Produktinformatieblad
DriDEK™-20

V l o e r v e r w a r m i n g

DriDEK™-20 is een droge dekvloerplaat, ideaal om op SlimFix®-18 te

Kenmerken :

leggen, SlimFix®-25, SlimFix®-TR, UltraSlim™-15 en OneBoard®.

•

20 mm dunne droge dekvloerplank

•

Hoge thermische prestaties: 400 % vs. spaanplaat

•

Gemakkelijk te knippen en te installeren

•

Tong en groef voor een eenvoudige vlakke installatie

•

Vergrendelende randen, geen schroeven nodig

•

Ideaal voor badkamers en keukens: direct tegelwerk

•

Geschikt voor laminaat, keramische tegels en tapijt

•

Hoge akoestische prestaties: robuust detail E-FT-5 en E-FT-6

DriDEK™-20 heeft een extreem lage thermische weerstand als
je het vergelijkt tot de meest voorkomende vloerafwerkingen
(spaanplaat en natte dekvloer), die de prestaties van elk low-profile
systeem maximaliseert.

Het 20 mm dikke droge paneel verbetert ook de geluids- en
brandwerendheid. En biedt een gemakkelijk te installeren droge
vloeroplossing.
De in elkaar grijpende randen zijn verlijmd met behulp van de
DriDEK™-lijm.
Om een perfect oppervlak te bieden voor alle vloerbekledingen.
DriDEK-20™-panelen zijn geschikt voor keramische tegels en zijn
eenvoudig te installeren door in elkaar schuivende randen.
Die niet inkrimpen of uitzetten wanneer ze worden blootgesteld
aan water.
Technisch :
•

Materiaal : gips met hoge dichtheid

•

Afmetingen : 1200 mm x 600 mm x 20 mm

•

Gewicht van het paneel : 18 kg

•

Randprofiel : tong en groef

•

Thermische weerstand : 0,05 m2/kW

Andere eigenschappen :
•

Opwarmingsvermogen van de aarde : < 5

•

Ozonafbrekend vermogen : 0

•

Brandbeveiligingsklasse : A1

V l o e r v e

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service
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