
Blanke•TRIBOARD podlahové systémy

strana 1

www.atro.sk

ATRO, spol. s r.o., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, tel: +421 48 412 35 32, fax: +421 48 230 16 03, e-mail: atro@atro.sk
IČO: 36047244, IČ DPH: SK2021565029, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, Vložka č.: 6991/S

Blanke•TRIBOARD
TenkOvRsTvá, ľAhká, TlAkuvzDORná ODDeľOvAcIA DOskA nA zníženIe kROčAjOvéhO 
hluku nA pOkláDku DlAžIeB A OBklADOv z pRíRODnéhO kAmeňA

nízka hmotnosť,• 
absolútne bez zápachu,• 
vysoká odolnosti proti roztrhnutiu,• 
nízka konštrukčná výška,• 
vysoká miera zlepšenia z hľadiska kročajového • 
hluku.

popis produktu: Blanke•TRIBOARD je viazaná doska tvorená zme-
sou syntetických vlákien s kašírovanou tkaninou na 
oddelenie a zníženie kročajového hluku na dlažbách 
z betónových dlaždíc, prírodného kameňa, keramiky 
a umelého kameňa uložených do tenkého až stredne 
hrubého lôžka. Je vhodná aj ako rohož na pokládku 
plávajúcich dlažieb, ako sú parkety a laminátové pod-
lahy.

Oblasti použitia: Podklady musia byť nosné a bez výškových presadení. Vhodné sú potery na báze síranu vápe-
natého, liaty asfalt, cementové potery, betón, staré dlažby a dlažby z prírodného kameňa, lepené 
parketové podlahy a drevotrieskové dosky so zabezpečením proti krúteniu. Je vhodná aj na pou-
žitie na vyhrievaných konštrukciách. Podklad musí byť suchý, bez vrstiev znižujúcich priľnavosť. 
Rovinnosť zaistite pomocou nivelačných, resp. stierkových hmôt.

spracovanie: Na pripravený podklad naneste hrebeňom (štvorka/šestka) vhodné lepidlo na obklady podľa DIN 
EN 12004 a DIN EN 12002 S1. Dosku založte do čerstvého maltového lôžka a hladítkom ju pevne 
pritlačte a vyhlaďte. Pred pokládkou dlažby zaistite styky/rohy systémovým komponentom - pás 
na prekrytie stykov Blanke•TRIMAT/TRIBOARD SK. Na rezanie dosiek použite nôž. Po vytvrdnutí 
pokládkovej malty môžete pri použití vhodného pokládkového materiálu podľa DIN 12004 a DIN 
12002 uložiť dlažbu.

Technické údaje: Veľkosť:
Hrúbka materiálu: 
Plošná hmotnosť:
Farba:
Prevádzkové zaťaženia:
Redukcia kročajového hluku pri dlažbách:
Požiarna trieda:
Dodávaná forma:
Tepelná vodivosť:
Odpor proti prestupu tepla: 
Likvidácia:

100,0 x 60,0 cm
cca. 3,0 mm
cca. 1,6 kg/m2

svetlobéžová
do 5 kN/m2

do 17dB
B2
dosky
0,08 W/mK
0,037 m2K/W
Zvyšky po strihaní môžete likvidovať ako priemy-
selný odpad.
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