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Algemeen
Bij het droogbouwsysteem TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa gaat 
het om een hoogwaardig droogbouwsysteem met op elkaar 
afgestemde systeemcomponenten voor vervaardiging van
vloerverwarming in droogbouw conform Bouwwijze B volgens 
DIN 18560 en DIN EN 1264 voor nieuwbouw en renovatie
op oppervlakten van steen of hout.

Een gebruik van het systeem in vochtige ruimtes is mogelijk,
als de systeemelementen voor het inbrengen van het cement 
over het hele opp. door een aan de randen afgeplakte 0,2 PE-
afdekfolie wordt beschermd tegen cementwater. Er staan ver-
schillende elementen voor richtingswijzigingen, wissel van ver-
legafstand en een veelvoud aan bijzondere elementen ter 
beschikking zoals voorgevormde verdeleraansluitplaten en 
geleidebochten. Deze bijzondere platen zijn alleen bij Albrand 
verkrijgbaar. Houten frames voor een max. punt- en opp. belas-
ting tot in de hoeken van een ruimte maken het systeem compleet.

materiaal
De opp. elementen, kopplaten en andere platen zijn vervaardigd 
uit voorgeschuimde Polystyreenplaat EPS Neopor 035 DEO dh
volgens DIN EN 13163 en DIN 4108-10. Bouwstofklasse
basismaterialen: Euroklasse E volgens EN 13501-1-2010-1.

buis
Het systeem is gemaakt voor toepassing van Ø16 x 2,0 mm AKB-
buis (aluminium inlage buis).

systeem-/prestatieonderzoek
Het systeem is volgens DIN EN 1264 – deel 2 op zijn specifie-
ke warmte- en koelcapaciteit door een onafhankelijk en gecertifi-
ceerd instituut getest. De door albrand gegeven globale informa-
tie bij verschillende drukbelastingslagen berusten op rekenkundig
gemiddelde waarden volgens DIN EN 1264 – deel 2.

systeemtesten / toepassingen
Het systeem is volgens DIN EN 1055-3 Tabel 1 toepassings-
gebieden met verschillende drukbelastinglagen, zoals droog-
bouw-ondervloer TB UB 10, van de ontkoppelingsmat EM 4 
(testinstituut) en verschillende droge dekvloeren van verschillende 
fabrikanten op drukbelasting getest. Door permanente uitbreiding
van de tests zijn de laatste stand van de vrijgegeven drukbelas-
tingslagen en hun toepassingen bij Albrand op te vragen.

richtlijnen enev
Overeenkomstig de eisen van de EnEV in haar nieuwste vorm, 
voldoet het systeem TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa aan de eisen 
“Wohnraum gegen Wohnraum“.

planning
Om meerwerk bij de montage en klachten te voorkomen, moeten 
de hoogwaardige Albrand droogbouwsystemen voor vloerverwar-
ming zorgvuldig gepland alsmede gewetensvol en professioneel
verwerkt worden. De professionele planning en verwerking
vallen onder verantwoordelijkheid van de verwerker.

ondergrond
De ondergrond moet voldoende belastbaar zijn en aan de vlakheid
en hoektoleranties volgens DIN 1802 voldoen.

levertijd
Bij dit droogbouw systeem gaat het om project gebonden 
materialen welke geproduceerd worden bij opdracht. Levertijd 
is op te vragen bij Albrand bv.

verwerking
Voor het droogbouwsysteem TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa 
gelden, omschreven per type drukbelastingslaag, de hierna be-
schreven montage handleidingen van Albrand. De leveranciers 
opgaven betreffende de gekozen drukbelastingslagen aangaande 
alle normen en productbladen conform de laatste uitvoeringen. 
Voor de uitvoering van alle wettelijke eisen en specificaties in de 
normen en produktbladen, is de uitvoerder verantwoordelijk.

verleginstructies
Droogbouwsysteem ≥ 240 kPa met ontkoppelingsmat EM 4 of 
droogbouw-ondervloer TB UB 10 
Droogbouwsystemen met droge dekvloer elementen

opmerking
Het droogbouwsysteem TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa is hoof-
dzakelijk bedoeld voor gebruik als verbindingsconstructie bij to-
epassing in combinatie met een geÏsoleerde en voldoende 
belastbare ondergrond (bijv.: een geÏsoleerde zand-cement- of 
tegelvloer). Het toepassen op een vloer die niet voldoet aan de 
norm EnEV zoals een ongeÏsoleerde betondek/vloer is vanuit de
zijde van de producent niet voorzien. Het houden aan of
niet houden aan deze voorschrift is voor verantwoording van
diegene die er voor kiest dit systeem toe te passen en voor
verantwoording van de verwerker van dit systeem. Hiermee vervalt
de verantwoording van albrand bv.

prestaties
Prestatieverklaringen voor het systeem conform Bauprodukten-
Verordnung 305/2011 zijn beschikbaar bij de fabrikant.

AlgemeNe riChtlijNeN
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

droogbouw-ondervloer tb ub 10

ontkoppelingsmat em 4

Droogbouw-ondervloersysteem voor gebruik met droogbouwsysteem TBS Neopor 
19-16 AB 240 kPa, bestaande uit 2 x 4 mm dikke MDF-platen, in dubbel verband ver-
werkt. Verlijming van de platen door een interactieve lijm, akoestische isolatie en 
uitvlakkingslaag uit 2 mm PE-schuim onder de onderste MDF plaat, wordt direct op 
het droogbouw element gemonteerd.

