
Droogbouwsysteem 

tbs HF 30-16 Ab 

uit Houtvezel 180 KPA

iN 30 mm voor buis Ø16 mm 

met AlumiNiumlAmelleN

P r i j s l i j s t  2 0 1 4



iNHouD

Algemene richtlijnen  3

Prijslijst Droogbouwsysteem
tbs HF 30-16 Ab 180 kPa  4-26

globale materiaalberekening  27

Prijslijst tegellijm en toebehoren   28-30

globale materiaalberekening
sopro-Componenten  31

Aan de tekeningen, afbeeldingen, maten, normen en andere informatie in deze brochure kunnen geen verplichtingen worden verbonden, materi-
alen kunnen van de standaardlevering afwijken. Veranderingen in de zin van technische verbeteringen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief 
BTW. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.



08/20143

Algemeen
Het droogbouwsysteem TBS HF 30-16 AB 180 kPa is een hoog-
waardig droogbouwsysteem met op elkaar afgestemde systeem 
componenten voor de toepassing van vloerverwarming in renova-
tie-, en nieuwbouw situaties volgens DIN 18560 en DIN EN 1264 
voor nieuwbouw en renovatie voor massief hout en houten bal-
ken ondervloer.

Een gebruik van het systeem in vochtige ruimtes is mogelijk, als 
de systeemelementen voor het inbrengen van het cement over 
het gehele opp. door een aan de randen afgeplakte 0,2 PE-afdek-
folie wordt beschermd tegen het vochtige cement.

Er staan verschillende elementen voor richtingswijzigingen, wis-
sel van verlegafstand en een veelvoud aan bijzondere elemen-
ten 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 ander platen zijn vervaardigd uit 
dennen- en sparrenhout uit het Zwarte Woud met 4 % PUR hars
als bindstof volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10. Alle platen 
zijn bouwbiologisch gekapt en hebben het natureplus-kwaliteits-
kenmerk. 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 is 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 HF 30-16 AB 180 kPa niet 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 gemonteerd alsmede gewetensvol en professio-
neel verwerkt worden. De professionele montage en verwerking 
vallen onder verantwoordelijkheid van de verwerker.

Ondergrond
De ondergrond moet voldoende belastbaar zijn en aan de vlak-
heid en hoektoleranties volgens DIN 1802 voldoen.

verwerking
Voor het droogbouwsysteem TBS HF 30-16 AB 180 kPa gelden, 
omschreven per type drukbelastingslaag, de hierna beschreven 
montage handleidingen van Albrand. De leveranciers opgaven 
betreffende de gekozen drukbelastingslagen aangaande alle nor-
men 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.

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

AlgemeNe riCHtlijNeN
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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 HF 30-16 AB 180 kPa om een vloer te realiseren met een uiterst lage
opbouw en een hoge druk belastbaarheid. Bij het toepassen van de ontkoppelingsmat 
EM 4 met een steenachtige vloerafwerking kan een extra druk verdeel laag achterwege
worden gelaten. 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: per zijde 50 mm
Temperatuur bestendig: -30 °C - 70 °C in gemonteerde toestand
Verwerkingstemperatuur: 5 °C - 30 °C
Systeemhoogte inclusief afwerkvloer: ≥ 46 mm (direct afwerkbaar)

opmerking: De ontkoppelingsmat EM 4 droog en vorstvrij opslaan, niet blootstellen aan 
direct zonlicht.
 
Het droogbouw systeem dient bij toepassing met een ontkoppelingsmat EM 4 verlijmt te 
worden met de draagvloer (zie montage handleiding).

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

Droogbouw-ondervloer tb ub 10

ontkoppelingsmat em 4

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

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

Droogbouw-ondervloersysteem voor gebruik met droogbouwsysteem TBS HF 30-16 AB 
180 kPa, bestaande uit twee 4 mm dikke MDF-platen, in dubbel verband verwerkt. Ver-
lijming van de platen door een interactieve lijm, akoestische isolatie en uitvlakkingslaag 
uit 2 mm PE-schuim onder de onderste MDF plaat gemonteerd direct op de droogbouw.

Voor afwerkingen van PVC, rubber en kurk. Optimaal voor Designvloeren en 2-laags par-
ket.

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,
niet blootstellen aan direct zonlicht.

