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Blanke•PERMAT
het multi-functionele ontkoppelingssysteem

O N T D E K  D E  K W A L I T E I T



Zonder Blanke•PERMAT is het niet gegarandeerd dat de tegels 

lang meegaan. Door de voortdurende belasting en de aard van de 

onder-constructie ontstaan scheuren en barsten en verandert de 

vorm van de ondergrond die aan de tegels worden doorgegeven.

zonder Blanke•PERMAT:

•  tegels met een groot formaat kunnen niet zonder problemen/

 risico geplaatst worden

•  een hoge verkeers- en puntbelasting zorgen bij een zachte en

  doorbuigende ondergrond voor beschadigingen aan de tegels

•  Scheuren en barsten in de ondervloer worden in de loop der 

 tijd aan de tegels verder gegeven

Veelal een kort "tegel-leven"!

zonder Blanke•PERMAT



Voor een gegarandeerd lang "tegel-leven"!

De kwaliteit van dit unieke ontkoppelingssysteem zal U verbazen. 

Door het gebruik van Blanke•PERMAT spaart U veel waarde volle 

tijd bij het plaatsen van de tegels. Blanke•PERMAT biedt Uw te-

gelvloer de optimale bescherming.

de voordelen voor U samengevat:

•  eenvoudig en snel op elke "probleem" ondergrond aan te brengen  
•  een tegelvloer zonder scheuren en barsten. Ook bij een hoge
  mechanische belasting
•  geen holle klank
•  kan gebruikt worden op elke ondergrond
•  uitermate geschikt voor renovaties en stabiliseert houten
  onderconstructies
•  bestand tegen een hoge puntbelasting

toepassing van het product:

•  professionele ruimtes
•  particuliere ruimtes

met Blanke•PERMAT



•  geen holle klank

•  kan gebruikt worden op elke ondergronnd

•  kan met elk formaat tegel gebruikt worden

•  uitermate geschikt voor renovaties, in het bijzonder op een  

 houten onderconstructie

Of het nu gaat om nieuw bouw of om een renovatie – Blanke•PERMAT

beschermt hoogwaardige vloerbekleding tegen scheuren.

sterk in particuliere ruimtes



•  beschermt de tegelvloer bij hoge mechanische belasting 

 (tot 7,5 KN/m²) tegen scheuren en barsten

•  biedt Uw bouwproject de grootste zekerheid 

•  geschikt voor gebruik in showrooms voor auto's, terminals van  

 vliegvelden, winkels enz.

• bestand tegen een hoge puntbelasting

In het bijzonder bij gebruik in professionele ruimtes laat 

Blanke•PERMAT haar voordelen zien.

en in professionele ruimtes



het plaatsen van Blanke•PERMAT

het fixeren met tegellijm

De keuze van de lijm waarmee Blanke• 
PERMAT wordt verlijmd, wordt bepaald 
door de soort van ondergrond. 
De tegellijm wordt met een lijmkam van 
4 x 4 mm of van 6 x 6 mm op de onder-
grond aangebracht.

het plaatsen

Blanke•PERMAT wordt met het speciale 
vlies volledig in de aangebrachte tegel-
lijm geplaatst, aangedrukt en tegen elkaar 
geschoven. Blanke•PERMAT is voor zien 
van een glasvezelmat aan de bovenzijde 
van de plaat. Deze glasvezelmat heeft een 
overstand van 3 cm aan twee zijden van 
de plaat.

het plaatsen van de tegels

De tegellijm wordt aangebracht zodat 
Blanke•PERMAT compleet gevuld is. 
De tegels worden daarna direct in de 
aangebrachte tegellijm geplaatst en 
aangedrukt.

complete informatie

Complete informatie met betrekking tot 
het plaatsen van Blanke•PERMAT treft U 
als gratis download aan op 
www.blanke-co.com.



Blanke•PERMATOP
HET vloerverwarmings- en koelsysteem. 
De meest elegante, gemakkelijkste en 
snelste vorm van onzichtbaar verwarmings 
-comfort. 

Blanke•AQUA-KEIL 
Wig-vormig roest vrij staal afsluitprofiel 
(helling 2%). Biedt een perfecte afwer-
king voor inloopdouches waarin een line-
aire afvoergoot is geplaatst. 

Blanke•TRIBOARD
HET contactgeluid reducerende 
ontkoppelingssysteem.

Blanke•
Bewegingsvoegprofiel
Een bewegingsvoegprofiel geschikt 
voor vloeren die hoog mechanisch 
belast worden.

Blanke•CUBELINE
Modern en decoratief hoek-afsluitprofiel.

Blanke•DEKOLINE
Decoratief muurprofiel.

andere producten:

Meer informatie over het gehele Blanke assortiment vindt U bij Uw 

dealer of treft U als gratis download aan op  www.blanke-co.com



Blanke GmbH & Co.KG  

Stenglingser Weg 68-70 • D-58642 Iserlohn
Telefon:  +49 (0) 23 74 - 50 7 - 0 
Telefax: +49 (0) 23 74 - 50 7 - 42 30
E-Mail:  info@blanke-co.com
Internet:  www.blanke-co.com

advies en verkoop

O N T D E K  D E  K W A L I T E I T