Voor afwerkingen van PVC, Linoleum, Rubber en Kurk. Optimaal voor Designvloeren en 
2-laags parket.

Afmetingen plaat: 600 x 1200 mm (+1,5 mm)
Sterkte: 10 mm ± 0,2 mm
Akoestische demping met 2 mm Linoleum: 22 dB ΔLW

Verwerkingstemperatuur: 15-30 °C

Aandachtspunt: De droogbouw-ondervloer TB UB 10 droog liggend en vorstvrij opslaan 
en niet blootstellen aan direct zonlicht.

Het droogbouwsysteemelement moet bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 
als verbindingsconstructie naar de draagvloer worden gebruikt (zie montage handlei-
ding).

Art.-Nr. omschrijving type ve €/m² 
bruto

103353 Droogbouw-ondervloer TB UB 10 2,88 m² 35,00

De aan de onderzijde zelfklevende dunlaags ontkoppelingsmat EM 4 van een speciale 
kunststofverbinding bestaande uit PS en glasvezel, maakt het  mogelijk, i.c.m. het droog-
bouwsysteem TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa, om een vloer te realiseren met een 
uiterst lage opbouw bij een hoge druk belastbaarheid. De ontkoppelingsmat EM 4
i.c.m. een steenachtige bovenlaag geeft een dermate hoge drukbelastbaarheid
waardoor een extra drukverdeling overbodig is.

Opbouw en ondergrond behandeling en de montagehandleiding van het totale systeem 
grondig lezen.

Afmetingen: 1050 x 650 mm
Effectieve vloeroppervlak: 1000 x 600 mm
Dikte ontkoppelingsmat EM 4: ca. 4 mm
Overlap aan 2 zijden: 50 mm
Temperatuur bestendig: -30 °C - 70 °C in gemonteerde toestand
Verwerkingstemperatuur: 5 °C - 30 °C
Systeemhoogte inclusief afwerkvloer: ≥ 36 mm (met tegels als afwerklaag)

opmerking: De ontkoppelingsmat EM 4 droog en vorstvrij opslaan, niet blootstellen aan 
direct zonlicht.

Het droogbouw element is bij toepassing van de ontkoppelingsmat EM 4 als verbindings-
contructie met de ondervloer te monteren (zie montagehandleiding).

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103240 Dunlaags ontkoppelingsmat DS EM 4 20 St. 20,35
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

droogbouwsysteemelement

droogbouwsysteemelement

Het droogbouwsysteemelement TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa, vervaardigd uit een voor-
geschuimde Polystyreenplaat uit EPS Neopor 032 DEO dh volgens DIN EN 13163 en 
DIN 4108-10, maakt vervaardiging van vloerverwarming in droogbouw naar Bouwwijze 
B volgens DIN 18560 en DIN EN 1264 mogelijk middels een gietvloer- of houtachtige 
ondervloer. Renovatie systeem voor montage nadien op voldoende geisoleerde onder-
gronden. Het droogbouw systeem voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 
EnEV maar draagt wel zorg voor een verbetering van de isolatiewaarde van de bestaan-
de constructie. De aan de bovenzijde van de systeemelementen opgelijmde aluminium 
lamellen met Ω-buisvoering garanderen solide montage van de Ø16 mm buis in de plaat.

Effectieve afmetingen plaat: 1000 x 500 x 19 mm
Effectieve oppervlakte: 0,5 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: 240 kPa bij 10 % vervorming
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,51 m² · K / W

Aandachtspunt: Het systeem is bij toepassing van de ontkoppelingsmat EM 4 of bij 
toepassing van de TB UB 10 ondervloer alleen als verbindingsconstructie met de 
constructievloer toe te passen. Het toepassen van het houten buitenframe is voor-
geschreven.

Aanbeveling producent: Monteer het systeem als verbindingsconstructie met de con-
structievloer en gebruik altijd een houten buitenframe om de maximale punt- en opper-
vlakte drukbelasting van het volledige gebruikers oppervlak te benutten. Bij het achter-
wege laten van het houten frame zijn de minimale afstanden van de punt- en oppervlakte 
belastingen zoals opgegeven door de producent van het droogbouw systeem te hanteren.

Opmerking: Dit systeem wordt project gebonden geproduceert. Levertijden op aanvraag.

Als voorheen, echter met verlegafstand 250 mm.

Warmtegeleidingsweerstand: R = 0,55 m² · K / W

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103450 Droogbouwsysteemelement     TBS Neopor 19-16 AB  
    VA 125 

16 St. 27,00

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103451 Droogbouwsysteemelement     TBS Neopor 19-16 AB    
    VA 250 

16 St. 26,00
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

kopplaat

Als Art.-Nr. 103454 echter met een montageafstand van 250 mm. De twee aan de boven-
zijde van de systeemelementen gelijmde aluminium lamellen hebben geen Ω-buis-
voering. De middelste lamel heeft wel een Ω-buisvoering in verband met een betere
montage van de buis Ø16 mm en een betere warmtegeleiding.

Warmteweerstand: R = 0,51 m² · K / W

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103455 Kopplaat met één bocht    TBS Neopor 19-16 AB
   VA 250

16 St. 9,65

kopplaat

Kopplaten uit kwalitatief hoogstaand Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh 
volgens DIN EN 13163, als kopelement bij de meandervormige buiging van de buis
bij gebruik van droogbouwsysteemelement TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa VA 125 mm 
te gebruiken. De aan de bovenzijde van de systeemelementen gelijmde aluminium 
lamellen hebben geen Ω-buisvoering. De twee nokjes in het bovenste deel van de
bocht zorgen ervoor dat de buis solide gemonteerd blijft in de plaat.   