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

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

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

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

Droogbouwsysteemelement

Droogbouwsysteemelement

Het droogbouwsysteemelement TBS HF 30-16-AB 180 kPa, vervaardigd uit houtvezel 
volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO ds), maakt vervaardiging van vloerverwar-
ming in droogbouw volgens Bouwwijze B conform DIN 18560 en DIN EN 1264 mogelijk op 
steen- of houtachtige vloer i.c.m. een zand/cement of prefab dekvloer, met behoud van gel-
dende isolatievoorschriften. De aan de bovenkant van de systeemelementen opgelijmde 
aluminium lamellen met Ω-buisvoering garanderen solide montage van de buis in de plaat.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Opp: 0,5 m²
Buis: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukspanning: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van thermische en akoestische isolatie i.c.m. dekvloerele-
menten moet de toepassing met de fabrikant van de vloerelementen worden afgestemd. 
De drukvastheid van eventuele isolatie welke onder de droogbouw wordt toegepast dient 
een drukvastheid te hebben ≥ 240 kPa.

Zoals voorgaand, maar met een verlegafstand van 250 mm.

Warmteweerstand: R = 0,66 m² · K / W

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

104201 Droogbouwsysteemelement        TBS HF 30-16 AB
       VA 125 

1 St. 30,00

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

104202 Droogbouwsysteemelement        TBS HF 30-16 AB
       VA 250

1 St. 29,00
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Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat

Zoals Art.-Nr. 104211, maar zonder opgelijmde aluminiumlamel en zonder Ω-Buisvoering

Aandachtspunt: Deze kopplaat is niet geschikt voor gebruik i.c.m. droogbouw-
ondervloer TB UB 10 en ontkoppelingsmat EM 4.

Zoals Art.-Nr. 104211, maar zonder opgelijmde alu-lamel en zonder Ω-buisvoering en
met een verlegafstand van 250 mm.

Aandachtspunt: Deze kopplaat is niet geschikt voor gebruik i.c.m. droogbouw-
ondervloer TB UB 10 en ontkoppelingsmat EM 4.

Zoals Art.-Nr. 104211, maar met een verlegafstand van 250 mm. De twee aan de boven-
kant van het systeemelement opgelijmde aluminium lamellen hebben geen Ω-buisvoering 
en geen nokjes, maar de middelste lamel is met een Ω-buisvoering uitgerust. Voor een 
betere buisdoorvoer en last- en warmteverdeling.

Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

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

104203            Kopplaat met 2
           buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 7,00

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

104204 Kopplaat met één bocht TBS HF 30-16 AB
VA 250

1 St. 7,00

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

104212 Kopplaat met één bocht        TBS HF 30-16 AB
       VA 250

1 St. 13,80

Kopplaat

Kopplaten vervaardigd uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 DEO, als 
kopelement bij de meandervormige buiging van de buis bij gebruik van droogbouw-
systeemelement TBS HF 30-16 AB 180 kPa 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 30 mm (l x b x h)
Effectieve opp.: 0,125 m²
Buisdiameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukspanning: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,58 m² · K / W 

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

104211            Kopplaat met 2
           buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 15,90



08/20147

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

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

104285            Kopplaat met 4
           buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 35,00

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

104271            Kopplaat met 4
           buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 9,55

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat vervaardigd uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO ds), 
als kopelement bij de meandervormige buiging van de buis bij gebruik van droogbouw-
systeemelement TBS HF 30-16 AB 180 kPa 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 30 mm (l x b xh)
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buisdiameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukspanning: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,58 m² · K / W

Zoals Art.-Nr. 104285, maar zonder opgelijmde aluminiumlamel en zonder Ω-Buisvoering.

Aandachtspunt: Deze kopplaat is niet geschikt voor gebruik i.c.m. droogbouw-
ondervloer TB UB 10 en ontkoppelingsmat EM 4.

Zoals Art.-Nr. 104285, maar met een verlegafstand van 250 mm.

Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

Zoals Art.-Nr. 104285, maar zonder opgelijmde aluminiumlamel en zonder Ω-Buisvoering.

Aandachtspunt: Deze kopplaat is niet geschikt voor gebruik i.c.m. droogbouw-
ondervloer TB UB 10 en ontkoppelingsmat EM 4.

