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Blanke•PERMATOP 1000/2000/3000
RýchlO REAgujúci sysTéM POdlAhOvéhO kúREniA A chlAdEniA 
s nízkOu hMOTnOsťOu kOnšTRukciE A RýchlOu REgulOvATEľnOsťOu

štruktúra s tenkou vrstvou,• 
úspora dlhých realizačných časov,• 
rovnomerné rozloženie tepla,• 
energetické úspory,• 
rýchlo reagujúci,• 
jednoduché spracovanie.• 

Popis produktu: Blanke•PERMATOP je patentovaný, tenkovrstvý 
a bezpečný systém konštrukcie podlahy pod dlažby. 
Skladá sa z jednotlivých vykurovacích prvkov z EPS, 
resp. neoporu s hliníkovým, výrobcom celoplošne na-
lepeným, tepelne vodivým plechom.
K systému sa dodávajú kompozitné kovové trubky. Ako 
nosná vrstva dlažby je použitý produkt Blanke•PER-
MAT v spojení s produktom Blanke•GLUEMAX. 
Konštrukčná výška bez dlažby od 30 do 35 mm.

Oblasti použitia: Blanke•PERMATOP sa dá použiť na všetky nosné, rovné, stavebne bežné podklady nielen pri sa-
nácií, ale aj novostavbách. Systém umožňuje tiež lepenie na dostatočne tlakuvzdorné izolácie.

spracovanie: Prvky Blanke•PERMATOP nalepte na pripravený podklad. Trubku systému MVR zatlačte do vý-
rezov. Následne naneste špachtľou/hrebeňom na povrch špeciálne lepidlo Blanke•GLUEMAX 
a do čerstvého lepidla založte rohož Blanke•PERMAT a zatlačte ju.

Technické údaje:
Vzdialenosť trubiek:
Dĺžka/šírka:
Výška:
Trieda tepelnej vodivosti:
Objemová hmotnosť:
Požiarna trieda:

Tepelná vodivosť:
Hrúbka materiálu:

Rozmer trubky:
Hmotnosť bm:
Objem vody:
Navinutá dĺžka:

Rozmer:
Stlačiteľnosť:

Prvky systému EPS 035 DEO dh:
25,0 a 12,5 cm
100/50  75/50 cm
30 / 35 mm
WLG 035
30 kg/m3

B1

Hliníkový vodivý plech:
> 200 W/mK
0,5 mm

Trubka:
16 x 2 mm
104 g
0,113 l/bm
100/200/300/500 m

Okrajový dilatačný pás:
150 x 10 mm
5 mm

Blanke•GLUEMAX, Blanke•PERMAT:
Informácie nájdete v príslušných listoch technických údajov.
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