Afm. plaat: 500 x 250 x 19 mm (l x b x h)
Effectieve oppervlak: 0,125 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukspanning: 240 kPa bij 10 % vervorming
Warmtegeleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,43 m² · K / W

opmerking: Bij de plaat overgangen kunnen ook kopplaten worden geleverd zonder
borgings nokken.

Attentie: Het verlijmen van de kopplaten met de constructievloer is voorgeschreven.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103454            Kopplaat met 2
           buisdoorvoeren

    TBS Neopor 19-16 AB
    VA 125

16 St. 11,15
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toevoerelement

toevoerelement

Het toevoerelement uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh volgens DIN EN
13163, maakt montage van extra toevoer- en retourleidingen mogelijk in het 
verwarmingsoppervlak. Naar behoefte op maat te maken en snijdbaar middels snij 
apparaat SC-11. Zonder Ω-buisvoering. Door de ontbrekende lamellen is de warm-
teafgifte naar de te verwarmen ruimte geringer.

Afmeting: 1000 x 500 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: 240 kPa bij 10 % vervorming
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,51 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 wordt toepassing van twee warmtegeleidingsplaat WLB 490 x 490 Art.-Nr. 305004
benodigt/voorgeschreven.

Attentie: Zeer kwetsbaar product, met zorg monteren.

Zoals voorgaande, echter met een verlegafstand van 250 mm en 2 buis doorvoeren.

Warmteweerstand: R = 0,55 m² · K / W

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103452       Toevoerelement met 4
      buisdoorvoeren

    TBS Neopor 19-16 AB    
    VA 125

16 St. 12,00

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103453       Toevoerelement met 2
      buisdoorvoeren

    TBS Neopor 19-16 AB    
    VA 250

16 St. 11,00

prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

vul-en verdeelelement

Vul-en verdelerelement uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh geproduceerd
volgens DIN EN 1361 und DIN 4108-10 (DEO dh), met breeklijnen. Voor het gebruik in 
uitloopruimtes, deurdoorgangen en het verdelergebied. Naar behoefte op maat te maken
en snijdbaar met snij apparaat Komfort SC-11.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Drukbelasting: 240 kPa bij 10 % vervorming
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,59 m² · K / W 

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103456 Vul-en verdeelelement FVE TBS Neopor 19-16 AB 16 St. 5,70
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

overgangsplaat

Overgangsplaat uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh volgens DIN EN 13613. 
t.b.v. meandervormige bochten bij wisselende verlegafstanden bij gebruik van droog-
bouwsysteemelement TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa VA 125 en VA 250. Het droogbouw 
element is aan de onderzijde versterkt middels een vezeldoek. Zonder Ω-buisvoering.

Afm. plaat: 375 x 250 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,094 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 en 250 mm
Drukbelasting: 240 kPa bij 10 % vervorming
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: Geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 wordt toepassing van geleideplaat WLB 370 x 242 Art.-Nr. 215012 voorgeschreven.

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103457 Overgangsplaat     TBS Neopor 19-16 AB 
    VA 125/250 

16 St. 3,50

hoekelement 90°

Het bochtelement 90° uit Polystyreenschuim EPS neopor 032 DEO dh volgens DIN EN 
13163, maakt het mogelijk bij gebruik van rechte toevoer elementen de buis te verleggen 
om een hoek van 90°, voorzien van 4 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. Het droog-
bouw element is aan de onderzijde versterkt door middel van een vezeldoek.

Afm. plaat: 500 x 500 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 240 kPa bij 10 % vervorming
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: Geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 wordt toepassing van een extra geleideplaat WLB 490 x 490 Art.-Nr. 305004 voor-
geschreven.

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st.
bruto

103458        Hoekelement 90° 
       met 4 buisdoorvoeren 

    TBS Neopor 19-16 AB   
    VA 125

1 St. 7,95



08/20149

prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

beginbocht-element links

Zoals voorgaand, maar links uitgevoerd.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103460 Beginbocht-element links   TBS Neopor 19-16 AB     
  VA 125

1 St. 14,85

beginbocht-element rechts

Beginbocht-element uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh volgens DIN EN 
13613 als overgang van de voedingsleiding naar een verwarmingsoppervlak. Het element 
is nodig als er zich slechts één groep in de ruimte bevindt, die via een toevoer element wordt 
aangevoerd. De twee aan de bovenzijde van de systeemelementen opgelijmde lamellen
hebben geen Ω-Buisdoorvoer. Twee aangebrachte nokken dragen zorg voor een goede  
montage van de buis. De grote boog heeft een Ω-geleiding. Uitvoering rechts.

Het element, dat aan de werkingszijde niet met aluminium lamellen is uitgerust, moet met 
aluminium geleideplaat Art.-Nr. 215003 (2 x) aan de bovenzijde, vanwege een betere 
warmteverdeling, maar vooral vanwege een betere lastverdeling, afgedekt worden. De 
beide genoemde geleideplaten zijn aan de onderzijde voorzien van plakkers. De
onderzijde van het droogbouw element is voorzien van een vezeldoek.

Afm. plaat: 375 x 375 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,140 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 240 kPa/m² (bij 10 % vervorming)
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: Geen gegevens

Aandachtspunt: Dit element kan alleen bij kleine verlegafstand (VA 125) met geleide-
platen worden uitgerust. Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 evenals bij ont-
koppelingsmat EM 4 wordt toepassing van 2 extra geleideplaten WLB 224 x 122 Art.-Nr. 
215003 voorgeschreven.