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

104286            Kopplaat met 2
           buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 250

1 St. 30,75

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

104270            Kopplaat met 2
           buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 250

1 St. 9,55
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vul-en verdeelelement

toevoerelement

toevoerelement

Vul-en verdeelelement vervaardigt uit houtvezel, geproduceerd volgens DIN EN 13171 
und DIN 4108-10. Voor het gebruik in uitloopruimtes, deurdoorgangen en het verdeler-
gebied. Plaat is bewerkbaar middels een bovenfrees en/of cirkelzaag.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,68 m² · K / W

Het toevoerelement vervaardigt uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 
DEO), maakt montage van extra aan- en retourleidingen mogelijk in het verwarmings-
oppervlak. Naar behoefte op maat te maken middels een bovenfrees en/of cirkelzaag. 
Zonder Ω-buisvoering. Door de ontbrekende lamellen is de warmteafgifte naar de te 
verwarmen ruimte geringer.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buisdiameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

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

Gelijk aan bovenstaande alleen met een verlegafstand van 250 mm en twee buisdoor-
voeringen

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

104206 Vul-en verdeelelement FVE TBS HF 30-16 AB 1 St. 9,35

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

104207       Toevoerelement met 4
      buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 15,90

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

104208       Toevoerelement met 2
      buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 250

1 St. 14,85

Prijslijst

Droogbouwsysteemtbs HF 30-16 Ab 180 KPA
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toevoerelement

toevoerelement

Het toevoerelement uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt mon-
tage van extra aanvoer- en retourleidingen mogelijk in het verwarmingsoppervlak. Naar 
behoefte op maat te maken middels bovenfrees en/of cirkelzaag. Zonder Ω-buisvoering. 
Door de ontbrekende lamellen is de warmteafgifte naar de te verwarmen ruimte geringer.

Afmeting: 1000 x 250 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 wordt toepassing van vier warmtelamellen WLB 490 x 122 Art.-Nr. 215007 
voorgeschreven.

Het toevoerelement uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt mon-
tage van extra aan- en retourleidingen mogelijk in het verwarmingsoppervlak. Naar be-
hoefte op maat te maken middels bovenfrees en/of cirkelzaag. Zonder Ω-buisvoering. 
Door de ontbrekende lamellen is de warmteafgifte naar de te verwarmen ruimte geringer.

Afmeting: 1000 x 125 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,125 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelingsmat 
EM 4 wordt toepassing van twee warmtelamellen WLB 490 x 122 Art.-Nr. 215007 
voorgeschreven.

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

104281       Toevoerelement met 2
      buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 8,50

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

104209           Toevoerelement 
          met één bocht

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 5,30

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA
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toevoerelement

toevoerelement

Het toevoerelement vervaardigt uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 
(DEO), maakt montage van extra aanvoer- en retourleidingen mogelijk in het verwar-
mingsoppervlak. Naar behoefte op maat te maken middels bovenfrees en/of cirkelzaag. 
Zonder Ω-buisvoering. Door de ontbrekende lamellen is de warmteafgifte naar de te ver-
warmen ruimte geringer.

Afm. plaat: 1000 x 250 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62.5 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van twee extra warmtegeleidelamel WLB 490 x 122 Art.-Nr. 
215007 voorgeschreven.

Het toevoerelement vervaardigt uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 
(DEO), maakt montage van extra aan- en retourleidingen mogelijk in het verwarmings-
oppervlak. Naar behoefte op maat te maken middels bovenfrees en/of cirkelzaag. Zon-
der Ω-buisvoering. Door de ontbrekende lamellen is de warmteafgifte naar de te verwar-
men ruimte geringer.

Afm. plaat: 1000 x 250 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62.5 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van vier extra warmtegeleidelamel WLB 490 x 122 Art.-Nr.  
215007 voorgeschreven.

