafdekkingen 2.0“ 
    zijn in drie verschillende ontwerpen beschikbaar: 
    geborsteld, verchroomd of matzwart

• De omlijsting is gemakkelijk in hoogte verstelbaar en 
    kan dus worden aangepast aan de dikte van de tegel

Body met in de fab-
riek geïntegreerde, 
zelfkle-vende fl ens

Beschermblok

Sifon

Installatieblok

Frame van roestvrij 
staal

Multifunctioneel  
rooster uit inox

Roosterverhogingen7
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BLANKE DISK-LINE

Technische tekeningen
Inbouwhoogte (h) 54 mm excl. tegeldikte

72 mm excl. tegeldikte

MATERIAAL

Corpus Roestvrij staal 

Roosterafdekking Roestvrij staal

Sifon compleet PP

Steun van roosterafdekking ABS

Verbinding met de afvoerpijp Roestvrij stalen steunen 

voor plug-in moffen

Kleur van de ABS en  nylon onderdelen grijs

afdichtingsring rubber

CAPACITEIT

Afvoervermogen 37 l/min (0,61 l/s)

AFMETINGEN

Roosterlengtes in mm (L1) 565, 665, 765, 865, 965, 1065, 1165

Body in mm  (L2) 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

Roosterbreedtes in mm (B1) 71

Body in mm 113

Hoogte waterafsluiting in mm 30/50

Aansluitingssteunen DN 40/DN 50

Geintegreerde afdichting BLANKE DISK polyolefi neschuim

Afstand tot het midden van de afvoer (A1) 29/37

Afstand tot het midden van de afvoer (A2) 25/35

Afstand achterkant body 

tot voorkant afvoersteun (A3) 150 mm

ROOSTERAFDEKKINGEN 2.0, betegelbaar
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in drie verschillende ontwerpen beschikbaar: geborsteld, 
verchroomd of matzwart

Technische gegevens

BLANKE DISK-LINE – de nieuwe lineaire afvoersysteem

BLANKE DISK-LINE is een afvoergoot van inox met in de 
fabriek aangebrachte BLANKE DISK-afdichtingsfl ens. Met 
de lage inbouwhoogte van 54 mm is deze nieuwe lijnaf-
watering vooral geschikt voor lage constructiehoogten. De 
geïnte-greerde afvoer (DN 40) voor de opname van een 
afvoer met steekmoffen bestaat uit inox. De afvoergoot 
met aansluitmogelijkheid DN 50 is verkrijgbaar in een 
hoogte van 72 mm. De BLANKE DISK-LINE lijnafwatering 
met een afvoervermogen van 37 l. per minuut (0,61 l./sec.) 
is een onderdeel van het zelfklevende afdichtingssysteem 
BLANKE DISK.

Horizontaal aanzicht

Zijaanzicht

Bovenaanzicht



BLANKE DISK-LINE EC

Technische gegevens
Inbouwhoogte (h) 70 mm excl. tegeldikte

MATERIAAL

Corpus Roestvrij staal 

Roosterafdekking Roestvrij staal 

Afdichting Polyolefi neschuim

Roosteropname, in de hoogte verstelbaar ABS

Verbinding met de afvoerbuis Steekmof DN 50

Couleur des pièces en ABS gris

Afdichtring Rubber

CAPACITEIT

Afvoervermogen bij 9mm tegeldikte 30 l/min

Afvoervermogen bij 20mm tegeldikte 36 l/min

AFMETINGEN

Roosterlengten in mm (L1) 665, 765, 865, 965, 1165

Corpus in mm  (L2) 700, 800, 900, 1000, 1200

Roosterbreedte in mm (B1) 29

Corpus in mm (met fl ens) (B2) 38 (76)

Hoogte waterslot in mm -

Afvoerbuis in mm (d) 50

Afdichting intégré

Afstand tot midden afvoer (langs boven) (A1) 35 mm

Afstand tot midden afvoer (langs onderen) (A2) 35 mm

Afstand achterkant corpus tot

voorkant afvoeraansluiting (A3) 106 mmIn de hoogte verstelbaar rooster

Horizontaal aanzicht

Zijaanzicht

Bovenaanzicht

Afvoersluiting                                  met fi jne siliconen klep

Technische tekeningen – met EPS-installatieblok
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Voordelen