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st.
bruto

103459 Beginbocht-element rechts   TBS Neopor 19-16 AB   
  VA 125

1 St. 14,85
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

Beginbocht-element uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh volgens DIN EN
13613 als overgang van de voedingsleiding naar een verwarmingsoppervlak. De 2 aan
de bovenzijde verlijmde aluminium elementen hebben geen Ω-buis voering. Alleen 
de middelste aluminium lamel heeft wel een Ω-buisvoering. De functie van de 
aluminium lamel is een betere druklast verdeling en een goede warmtegeleiding.
De grote bocht heeft geen Ω-buisgeleiding. Het element is aan de achterzijde versterkt 
door middel van een vezeldoek. Rechts uitvoering.

Afm. plaat: 750 x 500 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,375 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 250 
Drukbelasting: ≥ 240 kPa (bij 10 % vervorming)
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m ∙ K)
Warmteweerstand: Geen gegevens

Aandachtspunt: Dit element alleen bij kleine bocht afstanden (VA 250) met lamellen uit-
gerust. Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 evenals bij ontkoppelingsmat 
EM 4 wordt toepassing van 2 extra geleide afdekplaten WLB 224 x 122 Art.-Nr. 215003 
voorgeschreven.

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103461 Beginbocht-element rechts   TBS Neopor 19-16 AB   
  VA 250

1 St. 21,20

beginbocht-element links

Zoals voorgaand, maar links uitgevoerd.

beginbocht-element rechts

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103462 Beginbocht-element links    TBS Neopor 19-16 AB  
   VA 250

1 St. 21,20
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

element beginbocht/eindbocht rechts

element beginbocht/eindbocht links

Element beginbocht/eindbocht rechts uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh
volgens DIN EN 13613 als overgang van de voedingsleiding naar een verwarmings-
oppervlak en andersom. Het element is benodigt als zich minstens twee groepen 
naast elkaar in een ruimte bevinden. De twee aan de bovenzijde van de systeem-
elementen opgelijmde lamellen hebben geen Ω-buisdoorvoer.Twee nokjes aan het 
hoogste punt van de bocht zorgen voor een goede grip van de buis in de systeemplaat. 
De twee rechte warmtegeleidingslamellen zijn met een Ω-buisdoorvoer uitgerust. Uit-
voering rechts. De achterzijde van het element is door middel van een vezeldoek versterkt.

Het element, dat aan de kopse zijde niet met aluminium lamellen is uitgerust, moet 
voorzien worden van aluminium afdekplaten Art.-Nr. 215002 (1 x) en Art.-Nr. 215003 
(2 x). Dit vanwege een betere warmte- en lastverdeling. De beide genoemde aluminium 
lamellen zijn aan de achterzijde voorzien van plakkers.

Afm. plaat: 500 x 500 x 19 mm
Effectie opp.: 0,25 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 240 kPa/m² (bij 10 % vervorming)
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m ∙ K)
Warmteweerstand: geen gegevens

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken. 

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103463      Element beginbocht/eindbocht
     rechts

   TBS Neopor 19-16 AB    
   VA 125

1 St. 19,00

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103464      Element beginbocht/eindbocht
     links

  TBS Neopor 19-16 AB   
  VA 125

1 St. 19,00

Zoals voorgaand, maar links uitgevoerd.
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

verdeler aansluitplaat 2 hk

De verdeler aansluitplaat uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh volgens 
DIN EN 13613, maakt het uitwaaieren van de buis bij de verdeler mogelijk. Tevens
ontstaat er een steunoppervlak voor de ondervloeren TB UB 10 en EM 4. Met 4 buis-
voeringen in rechte groeven, zonder Ω-buisvoering. Het element is aan de achterzijde 
versterkt door middels van een vezeldoek.

Afm. plaat: 500 x 500 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm (bij een ventiel afstand van 50-55 mm)
Drukbelasting: ≥ 240 kPa 
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: Geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 of andere lastverdeellagen wordt toepassing van een extra warmtegeleidings-
lamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 305004 voorgeschreven.

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken. Een verlijming 
met de ondergrond is voorgeschreven.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103465         Verdeler aansluitplaat 
        voor 2 groepen

   TBS Neopor 19-16 AB   
   VA 125

1 St. 8,50

verdeler aansluitplaat 4 hk

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103466         Verdeler aansluitplaat 
        voor 4 groepen

   TBS Neopor 19-16 AB  
   VA 125

1 St. 23,30

De verdeler aansluitplaat uit Polystyreenschuim EPS Neopor 032 DEO dh volgens 
DIN EN 13613, maakt het uitwaaieren van de buis bij de verdeler mogelijk. Tevens
ontstaat er een steunoppervlak voor droogbouw ondervloeren (Fermacel, Knauf Brio,
TB UB 10). Met 8 buisvoeringen in rechte groeven, zonder Ω-buisvoering. Het element 
is aan de achterzijde versterkt door middel van een vezeldoek.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 19 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm (bij een ventiel afstand van 50-55 mm)
Drukbelasting: ≥ 240 kPa
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: Geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 of andere lastverdeellagen wordt toepassing van een extra warmtegeleidings-
plaat WLB 490 x 490 Art.-Nr. 305004 voorgeschreven.