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

104282       Toevoerelement met 2
      buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5

1 St. 4,80

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

104283       Toevoerelement met 4
      buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5

1 St. 9,55

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA
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toevoerelement

overgangsplaat

Het toevoerelement vervaardigt uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 
(DEO), maakt montage van extra aan- en retourleidingen mogelijk in het verwarmings-
oppervlak. Naar behoefte op maat te maken middels bovenfrees en/of cirkelzaag. Zon-
der Ω-buisvoering. Door de ontbrekende lamellen is de warmteafgifte naar de te verwar-
men ruimte geringer.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62,5 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,63 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van twee extra warmtegeleidelamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Kopplaten vervaardigd uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO dm), 
als kopelement bij de meandervormige buiging van de buis bij gebruik van droogbouw-
systeemelement TBS HF 30-16 AB 180 kPa VA 125 en VA 250 te gebruiken. Er is geen 
Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 375 x 250 x 30 mm (l x b x h)
Opp: 0,094 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm en 250 mm
Drukspanning: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidelamel WLB 370 x 242 Art.-Nr.  
215012 voorgeschreven.

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

104284       Toevoerelement met 8
      buisdoorvoeren

       TBS HF 30-16 AB
      VA 62,5

1 St. 19,10

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

104205 Overgangsplaat        TBS HF 30-16 AB
       VA 125/250 

1 St. 7,00

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA
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Hoekelement 90°

Hoekelement 90°

Het hoekelement 90° uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt het 
mogelijk bij gebruik van verdeler aansluitplaten de buis te verleggen in een hoek van 90°, 
voorzien van 4 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering.

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidinglamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Het hoekelement 90° uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt het 
mogelijk bij gebruik van verdeler aansluitplaten de buis te verleggen in een hoek van 90°, 
voorzien van 3 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. De binnenbocht is niet 5 x D van 
de buis.

Afm. plaat: 250 x 250 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,0625 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62,5 mm en 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa bij 10 % vervorming
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidinglamel WLB 490 x 122 Art.-Nr. 
215007 voorgeschreven.

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

104262         Bogenelement 90°
        mit 4 Rohrführungen

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 11,65

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

104210         Bogenelement 90°
        mit 3 Rohrführungen

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5/125

1 St. 4,80

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



08/201413

Hoekelement 90° rechts

Hoekelement 90° links

Het hoekelement 90° uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt het 
mogelijk bij gebruik van verdeler aansluitplaten de buis te verleggen in een hoek van 90°, 
voorzien van 8 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. Rechtsafbuigend.

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62,5 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

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

Zoals bovenstaand maar dan voor linksafbuigend.

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

104268         Hoekelement 90°
        rechtsafbuigend

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5

1 St. 25,45

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

104269         Hoekelement 90°
        linksafbuigend

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5

1 St. 25,45

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



1408/2014

overgangs hoekelement 90° rechts

overgangs element rechts

overgangs hoekelement 90° links

Het hoekelement 90° uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt 
het mogelijk bij gebruik van aansluitplaten VA 62,5 de buis te verleggen in een hoek 
van 90°, en gelijktijdig over te gaan in VA 125 voorzien van 4 buisdoorvoeren zonder 
Ω-buisvoering. Rechtsafbuigend.

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62,5 naar 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidinglamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Het element recht uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt het mo-
gelijk bij gebruik van aansluitplaten VA 62,5 de buis in rechte stukken over te laten gaan 
in aansluitplaten VA 125, voorzien van 4 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62,5 naar 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidinglamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Zoals bovenstaand maar dan voor linksafbuigend.

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

104258   Overgangs hoekelement 90°
  rechtsafbuigend

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5 - 125

1 St. 10,60

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

104260         Overgangs element 
        rechtsafbuigend

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5 - 125

1 St. 10,10

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

104259   Overgangs hoekelement 90°
  linksafbuigend

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5 - 125

1 St. 10,60

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



08/201415

overgangs element rechts

overgangs element links

overgangs element links

Zoals bovenstaand maar dan linkszijdig.

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

104263 Overgangs element 
rechtdoorgaand 
en afbuigend rechtszijdig

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5 - 125

1 St. 10,60

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

104264 Overgangs element 
linksdoorgaand 
en afbuigend linkszijdig

      TBS HF 30-16 AB
      VA 62,5 - 125

1 St. 10,60

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

104261         Overgangs element 
        linksafbuigend

       TBS HF 30-16 AB
       VA 62,5 - 125

1 St. 10,10

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

Het element doorgaand en rechtsafbuigend uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 
4108-10, maakt het mogelijk bij gebruik van aansluitplaten VA 62,5 de buis in rechte stuk-
ken over te laten gaan in aansluitplaten VA 125 in afbuiging naar rechts, voorzien van 4 
buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62,5 naar 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidinglamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Zoals bovenstaand maar dan voor linkszijdig.



