
Materiaaleigenschappen

> Lage opbouwhoogte
> Kan direct tegen de wand worden ingebouwd
> Geïntegreerd afvoerstuk
> Rooster kan worden aangepast aan de tegeldikte
> Geïntegreerde afdichting
> Multifunctioneel rooster (roestvast staal/ betegelbaar) 
> Eenvoudig en snel te reinigen

Productbeschrijving

BLANKE DIBA-LINE 2.0 is een roestvaststalen lineaire afwatering 
voor lage inbouwhoogtes. De vooraf in de fabriek aangebrachte af-
dichting vereenvoudigt de verbinding met de alternatieve afdichting 
BLANKE DIBA en maakt het systeem bovendien maximaal water-
dicht. Een tweede afwateringsniveau zorgt voor nog meer betrouw-
baarheid. Het waterslot is uit één stuk vervaardigd en kan eenvoudig 
worden verwijderd. Dankzij een EPS-installatieblok kan het systeem 
snel worden ingebouwd. 

 

Toepassingsgebieden

Door de lage inbouwhoogte is de lineaire afwatering bijzonder ge-
schikt voor sanitaire ruimtes, maar ook voor een- en meergezinswo-
ningen, hotels en douche- en wellnessruimtes. 
 

Toepassing

Verlijm het installatieblok met tegellijm waterpas op de ondergrond. 
Sluit BLANKE DIBA-LINE 2.0 na uitharding van de tegellijm vakkun-
dig aan op de centrale afvoer en controleer of de aansluiting water-
dicht is. Plaats het beschermblok en maak een chape met ca. 2% af-
schot. Verlijm de vooraf in de fabriek aangebrachte afdichtingsflens 
na het drogen tegen de wand en op de vloer. Gebruik voor een goede 
afdichting van de hoeken de systeemcomponenten DIBA CORN-I en 
DIBA-KEIL. Realiseer de innovatieve afdichting BLANKE DIBA en be-
tegel deze volgens de dunbedmethode. Werk kozijnen, hoeken en 
randen af met neutrale siliconenkit. Gebruik alleen reinigingsmidde-
len zonder zoutzuur en chloor.
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Lineaire afwatering van roestvast staal voor lage inbouwhoogtes met geïntegreerde 
afdichtingsflens voor het innovatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA

Technische gegevens

Lichaam L in mm   600, 700, 800, 900, 1000, 
   1100, 1200

Lichaam B in mm  113

Lichaam   Roestvast staal V2A (1.4301);  
   2,00 mm

Inbouwhoogte  54 mm (DN 40)   
   72 mm (DN 50)

Waterslothoogte  30 mm (bij 54 mm hoogte)  
   50 mm (bij 72 mm hoogte)

Aansluiting  DN 40; DN 50

Afvoercapaciteit  0,61 l /sec,  37 l/min

Waterslot  Polypropeen, eendelig

Afdichting  Polyetheen/vliesweefsel

Installatieblok  EPS

Beschermblok/ 
tegelaanslag  EPS

Afdekrooster 2.0

Roosterlengtes in mm 665, 765, 865, 965, 1165

Roosterbreedte in mm  71

Afdekrooster  Roestvast staal V2A (1.4301);  
   2,00 mm

Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de 
kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische 
specificaties voor dit product te vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Informatie van onze medewerkers die buiten het kader van dit gege-
vensblad valt, moet schriftelijk door hen worden bevestigd.