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken. Een verlijming 
met de ondergrond is voorgeschreven.
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verdeler aansluitplaat 8 hk

Zoals voorgaand, echter met 16 buis voeringen.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st.
bruto

103467         Verdeler aansluitplaat 
        voor 8 groepen

   TBS Neopor 19-16 AB  
   VA 125

1 St. 39,20

uitbreidings-verdeler aansluitplaat

De uitbreidings verdeler aansluitplaat uit Polystyrolschuim EPS Neopor 032 DEO dh 
volgens DIN EN 13613, maakt het uitwaaieren van de buis bij de verdeler mogelijk.
Gebruik i.c.m. verdeleraansluitplaat Art.-Nr. 103467. Met 8 zijwaartse en 8 rechte buis-
voeringen in rechte groeven, zonder Ω-buisvoering. Het element is aan de achterzijde 
versterkt door middel van een vezeldoek.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 19 mm
Effectie opp.: 0,5 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 240 kPa
Waarde thermische geleiding: 0,032 W / (m · K)
Warmteweerstand: Geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 of andere lastverdeellagen wordt toepassing van 2 extra warmtegeleidingsplaten 
WLB 490 x 490 Art.-Nr. 305004 voorgeschreven.

Opmerking: Zeer kwetsbaar product, met zorg behandelen en verwerken. Een verlijming 
met de ondergrond is voorgeschreven.

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

103468    Uitbreidings-Verdeler aansluit-
   plaat voor 8-12 groepen

   TBS Neopor 19-16 AB
   VA 125

1 St. 31,80

prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA
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warmtegeleidingsplaat wlb

warmtegeleidingsplaat wlb

warmtegeleidingsplaat wlb

Warmtegeleidingsplaat gemaakt van aluminium voor een betere warmte geleiding en 
druklastverdeling. Voor toepassing op droogbouwplaten welke niet voorzien zijn van alu-
minium lamellen zoals kopplaten en overgangsplaten. Voorzien van plakstrip voor mon-
tage op droogbouw elementen.

Afmetingen: 495 x 242 x 0,5 mm of 370 x 242 x 0,5 mm
Materiaal: Aluminium

Verzonken metalen afdekplaat voor gelijkmatige drukverdeling en warmtegeleiding bij 
kop- en bochtplaten i.c.m. droogbouw systeem.

Afmetingen: 490 x 122 x 0,4 mm
Materiaal: Verzonken metaal

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

215011 Warmtegeleidingsplaat WLB 495 x 242 1 St. 2,95

215012 Warmtegeleidingsplaat WLB 370 x 242 1 St. 2,95

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

215007 Warmtegeleidingsplaat WLB 490 x 122 1 St. 2,00

warmtegeleidingsplaat wlb

Warmtegeleidingsplaat gemaakt van aluminium voor een betere warmte geleiding en 
druklastverdeling. Voor toepassing op kop- en bochtplaten, voorzien van plakstrip. Mon-
tage op de droogbouw elementen.

Afmetingen: 224 x 224 x 0,5 mm
Materiaal: Aluminium

prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

215002   Warmtegeleidingsplaat 
  kopplaten/bochtplaten

WLB 224 x 224 mm 1 St. 2,90

Warmtegeleidingsplaat gemaakt van aluminium voor een betere warmte geleiding en 
druklastverdeling. Voor toepassing op kop- en bochtplaten, voorzien van plakstrip. Mon-
tage op droogbouw elementen.

Afmetingen: 224 x 122 x 0,5 mm
Materiaal: Aluminium

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

215003   Warmtegeleidingsplaat 
  kopplaten/bochtplaten

WLB 224 x 122 mm 1 St. 2,00
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Verzonken metalen afdekplaat voor gelijkmatige drukverdeling en warmtegeleiding bij 
kop- en bochtplaten i.c.m. droogbouw systeem.

Afmetingen: 490 x 490 x 0,4 mm
Materiaal: Verzonken metaal

Art.-Nr. omschrijving type ve €/st. 
bruto

305004 Warmtegeleidingsplaat WLB 490 x 490 1 St. 3,15

warmtegeleidingsplaat wlb

Frame tb 19

dilatatiestrook versterkt

dilatatievoeg/randisolatie

Frame uit een middelvaste houtvezelplaat (MDF) aan de onderzijde gelamineerd 
ter omranding van verwarmingsopp. met hoge puntbelasting aan de buitenzijden. Bij 
gebruik van zowel de droogbouw-ondervloer TB UB 10 als ontkoppelingsmat EM 4
worden frames TB 19 dwingend voorgeschreven.

Afm.: ca. 1190 x 45 x 19 mm
Aanbeveling van fabrikant: gebruik deze frames ook bij alle andere droge dekvloeren met 
een opbouwhoogte van 19 mm.

Attentie: Vanwege de geringe opbouwhoogte van het systeem TBS Neopor 19-16 AB, 
zijn buis doorvoeren en dilatatie doorvoeren te voorzien van houten frame elementen. De 
buis doorvoeren moeten in het houten frame met corresponderende buis afstanden wor-
den gespaard waarna het houten element wordt verlijmt op de constructievloer.

prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

Art.-Nr. omschrijving ve €/st. 
bruto

103469 Frame TB 19 1 St. 2,00

Art.-Nr. omschrijving type lengte hoogte ve €/m 
bruto

202018      Dilatatiestrook 
     versterkt

8/50 2000 mm 50 mm 2 m 1,50

Dilatatievoeg uit LDPE-schuim met een dikte van 8 mm in versterkte uitvoering.