1608/2014

overgangs element rechts

overgangs element links

Het element recht uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10, maakt het mo-
gelijk bij gebruik van aansluitplaten VA 125 de buis in rechte stukken over te laten gaan 
in aansluitplaten VA 250, voorzien van 2 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 naar 250 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,68 m² · K / W

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidinglamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Zoals bovenstaand maar dan linksafbuigend.

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

104272          Overgangs element  
         rechtszijdig

      TBS HF 30-16 AB
      VA 125 - 250

1 St. 8,50

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

104273          Overgangs element  
         linkszijdig

      TBS HF 30-16 AB
      VA 125 - 250

1 St. 8,50

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



08/201417

beginbocht-element rechts

beginbocht-element links

Element beginbocht rechts uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO 
dm) als overgang van een aanvoeroppervlak naar een verwarmingsoppervlak en ander-
som. Het element is nodig als zich één groep in een ruimte bevind. De twee aan de boven-
zijde van het systeemelement 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. Uitvoering rechts.

Het element, dat aan de kopse zijde niet met aluminium lamellen is uitgerust, moet met 
aluminium afdekplaten Art.-Nr. 215003(2 x) aan de bouwzijde, vanwege een betere 
warmteverdeling , maar vooral vanwege een betere lastverdeling, afgedekt worden. De 
beide genoemde lamellen zijn aan de achterzijde voorzien van met siliconenpapier be-
dekte plakkers.

Afm. plaat: 375 x 375 x 30 mm
Effectie opp.: 0,140 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa/m²
Waarde thermische geleiding: 0,044 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 warmtegeleidinglamellen 
WLB 244 x 122 Art.-Nr. 215003 voorgeschreven.

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

104279 Beginbocht-element rechts       TBS HF 30-16 AB
      VA 125

1 St. 15,90

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

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

104278 Beginbocht-element links       TBS HF 30-16 AB
      VA 125

1 St. 15,90

Gelijk aan hierboven in linker uitvoering.



1808/2014

beginbocht-element rechts

beginbocht-element links

Element beginbocht rechts uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO 
dm) als overgang van een aanvoeroppervlak naar een verwarmingsoppervlak en an-
dersom. Het element is nodig als zich één groep in een ruimte bevind. De twee aan de 
bovenzijde van het systeemelement opgelijmde lamellen hebben geen Ω-buisdoorvoer.
Twee nokjes aan het hoogste punt van de bocht zorgen voor een solide grip van de buis in 
de systeemplaat. De twee rechte warmtegeleidingslamellen zijn met een Ω-buisdoorvoer 
uitgerust. Uitvoering rechts.

Afm. plaat: 750 x 500 x 30 mm
Effectie opp.: 0,375 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 250 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa/m²
Waarde thermische geleiding: 0,044 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 warmtegeleidingslamellen 
WLB 495 x 242 Art.-Nr. 215011 voorgeschreven.

Zoals hierboven vermeld maar als linksuitvoering.

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

104288 Beginbocht-element rechts       TBS HF 30-16 AB
      VA 250

1 St. 25,45

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

104287 Beginbocht-element links       TBS HF 30-16 AB
      VA 250

1 St. 25,45

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



08/201419

element beginbocht/eindbocht rechts

element beginbocht/eindbocht links

Element beginbocht rechts uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 als 
overgang van een aanvoeroppervlak naar een verwarmingsoppervlak en andersom. Het 
element is nodig als zich minstens 2 groepen  in naast elkaar gelegen ruimten bevinden.  
De twee aan de bovenzijde van het systeemelement opgelijmde lamellen hebben geen 
Ω-buisdoorvoer.Twee nokjes aan het hoogste punt van de bocht zorgen voor een solide 
grip van de buis in de systeemplaat. De twee rechte warmtegeleidingslamellen zijn met 
een Ω-buisdoorvoer uitgerust. Uitvoering rechts.

Het element, dat aan de kopse zijde niet met aluminium lamellen is uitgerust, moet met 
aluminium afdekplaten Art.-Nr. 215002 (1 x) en Art.-Nr. 215003 (2 x) aan de bouwzijde, 
vanwege een betere warmteverdeling, maar vooral vanwege een betere lastverdeling, af-
gedekt worden. De beide genoemde lamellen zijn aan de achterzijde voorzien van met si-
liconenpapier bedekte plakkers.