BLANKE DISK-LINE EC – 
Multifunctioneel lijnontwateringssysteem

•  Multifunctioneel, in de hoogte verstelbaar rooster 
    (roestvrij staal/betegelbaar) voor een luxueuze en 
    onopvallende look

•  Unieke afvoertechniek

•  Eenvoudige reiniging dankzij makkelijk uitneembare 
    afvoersluiting

•  Waterslotloos systeem – geen geurbelasting 

•  Geïntegreerde, zelfklevende afdichtband en 
    EPS-installatie- en beschermingsblok voor grootst 
    mogelijke veiligheid

•  Beschermkern als bescherming en Tegelaanslag

De innovatieve lineaire afvoer overtuigt als waterslot-
loos systeem door zijn unieke afvoertechniek met geïn-
tegreerde afvoersluiting. Die is met een fi jne siliconenklep 
uitgerust, die als duurzame bescherming tegen geurhinder 
dienst doet. Zelfs bij langdurig gebruik is de overgang naar 
de afvoerbuis steeds geurdicht afgesloten. Een multifunc-
tioneel frameloos rooster laat de vorming van een geul in 
roestvrij staal toe of kan worden betegeld voor een op-
tisch elegantere uitstraling. Daarmee is de lineaire afvoer 
perfect en bijna onzichtbaar in de vloer van de douche 
ingewerkt. Het rooster kan snel en eenvoudig in de hoogte 
worden versteld en dus probleemloos aan de tegelhoogte 
worden aangepast. 



BLANKE DISK-CUBE Technische tekeningen

Technische gegevens (horizontale versie)
Inbouwhoogte (h) 54 -90mm excl. tegeldikte

MATERIAAL

Corpus ABS

Roosterafdekking Roestvrij staal

Afdichting Polyolefi neschuim

Sifon compleet ABS

Verbinding met de afvoerbuis Steekmof DN 40

Kleur van de ABS-delen grijs

Afdichtring Rubber

CAPACITEIT

Afvoercapaciteit 30 l/min

AFMETINGEN

Roosterafdekking in mm (L1) (B1) 93/93

Corpus in mm (L2) (B2) 100/100

Hoogte waterslot in mm 25 - 50

Afvoerbuis in mm (d) 40

Afdichting in mm 320 x 320

Afstand tot midden afvoer (langs boven) (A1) 34 - 70 mm

Afstand tot midden afvoer (langs onderen) (A2) 20 mm

Afstand achterkant corpus tot

voorkant afvoeraansluiting (A3) 170 mm

integrierte Abdichtung
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Voordelen

BLANKE DISK-CUBE biedt een geslaagde combinatie van 
functionaliteit en esthetiek en is dankzij de inkortbare af-
voerbehuizing voor inbouwhoogten van 54mm tot 90mm 
geschikt. Uitgerust met een nieuwsoortig afdichtrubber 
met in de fabriek geïntegreerde en zelfklevende afdichtf-
lens, garandeert het systeem de meeste veiligheid en een 
duurzame dichtheid vooral in de overgang naar de zelf-
klevende verbindingsafdichting BLANKE DISK. Bovendien 
is het frame uit kunststof variabel aanpasbaar voor ver-
schillende bekledingen en hellingen in de hoogte van 8mm 
tot 18mm. Met de geïntegreerde haarzeef, de aanpasbare 
sifon voor een max. waterslothoogte van 50 mm en een 
afvoercapaciteit van 30 l/min; is het nieuwe puntafvoer-
systeem erg krachtig, doorlopend fl exibel en tegelijkertijd 
handig in gebruik. 

BLANKE DISK-CUBE – elegant puntwaterafvoersysteem

Horizontale versie

Verticale versie

100 

90
 - 

12
6

11

Ø102 (drehbar)

100 ( L2)

93 ( L1)

10
0 

(
B2

)

93
 (
B1

)

10
1 

- 1
27

330

WPS Dichtvlies

33
0

Ø50

Bovenaanzicht

Horizontaal aanzicht horizontale versie

Horizontaal aanzicht verticale versie

•  Afdichtrubber met geïntegreerde, zelfklevende 
afdichtfl ens

• Flexibele inbouwhoogte (54 tot 90mm)

• Frame met Hellingsegalisatie

• Veiligheid bij het inbouwen door beschermklep 
   tegen chape

• Geïntegreerde haarzeef

• Elegante look dankzij design afdekplaat uit 
   roestvrij staal

integrierte AbdichtungGeïntegreerde afdichting

integrierte Abdichtung



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
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