Art.-Nr. omschrijving type hoogte ve €/m
bruto

203004  Dilatatievoeg/Randiso-
latie

8/100 100 mm 50 m 0,34

Universele isolatie in 8 mm dikte ter verhindering akoustisch lek volgens DIN 18560 en 
DIN EN 1264, zonder overlapfolie. Ook als randisolatie toepasbaar.

Niet gebruiken bij conventionele zand/cement en gietvloeren
.
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prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

Akb-buis

Afdekfolie

Art.-Nr. omschrijving dimension ve €/rol
bruto

12.162 AKB-buis 16 x 2,00 mm 200 m 330,00

12.516 AKB-buis 16 x 2,00 mm 500 m 825,00

AKB-buis, volgens DIN 16836 vormvast en 100% zuurstofdicht. Bedrijfstemperaturen 
tot 70 °C en een continue drukbelasting van maximaal 10 bar (piektemperatuur 95 °C).
Kleur: wit

Afdekfolie van Polyethyleen voor het maken van een zwevende dekvloer bovenop het 
gemonteerde droogbouw systeem.

Afmeting: 25 x 4 mtr, breedte: 1 mtr

Art.-Nr. omschrijving type ve €/m²
bruto

205011 PE-Afdekfolie 0,1 mm 100 m² 0,51

205012 PE-Afdekfolie 0,2 mm 100 m² 0,92
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Art.-Nr. omschrijving ve €/st. 
bruto

220002 Gloeidraad snij apparaat Komfort SC-11 
met 16 mm snijkop in koffer 

1 St.  263,00

220007 Snijkop vervanging met diepte aanslag SC-11 
16 mm breed

1 St.  84,00

220008 Snijkop vervanging C-40 1 St.  34,00

prijslijst

droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA

gloeidraad snij apparat komfort sC-11

gloeidraad snij apparat sg-0

Art.-Nr. omschrijving ve €/st. 
bruto

220012 Gloeidraad snij apparat SG-0 mtt 16 mm snijkop 1 St.  155,00

220015 Snijkop SG-0 - 16 mm (vervanging) 1 St.  64,00

Hand gereedschap met diepte instelling voor het snijden van buisdoorvoeren in vlakke 
droogbouw elementen welke bestaan uit EPS of Neopor. 

Netspanning: 230 V / 50 Hz, voorzien van een spiraalkabel lengte 2 mtr.
Opwarmtijd van de snijkop: ca. 6-8 sekonden

opmerking: Alleen snijkoppen gebruiken die geschikt zijn voor dit type apparaat.

Hand gereedschap met diepte instelling voor het snijden van buisdoorvoeren in vlakke 
droogbouw elementen welke bestaan uit EPS of Neopor. Verpakt in een gereedschaps-
koffer. Optioneel verkrijgbaar met een vlakke kop type C-40 voor het vlak afsnijden van 
de systeemplaten.

Netspanning: 230 V / 50 Hz, voorzien van een spiraalkabel lengte 2 mtr.
Opwarmtijd van de snijkop: ca. 6-8 sekonden

opmerking: Om beschadiging aan het apparaat te voorkomen adviseren wij om alleen 
aanvullende komponenten te gebruiken die behoren tot dit type apparaat.
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globAle mAteriAAl berekeNiNg voor systeem CompoNeNteN 

vAN het droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA met em 4 

Het hieronder vermelde materiaal berekenings overzicht bevat de minimale netto hoeveelheid per m². Voedingsleidingen, versnit en 
verpakkings eenheden zijn niet berekend.

Plaatselijke omstandigheden met daardoor meer verbruik van materialen zijn niet meegenomen in de calculatie.

omschrijving verlegafstand 
(vA) in mm

benodigt
per m²

€ Bruto vA 125
€/m²

vA 250
€/m²

Droogbouwsysteemelement 
TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa

VA 125 0,8 m² 54,00 €/m² 43,20
VA 250 0,8 m² 52,00 €/m² 41,60

Koplaat
met aluminiumlamel

VA 125 1,0 St. 11,15 €/St. 11,15
VA 250 1,0 St. 9,65 €/St. 9,65

Vul-en verdeelelement VA 125 + VA 250 0,16 m2 11,40 €/m² 1,82 1,82
AKB-buis 16 x 2,0 mm VA 125 8,0 m 1,65 €/m 13,20

VA 250 4,0 m 1,65 €/m 6,60
Dilatatiestrook versterkt VA 125 + VA 250 1,1 m 1,50 €/m 1,65 1,65

Frame VA 125 + VA 250 1,1 m 2,00 €/St. 1,85 1,85

Ontkoppelingsmat EM 4 1,0 m2 33,92 €/m² 33,92 33,92

Sopro VarioFlex HF 420 4,6 kg 2,90 €/kg 13,34 13,34
Voorstrijk 150 g/m² 13,80* €/kg 2,07 2,07

€ Bruto/m² + BTW 122,20 112,50

* Voor de calculatie is de gemiddelde bruto prijs aangehouden voor de primer GD 749 en HPS 673.

globAle mAteriAAl berekeNiNg voor systeem CompoNeNteN 

vAN het droogbouwsysteem tbs Neopor 19-16 Ab 240 kpA met tb ub 10

Het hieronder vermelde materiaal berekenings overzicht bevat de minimale netto hoeveelheid per m². Voedingsleidingen, versnit en 
verpakkings eenheden zijn niet berekend.