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectie opp.: 0,250 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Drukbelasting: ≥ 180 kPa/m²
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen gegevens

 

Gelijk aan hierboven in linker uitvoering.

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

104213         Element beginbocht/eindbocht
        rechts

    TBS HF 30-16 AB
    VA 125

1 St. 25,00

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

104214         Element beginbocht/eindbocht
        links

    TBS HF 30-16 AB
    VA 125

1 St. 25,00

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



2008/2014

verdeler aansluitplaat 2 HK

verdeler aansluitplaat 4 HK rechts

Het rechte element bestaat uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO 
dm), maakt het mogelijk bij de verdeler de buis te verzamelen en over te laten gaan in 
droogbouw aansluitplaten, voorzien van 4 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm (aansluitmaat verdeler 50-55 mm)
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen opgave bekend

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van een extra warmtegeleidinglamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Het rechte element bestaat uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO 
dm), maakt het mogelijk bij de verdeler de buis te verzamelen en over te laten gaan in 
droogbouw aansluitplaten, voorzien van 8 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 500 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,25 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm (aansluitmaat verdeler 50-55 mm)
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m3

Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen opgave bekend

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

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

104267        Verdeler aansluitplaat   
       voor 2 groepen

      TBS HF 30-16 AB
      VA 125

1 St. 10,60

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

104265         Verdeler aansluitplatte  
        voor 4 groepen
        rechtszijdig

      TBS HF 30-16 AB
      VA 125

1 St. 23,30

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



08/201421

verdeler aansluitplaat 4 HK

verdeler aansluitplaat 8 HK

verdeler aansluitplaat 4 HK links

De verdeler aansluitplaat bestaat uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 
(DEO dm), maakt het mogelijk bij de verdeler de buis te verzamelen en over te laten gaan 
in droogbouw aansluitplaten, voorzien van 8 buisdoorvoeren zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm (aansluitmaat verdeler 50-55 mm)
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen opgave bekend

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

Zoals voorgaand artikel met 16 buisdoorvoeren.

Zoals voorgaand artikel maar in linksuitvoering.

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

104274       Verdeler aansluitplaat   
      voor 4 groepen

      TBS HF 30-16 AB
      VA 125

1 St. 31,80

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

104275       Verdeler aansluitplaat 
      voor 8 groepen

      TBS HF 30-16 AB
      VA 125

1 St. 47,70

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

104266         Verdeler aansluitplatte  
        voor 4 groepen
        linkszijdig

       TBS HF 30-16 AB
       VA 125

1 St. 23,30

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



2208/2014

uitbreidings-verdeler aansluitplaat

verteileranschlussplatte 12 HK

Het uitwaaier element bestaat uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 
(DEO dm), maakt het mogelijk bij de verdeler de buis te verzamelen en over te laten 
gaan in droogbouw aansluitplaten zowel 8 buisvoeringen recht als 8 buisvoeringen 
naar de linkerzijde (4) en rechterzijde (4) afbuigend, zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm 
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: geen opgave bekend

Aandachtspunt: Bij gebruik van droogbouw-ondervloer TB UB 10 of ontkoppelings-
mat EM 4 wordt toepassing van twee extra warmtegeleidelamel WLB 490 x 490 Art.-Nr. 
305004 voorgeschreven.

Het element bestaat uit houtvezel volgens DIN EN 13171 en DIN 4108-10 (DEO dm), 
maakt het mogelijk bij de verdeler de buis te verzamelen en over te laten gaan in droog-
bouw aansluitplaten met 24 buisvoeringen, zonder Ω-buisvoering. 

