
BLANKE BF BASE 
CHAPE-NOPPENPLAAT BASIC FLOOR 

effectieve afmeting: 140  × 80 cm, effectief oppervlak: 1,12 m2 
plaatafmeting: 145  × 85 cm
materiaaldikte: 1,0 mm; totale hoogte: 20 mm VE: 1 doos

artikelnr. €/m2

1 doos à 12 platen = 13,44 m2 680-906 15,12

            BLANKE PERMATOP BF+
BLANKE PERMATOP BF+, bestaande uit een noppenplaat van drukstabiel polystyrol inclusief 

warmte-isolatielaag van 10 mm (WLG 035), is een speciale installatieplaat voor vloerverwar-

mings- en koelingssystemen met normale in de handel verkrijgbare dekvloeren/chapes en dient 

om de zeer �exibele verwarmingsbuizen BLANKE PIPE 14 en BLANKE PIPE 16 in te bevestigen. 

Beide tot het systeem behorende PE-RT verwarmingsbuizen zijn voorzien van een interne diffu-

siedichte laag (EVOH) en daardoor goed beschermd tegen beschadiging. Het systeem wordt ge-

perfectioneerd met de ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT die zich al vele jaren bewezen heeft.

BLANKE BF+ BASE 
CHAPE-NOPPENPLAAT BASIC FLOOR PLUS 

effectieve afmeting: 140  × 80 cm, effectief oppervlak: 1,12 m2 
plaatafmeting: 145  × 85 cm
materiaaldikte: 0,6 mm; totale hoogte: 31 mm VE: 1 doos

artikelnr. €/m2

1 doos à 13 platen = 14,56 m2 671-906 18,95

BLANKE FILLOTHERM 
SNELHARDENDE VLOEIBARE ZANDCEMENT VOOR 

BLANKE PERMATOP BF+ EN BFC

 VE: 1 zak à 25 kg

artikelnr. €/kg

674-900 1,34 

BLANKE PERMATOP BF
BLANKE PERMATOP BF, bestaande uit een noppenplaat van drukstabiel polystyrol, is een 

speciale installatieplaat voor vloerverwarmings- en koelingssystemen met normale in de 

handel verkrijgbare aardvochtige dekvloeren/chapes en dient om de zeer �exibele verwar-

mingsbuizen BLANKE PIPE 14 en BLANKE PIPE 16 in te bevestigen. Beide tot het systeem 

behorende PE-RT verwarmingsbuizen zijn voorzien van een interne diffusiedichte laag (EVOH) 

en daardoor goed beschermd tegen beschadiging. Het systeem wordt geperfectioneerd met  

de ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT die zich al vele jaren bewezen heeft.

Belangrijke instructie:

BLANKE PERMATOP BF is alleen 

geschikt voor aardvochtige dek-

vloeren/chapes, niet voor vloeibare 

dekvloeren/chapes.

Toebehoren dat geschikt is voor 

BLANKE PERMATOP BF vindt u en 

vanaf pagina 86.

Belangrijke instructie:

Toebehoren dat geschikt is voor 

BLANKE PERMATOP BF+ vindt u en 

vanaf pagina 86.
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