Plaatselijke omstandigheden met daardoor meer verbruik van materialen zijn niet meegenomen in de calculatie.

omschrijving verlegafstand 
(vA) in mm

benodigt
per m²

€ Bruto vA 125
€/m²

vA 250
€/m²

Droogbouwsysteemelement 
TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa

VA 125 0,8 m² 54,00 €/m² 43,20

VA 250 0,8 m² 52,00 €/m² 41,60
Koplaat
met aluminiumlamel

VA 125 1,0 St. 11,15 €/St. 11,15

VA 250 1,0 St. 9,65 €/St. 9,65

Vul-en verdeelelement VA 125 + VA 250 0,16 m2 11,40 €/m² 1,82 1,82

AKB-buis 16 x 2,0 mm VA 125 8,0 m 1,65 €/m 13,20

VA 250 4,0 m 1,65 €/m 6,60

Dilatatiestrook versterkt VA 125 + VA 250 1,1 m 1,50 €/m 1,65 1,65

Frame VA 125 + VA 250 1,1 m 2,00 €/St. 1,85 1,85

Droogbouw-ondervloer 
TB UB 10

1,0 m2 35,00 €/m² 35,00 35,00

Sopro VarioFlex HF 420 2,1 kg 2,90 €/kg 6,09 6,09
Voorstrijk 150 g/m² 13,80* €/kg 2,07 2,07

€ Bruto/m² + BTW 116,03 106,33

* Voor de calculatie is de gemiddelde bruto prijs aangehouden voor de primer GD 749 en HPS 673.
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prijslijst

tegellijm eN toebehoreN

Afdichtlaag

Art.-Nr. omschrijving type ve 
emmer

€/kg 
bruto

205216 Afdichtlaag ESG 868 9 kg 38,80

205217 Afdichtlaag ESG 868 18 kg 32,65

Oplosmiddelvrije, 3-componenten, epoxyhars grondlaag op verse en/of vochtige dek-
vloeren. Ook op vooraf van olieresten geschoonde ondergronden. Heeft uitstekende 
hecht- en bevochtigingeigenschappen. Op vochtige beton-/dekvloeren vermindert de
grondlaag de kans op ontstaan van osmotische blaasjes. Als beschermlaag tegen
opstijgend vocht. Bestand tegen water-, afvalwater- en zeewater. Ook bestand tegen
zuren, logen, minerale oliën, smeerolie en motorbrandstof.

Toepassingsgebied: Voor afdichten grond gebonden oppervlakten, tegen sterk op-
trekkend vocht bij verbindings constructies
Verwerkingstijd:
Bij +10 °C ca. 60 minuten
Bij +23 °C ca. 30 minuten
Bij +30 °C ca. 20 minuten
Verwerkingstemperatuur: 10 °C tot max. 30 °C
Verbruik: 2 lagen met per laag 0,6-0,9 kg/m² = 1,2-1,8 kg/m²

Droogtijd: bij 20°C na 12 uur 2de laag aanbrengen, na 24 uur begaanbaar.
Beluchtingstijd: 5 -10 minuten bij 23°C

kwarts zand

Art.-Nr. omschrijving type ve 
Zak

€/kg
bruto

205225 Grof kwarts zand (0,4 - 0,8 mm) QS 511 25 kg 0,92

Grof kwarts zand voor toevoeging aan de epoxieharslaag ESG 868 voor de verdere 
behandeling van grondgebonden oppervlakten met Varioflex HF 420.

Verbruik: 2 kg/m²

dichtlaag

Art.-Nr. omschrijving type ve 
Zak

€/kg 
bruto

205235 Dichtlaag Flex 1-K DSF 523 10 kg 7,15

205236 Dichtlaag Flex 1-K DSF 523 20 kg 6,45

Enkel component, flexibele, cementgebonden dichtlaag voor het aanbrengen van een water
dichte, scheuroverbruggende laag. Geschikt als alternatieve afdichting op balkons, 
terrassen, douches, wasruimten, toiletgroepen en zwembaden. Saneren van oude,
vastliggende en draagkrachtige tegelvlakken op balkons en terrassen (tegel over tegel).
Binnenafwerking water- bassins tot 5 m waterdiepte. De afdichtingsmassa is geschikt
om te verwerken met een roller, spatel, vlakspaan en is tevens spuitbaar.
Geschikt voor belastingsklassen A en B van het Duitse Bouw regelement A (abP) evenals 
A0 en B0 conform ZDB- artikelblad. Chroom arm volgens regelement (EG) Nr. 1907/2006, 
bijlage XVII.

Verwerkingstijd: ca. 2 uur
Verbruik: ca. 1,4 kg/m² per mm droge laagdikte
Droogtijd: ca. 4 uur per laag
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prijslijst

tegellijm eN toebehoreN

voorstrijk (toepassing bij zuigende ondergrond)

Art.-Nr. omschrijving type ve €/kg 
bruto

205219 Voorstrijk GD 749 1 kg 14,80

205220 Voorstrijk GD 749 5 kg 12,00

205221 Voorstrijk GD 749 10 kg 9,50

Oplosmiddelvrije, lichtblauwe kunstharsdispersie voor sterke en onregelmatig zuigende 
ondergronden. Als voorstrijk op cementdekvloeren, calciumsulfaatvloeren (anhydriet- en 
anhydrietgietvloeren), droge deklagen, gipskarton en gips vezelplaten, kalkcement, gips- 
en stuclagen. Bij extreem zuigende ondergronden met water verdunbaar. Indien gips-
gebonden ondergronden geëgaliseerd worden dient men onverdund 2 x voor te strijken.