Afm. plaat: 1000 x 500 x 30 mm
Effectieve opp.: 0,5 m²
Buis diameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 62,5 mm 
Drukbelasting: ≥ 180 kPa 
Soortelijke massa: ca. 170 kg/m³
Waarde thermische geleiding: 0,044 W / (m · K)
Warmteweerstand: R = 0,68 m² · K / W

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

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

104276    Uitbreidings-Verdeler aansluit 
   plaat voor 8-12 groepen

    TBS HF 30-16 AB
    VA 125

1 St. 42,40

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

104277       Verdeler aansluitoplaat 
      voor 12 groepen

      TBS HF 30-16 AB
      VA 62,5

1 St. 53,00

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA



08/201423

warmtegeleidingsplaat

warmtegeleidingsplaat wlb

warmtegeleidingsplaat wlb

Warmtegeleidingsplaat WLB gemaakt van aluminium voor een betere warmte gelei-
ding en druklastverdeling. Voor toepassing op droogbouwplaten welke niet voorzien zijn 
van aluminium lamellen zoals kopplaten en overgangsplaten. Voorzien van plakstrip
voor montage 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

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

warmtegeleidingsplaat wlb

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

215002 Warmtegeleidingsplaat WLB 224 x 224 1 St. 2,90

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

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

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

215003 Warmtegeleidingsplaat WLB 224 x 122 1 St. 2,00

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

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



2408/2014

warmtegeleidingsplaat wlb

Frame tb 30

Frame tb 30 r

Dilatatieprofiel TB 30

Frame uit een middelvaste houtvezelplaat (MDF) aan de onderzijde gelamineerd ter 
omranding van een verwarmingsoppervlak met hoge puntbelasting aan de buitenzijden. 
Bij gebruik van zowel de droogbouw-ondervloer TB UB 10 als ontkoppelingsmat
EM 4 wordt frame TB 30 dwingend voorgeschreven.

Afm. : ca. 1190 x 45 x 30 mm
Aanbeveling van fabrikant: gebruik deze frames ook bij alle andere droge dekvloeren.

Frame uit een middelvaste houtvezelplaat (MDF) aan de onderzijde gelamineerd ter om-
randing van verwarmingsopp. met hoge puntbelasting aan de buitenzijden. Bij gebruik 
van zowel de droogbouw-ondervloer TB UB 10 als ontkoppelingsmat EM 4 wordt frame 
TB 30 dwingend voorgeschreven.

Afm.: ca. 245 x 45 x 30 mm
Buisdiameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstand: 125 mm
Aanbeveling van fabrikant: gebruik deze frames ook bij alle andere droge dekvloeren.

Dilitatieprofiel uit een middelvaste houtvezelplaat (MDF) aan de onderzijde gelamineerd 
ter plaatsing van het dilitatieprofiel voor het maken van dilitatie doorvoeren. Voor het 
scheiden van verwarmingsvelden tussen de droogbouw-ondervloer TB UB 10, de ont-
koppelingsmat EM 4 of bij wisselende afwerkvloeren.

Afm.: ca. 1000 x 100 x 30 mm
Buisdiameter: 16 x 2,00 mm
Verlegafstanden: 125 en 250 mm
Aanbeveling van fabrikant: gebruik deze frames ook bij alle andere droge dekvloeren.

Art.-Nr. omschrijving ve €/st. 
bruto

104251 Frame TB 30 R 1 St. 2,55

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

104252 Dilatatieprofiel TB 30 1000 mm 1 m 15,90

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

Art.-Nr. omschrijving ve €/st. 
bruto

104250 Frame TB 30 1 St. 4,80

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

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

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

Afmetingen: 490 x 490 x0,4 mm
Materiaal: Verzonken metaal
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randisolatie

Ekologische rand isolatie van golfkarton met een wax-coating in 10 mm dikte te gebruiken
voor het opdelen van verwarmingsvlakken volgens DIN 18560 en DIN EN 1264, met uit-
klapbare zelfklevende voet. Ook te gebruiken in combinatie met het dilatatieprofiel 
Art.-Nr. 104252.

Prijslijst

Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 KPA

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

104280 Randisolatie RDS 140/10 140 mm 25 m 1,15

Dilatatievoeg/randisolatie

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

AKb-buis

Art.-Nr. omschrijving Dimension ve €/roll
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

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

203004 Dilatatievoeg/Randisolatie 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.

Opmerking: Niet gebruiken bij conventionele zand/cement en gietvloeren.

