
Zeer efficiënt verwarmen om onze wereld beter te maken

BLANKE PERMATOP SF

1 De ondergrond moet vrij zijn van anti-adhe-
sieve bestanddelen. De vlakheid moet voldoen 

aan DIN 18202. De ondergrond moet stevig zijn en 
voldoende draagvermogen hebben. Indien nodig 
moet een voorstrijk worden aangebracht, die moet 
zijn afgestemd op de ondergrond.

4 Breng de BLANKE SF KLETT-TEC met een tussen-
ruimte die overeenkomt met het schema van de  

vloerverwarming spiraalvormig of meanderend op 
het vlies aan. De kleinste tussenruimte (VA) is 5 cm, 
de maximale tussenruimte 10 cm. De buigradius van 
de verwarmingsbuis met klittenbandtechnologi moet 
minimaal 5 cm (bij een bocht van 90°) respectievelijk 
10 cm (bij een bocht van 180°) bedragen.

7 Voor een beter oppervlak moet de nog verse 
massa met behulp van een prikrol worden ont-

lucht. Let op: Het oppervlak mag niet met naaldhak-
ken worden betreden.

2 Leg zelfklevend vlies op de ondergrond. De be-
drukte kant moet naar boven wijzen. Verwijder 

de papieren bescherming en druk het vlies zonder 
vouwen te veroorzaken vast op de ondergrond. Leg 
de banen met rechte stootnaden tegen elkaar. Bijsnij-
den met een stanleymes.

5 Bij de verwarmingscircuitverdelers moeten 
de BLANKE KEERBOCHTEN worden toegepast 

om een nette aansluiting en een vooraf vastgelegde 
bocht van 90° van de verwarmingsbuizen te reali-
seren. 

8 Als de BLANKE SF FILLERS klaar is voor het 
aanbrengen van de bekleding, wordt na het 

voorstrijken met BLANKE GROUND de ondersteu-
nings- en ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT vast-
gelijmd met het oog op het daarna aanbrengen van 
keramische vloeren en natuursteenvloeren. In ruim-
ten waarin afdichtingen conform DIN 18543 nood-
zakelijk zijn, moet een alternatieve afdichting met 
BLANKE DIBA of DISK en de bijbehorende systeem-
componenten worden aangebracht.

3 Breng randisolatiestroken aan langs alle om-
hooglopende componenten. Druk de zelfkle-

vende foliestrook op de vlieslaag.

6 Nadat alle verwarmingsbuizen gelegd zijn, 
wordt het vloeroppervlak geplamuurd. Hiertoe 

wordt BLANKE SF FILLER in een laag van minimaal 1 
mm boven de verwarmingsbuizen (in combinatie met 
BLANKE PERMAT, anders alleen voor zachte vloerbe-
dekkingen minimaal 3 mm) opgebracht. De deklaag 
boven de verwarmingsbuizen mag niet dikker zijn 
dan 10 mm.

9 De tegels worden op de ondersteuningsmat 
gelegd. Voor het leggen van BLANKE PERMAT 

en van de tegels moet een dunbedmortel C2 S1 con-
form DIN 12004 of 12002 worden gebruikt. Bij na-
tuursteen moet een daarop afgestemde en geschikte 
dunbedmortel worden toegepast.

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