Toepassing: bij een zuigende ondergrond
Verwerkingstemperatuur: 5 °C tot max. 30 °C
Verbruik: ca. 100-200 g/m² afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond
Beluchtingstijd: 5-10 minuten bij 23 °C

voorstrijk (toepassing bij niet zuigende ondergrond)

Art.-Nr. omschrijving type ve €/kg 
bruto

205222 Voorstrijk HPS 673 1 kg 18,70

205223 Voorstrijk HPS 673 3 kg 16,75

205224 Voorstrijk HPS 673 5 kg 15,60

Oplosmiddelvrije, lichtgrijze, speciaal voorstrijkmiddel op basis van polymeerdispersie, 
met toegevoegd kwartszand. Voor het vervaardigen van een hechtbrug op vaste, gladde 
en niet zuigende ondergronden. Bijzonder geschikt op bestaande oude tegelvlakken. Als 
primer op houten vloeren, gietasfalt, magnesiumvloeren en op oude vastzittende lijmres-
ten, verf en pvc-vloerbedekking.

Toepassingsgebied: Niet zuigende ondergrond
Verwerkingstemperatuur: vanaf 5 °C
Verbruik: ca. 150 g/m² afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond
Droogtijd: 1 a 2 uur
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Flex vloerbedlijm

Art.-Nr. omschrijving type ve 
Zak

€/kg
bruto

205234 Flex vloerbedlijm VarioFlex HF 420 25 kg 2,90

1-component, cementgebonden, zeer snelverhardende, flexibele vloeibedlijm met hoge
aanvangsterkte. C2 EF volgens DIN EN 12 004. Ideaal voor een snelle voortgang van 
termijngebonden werkzaamheden. Voor het doeltreffend leggen van schotelende kunst-
harsgebonden platen, betonnen platen, verkleuring ongevoelige natuursteen en tegels 
met een geringe en zeer geringe wateropname en drooggeperste tegels. Grote ze
kerheid door volledige lijmbezetting en contact-hechting, bovendien snelle kristallijnen 
wazterverbinding. Door Mikrodur®-techniek bijzonder hoge hechtsterkte. Voor hogere
laagdiktes adviseren wij SoproDur® HF-M Flexmiddelbedlijm Zwaarbelastbaar.

Laag dikte: max. 5 mm in een verdicht mortelbed
Verwerking temperatuur: 5 °C tot max. 25 °C
Verwerkingstijd: ca. 30-45 minuten
ca. 30 minuten nastelbaar
Begaanbaar/belastbaar: na ca. 2 uur (uithardtijd)
verbruik: ca. 1,2 kg/m² per mm laagdikte

Nivelleer

Art.-Nr. omschrijving type ve 
sack

€/kg
 bruto

205233 Nivelleer OFS 543 25 kg 1,75

Cementgebonden, snel verhardende, zelfnivellerende nivelleermassa voor het vervaar-
digen van gladde aanzetvrije oppervlakken voor het navolgend uitvoeren van afwerkings-
werkzaamheden. Chromaatarm volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel 
XVII. Voor laagdikten van 3-25 mm.

Verwerkingstemperatuur: 5 °C tot max. 30 °C 
(ondergrond, lucht en verwerkingsmateriaal)
Verwerkingstijd: ca. 30-40 minuten
Begaanbaar/belastbaar: na 2-3 uur
Verbruik: ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte

prijslijst

tegellijm eN toebehoreN
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globAle mAteriAAl berekeNiNg

sopro-CompoNeNteN 

De hieronder vermelde materiaal berekening omhelst de minimaal benodigde hoeveel materiaal per m² vloeroppervlak voor het 
verlijmen van de droogbouw elementen op een constructievloer.

Örtliche Gegebenheiten und dadurch bedingter Mehrverbrauch sind in der Kalkulation nicht berücksichtigt. 
Art.-Nr. omschrijving toepassing op beton, 

zand-cement en 
gietvloeren

benodigt
materiaal/m²

ve ve 
toereikend 
voor circa

205219
Sopro Voorstrijk
GD 749 

Voorstrijk voor sterk 
zuigende odergronden ca. 100-200 g/m²

1 kg/fles 5,00 m²

205220 5 kg/can 25,00 m²

205221 10 kg/can 52,00 m²

205222
Sopro Voorstrijk
HPS 673

Voorstrijk voor dichte, 
gladde en niet zuigende 
ondergronden

ca. 150 g/m²

1 kg/emmer 6,60 m²

205223 3 kg/emmer 20,00 m²

205224 5 kg/emmer 33,00 m²

205234
Sopro 
Flex vloerbedlijm
VarioFlex HF 420

Verlijmen van de
systeemplaten 
verspaning 6 x 6 mm

ca. 2,1 kg/m2 25 kg/zak 12,00 m²

205233 Sopro 
Nivelleer OFS 543

Uitvlakking ondergrond 
voor diktes van 3-25 mm

1,6 kg/mm 
Laag dikte

3 mm
25 mm

25 kg/zak 5,21 m²

0,63 m²

205234
Sopro 
Flex vloerbedlijm
VarioFlex HF 420

Afwerklaag EM 4 ca. 2,5 kg/m2 25 kg/zak 10,00 m²

opmerking: Voor alle Sopro producten gelden de productbladen en gebruiksaanwijzingen van de Sopro Bauchemie GmbH. Voor 
meer informatie over de technische eigenschappen en toepassingsgebieden van de Sopro producten verwijzen wij u naar de site 
www.soprobv.nl.
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Notes
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