Afdekfolie
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

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

Afmeting: 25 x 4 mtr, breedte: 1 mtr
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globAle mAteriAAl bereKeNiNg voor systeem ComPoNeNteN 

vAN Het Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 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.

globAle mAteriAAl bereKeNiNg voor systeem ComPoNeNteN 

vAN Het Droogbouwsysteem tbs HF 30-16 Ab 180 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 HF 30-16 AB 180 kPa

VA 125 0,8 m² 60,00 €/m² 48,00

VA 250 0,8 m² 58,00 €/m² 46,40

Kopplaat VA 125 + VA 250 1,0 St. 7,00 €/St. 7,00 7,00
Vul-en verdeelelement VA 125 + VA 250 0,16 m2 18,70 €/m² 2,99 2,99
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

Randdämmstreifen 
aus Wellpappe

VA 125 + VA 250 1,1 m 1,15 €/m 1,27 1,27

Frame VA 125 + VA 250 1,1 m 4,80 €/St. 4,44 4,44

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 126,23 118,03

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

omschrijving verlegafstand 
(vA) in mm

benodigt
per m²

€ Bruto vA 125
€/m²

vA 250
€/m²

Droogbouwsysteemelement
TBS HF 30-16 AB 240 kPa

VA 125 0,8 m² 60,00 €/m² 48,00

VA 250 0,8 m² 58,00 €/m² 46,40
Kopplaat VA 125 + VA 250 1,0 St. 7,00 €/St. 7,00 7,00

Vul-en verdeelelement VA 125 + VA 250 0,16 m2 18,70 €/m² 2,99 2,99

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

Randdämmstreifen 
aus Wellpappe

VA 125 + VA 250 1,1 m 1,15 €/m 1,27 1,27

Frame VA 125 + VA 250 1,1 m 4,80 €/St. 4,44 4,44

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 120,06 111,86

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

Ecologische hout-nivileerpasta voor het opvullen en nivileren van dragende vloeren vol-
gens de vlakheid en hoekige tolleranties volgens DIN 18202.

Minimale hoogte voor uitvlakken: 10 mm

Art.-Nr. omschrijving type Hoogte ve 
zak

€/st. 
bruto

205057 Nivileerpasta Holzspan 140 mm 50 l 40,30

Prijslijst

tegellijm eN t1oebeHoreN

Afdichtlaag

Kwarts zand

Art.-Nr. omschrijving type ve 
emmer

€/kg 
bruto

205216 Afdichtlaag ESG 868 9 kg 38,80

205217 Afdichtlaag ESG 868 18 kg 32,65

Art.-Nr. omschrijving type ve 
zak

€/kg 
bruto

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

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 toepassing op grond gebonden oppervlakten, tegen sterk opt-
rekkend vocht bij verbinding constructies
Verwer kingstijd:
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

Grof kwarts zand voor toevoeging aan de epoxieharslaag ESG 868 voor de verdere be-
handeling van grondgebonden oppervlakten met Varioflex HF 420

Verbruik: 2 kg/m²
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Prijslijst

tegellijm eN toebeHoreN

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 
waterdichte, scheuroverbruggende laag. Geschikt als alternatieve afdichting op balkons, 
terrassen, douches, wasruimten, toiletgroepen en zwembaden. Saneren van oude, vast-
liggende en draagkrachtige tegelvlakken op balkons en terrassen (tegel over tegel). Bin-
nenafwerking water- bassins tot 5 m waterdiepte. De afdichtingsmassa is geschikt om 
te verwerken met een roller, spatel, vlakspaan en is tevens spuitbaar. Geschikt voor be-
lastingsklassen A en B van het Duitse Bouw regelement A (abP) evenals A0 en B0 con-
form 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

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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Prijslijst

tegellijm eN toebeHoreN

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 ho-
ge aanvangsterkte. C2 EF volgens DIN EN 12 004. Ideaal voor een snelle voortgang 
van termijngebonden werkzaamheden. Voor het doeltreffend leggen van schotelende 
kunstharsgebonden platen, betonnen platen, verkleuring ongevoelige natuursteen en te-
gels met een zeer geringe wateropname en drooggeperste tegels. Grote zekerheid door 
volledige lijmbezetting en contact-hechting, bovendien snelle kristallijnen waterverbin-
ding. Door Mikrodur®-techniek bijzonder hoge hechtsterkte. Voor hogere laagdiktes ad-
viseren 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 
zak

€/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
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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 verlij-
men van de droogbouw elementen  op een constructievloer.

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 ondergronden 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 
systeemplatten 
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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