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Redumax BV - Heeswijk Dinther - Nederland 
www.redumax.nl

Productomschrijving en toepassing

Redumax Noppenplaat® is een hoogwaardige 
leiding montageplaat voor nieuwbouw- en 
renovatieprojecten waarin vloerverwarming/
vloerkoeling wordt toegepast. De noppenplaat 
kenmerkt zich door een snelle verwerking 
en probleemloze fixatie van de leidingen. De 
drukvaste eigenschappen van de Redumax 
Noppenplaat® staan garant voor een goede 
weerstand tegen belopen gedurende de 
applicatie van leidingen en dekvloer. Redumax 
Noppenplaat laat zich uitstekend toepassen in 
combinaties met zand/cement smeervloeren 
of (anhydriet) gietvloeren. Ook in zwevende 
dekvloerconstructies. De prijs/kwaliteits- 
verhouding van de Redumax Noppenplaat® 
is uitstekend. De plaat kent een laag 
afvalpercentage. Door een hoge 
verwerkingsnelheid van de noppenplaat en 
leidingen is Redumax Noppenplaat® een 
uitstekend economisch alternatief voor andere 
montagemethoden.

Verpakking en bestelcode

Redumax  
Noppenplaat®

Bestelcode  11 mm T 1408011 

Minimum bestelhoeveelheid 1 doos

Aantal platen per doos (11.2m2) 10

Technische gegevens

Redufloor noppenplaat® bestaat uit een 
polystyreen hardschuim drager met een 
Polystyreen folie toplaag. 

Afmetingen plaat 145 x 85 cm

Werkend afmetingen 140 x 80 cm

Nuttig oppervlak  1,12 m2

Overlap 5 cm

Dikte drager 5 en 11 mm *

Dikte plaat incl. noppen  28-34 mm

Geschikte buisdiameter 14-17 mm

Buisafstand (minimum) 50 mm

Druksterkte bij 10% vervorming 150 kPa

Warmtegeleiding in W/mk 0,033

Bouwstofklasse drager EN 13501-1  E

Bouwstofklasse Folie DIN1402 B2

Kleur folie Blauw

Vochtbescherming folie volgens  DIN 18560

*  Op bestelling andere diktes mogelijk

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en
ervaring. Technische wijzigingen voorbehouden.

Snel en eenvoudige applicatie van leidingen en 100% fixatie bij 
de combinatie met gietdekvloeren en zandcement smeervloeren. 
Beloopbaar zonder in contact te komen met de leidingen!

kPa/m2 is gelijk aan kN/m2

150kPa/m2=1500 kg/m2

150kN/m2=1500 kg/m2

Bestelcode  5 mm T 1408005 

Minimum bestelhoeveelheid 1 doos

Aantal platen per doos (15.7m2) 10


