
Provarmo tackerplaten
Tackerplaten als isolatielaag onder de vloerverwarmingsleidingen

De Provarmo tackerplaten worden voornamelijk toegepast als akoestische en thermische scheiding 
tussen verschillende bouwlagen in bijvoorbeeld de appartementenbouw en zijn uit voorraad leverbaar 
met een dikte van 20 mm. Met de juiste verwerking zijn dempingswaarde te realiseren van 28 tot 30 dB. 

De platen kunnen eenvoudig op de onderliggende constructievloer worden aangebracht. 
De op de plaat aanwezige overlapping van 30 mm kan desgewenst worden afgeplakt met 
Provarmo afplaktape (41130), dit is met name belangrijk bij afwerkvloeren op basis van 
vloeivloeren. Vervolgens kunnen eenvoudig hierop de vloerverwarmingsleidingen worden 
aangebracht met de Provarmo 3D tackers (40025) en het Provarmo 3D tackerapparaat (60005). 

Op de toplaag is een raster afgedrukt met een hart op hart afstand van 50 mm, hiermee is het 
eenvoudig het gewenste verlegpatroon te volgen. 

Op aanvraag zijn andere diktes en hardheden te leveren.

3D tackers en tackerapparaat
De nieuw ontwikkelde 3D tackers, exclusief door Provarmo te leveren, zijn speciaal ontwikkeld 
om de klachten uit het verleden te vermijden. De meest gebruikte tackers zijn 20 mm lang, en 
worden gebruikt op een plaat van 20 mm. Hierdoor kan de tacker door de plaat gaan, wat 
natuurlijk gevolgen heeft voor de thermische en akoestische werking. Hier heeft Provarmo het 
3D tackersysteem voor. De tackers zijn 17 mm, met aan 3 zijden een weerhaak! 
Deze tackers kunnen alleen met onze 3D tackerapparaat worden gebruikt!
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Technische specificaties  
“Voor de 
professionele 
installateur.”
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Provarmo tackerplaten

 Materiaal  EPS-T (Geëlastificeerd Polystyreen)

 Toplaag  Non woven PP, kleur grijs, raster groen 50 x 50 mm

 Warmtegeleidings coëfficiënt 20 mm  0,043 W/m.K

 Warmte weerstand 20 mm  0,44 m2.K/W

 Maximale belasting  4 KN/m2

 Buigsterkte  BS50

 Brandklasse  E – NEN EN 13501-1

 Brandvoortplanting  1 – NEN 6065

 Samendrukbaarheid  CP3 

 Dempingswaarde  28-30 Db o.v.v.

Artikelnr. Omschrijving

30120 Provarmo tackerplaat 20 mm, 100 x 120 cm

40025 Provarmo bevestiging 3D tackers voor leiding 16 mm, verpakking 400 stuks

41130 Provarmo afplaktape, breed 50 mm, lengte per rol 50 meter

60005 Provarmo 3D tackerapparaat
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