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DRYMATIC
VÄGG- OCH 

GOLVMATTOR

INTELLIGENT RIKTAD VÄRMETORKNING
Patenterad riktad torkningsteknik!

Drymatic Vägg- och golvsystem är ett paten-

terat system som förbättrar torktiden avsevärt 

jämfört med traditionella metoder. Exakta och 

uppvärmda luftströmmar fördelas jämnt över 

hela den fuktiga ytan. Direkt och riktad upp-

värmning av fuktskadade golv och väggar 

ökar ångtryck och diffusionshastighet på vatt-

net i byggmaterialen, vilket reducerar torkti-

den avsevärt.

DBK Drymatic Vägg- och golvsystem finns i en 

rad olika former och storlekar, anpassade för 

dina behov.

De tre huvudsakliga användningsområdena för Drymatic Vägg- och golvsystem:

   Reducerar torktiden med upp till 50%.

  Vik mattorna för enkel och snabb fuktmätning 

   Rullas ihop för enkel förvaring/transport. 

  Slitstarkt och tvättbart material. 

  Flamhämmande material. 

  Mattorna kopplas samman med kardborreband. 

   Mattorna eliminerar tidskrävande etablering 

av torktält.

  Blixtsnabb uppställning/nedtagning.

Drymatic vägg- och golvmattor i  
kombination med Drymatic Boost Box är 

marknadens effektivaste system för  
riktad värmetorkning av golv och väggar.

1. Väggsystem
Väggsystemen finns i fyra storlekar: 4 x 1m,
4 x 0,5m, 2 x 1m, 2 x 0,5m. Drymatic Vägg-
system är speciellt framtagna för att pumpas
upp mot fuktiga väggar utan ytterligare
fastsättning.

2. Golvsystem
Golvsystemen finns i en rad olika storlekar
som passar de flesta behov, från 1 x 0,5 m
till 3 x 2 m. Golvsystemen kan kopplas
samman med hjälp av anslutningar för
att täcka stora ytor.

3. Specialtorkning
Specialtorkningslösningar som Octopus Syste-
met är framtaget för torkning av svåråtkom-
liga områden som hålrum, krypgrunder eller
under skåp och golv.
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VANLIGA FRÅGOR OCH TEKNISKA DATA

Fråga:  Hur många mattor kan jag ansluta till  
min Boost Box?

Svar: Det beror på centrifugalfläktens storlek och specifika-
tioner. Normalt kan man ansluta 2-3 stora mattor till varje 
enskild Boost Box och fläkt. Vid anslutning av mattorna är det 
viktigt att mattorna är tillräckligt uppblåsta. Om detta inte är 
fallet och de istället sjunker ihop, fungerar de inte optimalt  
och ytterligare lufttillförsel är nödvändig.

Fråga:  Hur ansluter jag fler mattor?

Svar: Det finns två anslutningsdelar, en anslutning på 30 cm 
och en anslutning på 60 cm. Anslutningsdelarna är utrustade 
med kardborreband på båda sidorna så du behöver endast 
öppna kardborrebandet på båda mattorna och placera an-
slutningen mellan dem. Ju fler anslutningsdelar som an-
vänds, desto bättre fördelas luften mellan mattorna, vilket 
gör mattorna mer uppblåsta och ökar värmeöverföringen. 

Fråga:  Är det möjligt att gå på mattorna eller  
att placera utrustning ovanpå dem?

Svar: Ja, man kan utan problem gå på mattorna medan 
de används. Materialet är mycket slitstarkt och det är inte 
troligt att systemet tar skada. Om man placerar utrustning 
ovanpå mattorna kommer detta inte att skada mattorna, 
däremot påverkar det luftflödet i det aktuella området.

Fråga:  Är det säkert att använda mattorna tillsammans 
med värmekällor?

Svar: Ja, mattorna är tillverkade av ett flamhämmande ma-
terial. Mattorna är utformade och testade för att användas 
tillsammans med DBK Drymatic Boost Box. DBK kan inte ga-
rantera mattornas funktion om de används tillsammans med 
andra icke godkända värmekällor. 

Fråga:  Ska ja täcka hela den fuktskadade ytan?

Svar: Vi rekommenderar att täcka så stor del av den fuktiga 
ytan som möjligt. Som minimum rekommenderar vi att 
täcka 60-70% av fuktskadans yta.

Uppställning av ett mattsystem med Boost Box 

1.    Rulla ut mattsystemet på önskad plats och placera din 
Boost Box bredvid mattorna.

2.  Öppna kardborrebandet längs med mattans kant och dra 
mattan över utgången på din Boost Box. Man bör använ-
da en koppling ”matta-till-Boost Box” för att uppnå bästa 
möjliga koppling mellan de båda enheterna.

3.   Slå på centrifugalfläkten och placera en vid luftintaget  
till din Boost Box, kontrollera  att mattan blir uppblåst på 
rätt sätt. Om mattan sjunker ihop eller inte blåses upp 
tillräckligt innebär detta till ett sämre luftflöde, i givet fall 
bör man använda ytterligare en fläkt.

4.   Starta din Boost Box och välj önskad temperaturinställ-
ning; I allmänhet rekommenderar vi 40-50°C, men även 
andra inställningar kan användas.

5.  Din Boost Box leder nu in upp till 2 kW värmeenergi  
i mattan.

6.    Mikroluftstrålar skickas ut genom perforeringar i mattan 
och riktas mot det fuktiga materialet.

7.    Man bör använda en lämplig fuktmätare för att kunna 
göra justeringar efter förutsättningarna i torkkammaren.

Mattans 
undersida

Patenterad mikro-jet teknik 
fördelar varm torr luft. Hål  
på undersidan sänder ut ett 
uppvärmt flöde av luft.
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BOOST BOX OCH VÄRMEMATTOR FÖR VÄGG OCH GOLV
Riktad värmetorkning av fuktskadade ytor i byggnader (golv, väggar, tak) med Drymatic Boost Box 

och Drymatic värmemattor för väggar och golv frigör en stor mängd fukt som upptas av Drymatic II 

eller en kondensavfuktare – SNABBARE OCH MER EFFEKTIVT ÄN NÅGON ANNAN METOD! 

Torkning av klinkergolv Torkning av trägolv Torkning av betonggolv

Torkning av fuktig Torkning av bröstning och innertak Drymatic Octopus (bläckfisk) 

HÄR ÄR BEVISET! 
Riktad värmetorkning med Drymatic Boost Box och 
värmemattor för väggar och golv, leder värmen dit 
där du behöver den!

Riktad värmetorkning ger snabbare  
och helt enastående resultat! 

Drymatic Octopus och Boost Box  
för torkning under trägolv på läkt
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Artikel nr. Beskrivning

FGPH065 Drymatic II - 230V

FGPH091 Boost Box - 230V

 

Specialprodukter

FGPH013 1 Octopus (bläckfisk) System (i väska) 8 perforerade slangar, 2 slangar, 1 grenrör

FGPH021 1 Sockelsystem (i väska). Matta för torkning runt toaletter på klinkergolv.

FGPH024 1 Matta för torkning under skåp

 

Mattor för torkning av väggar

FGPH014 1 Väggmatta 4m x 1m (i väska)

FGPH051 1 Väggmatta 2m x 1m (i väska)

FGPH058 1 Väggmatta 4m x 0.5m (i väska)

FGPH085 1 Väggmatta 2m x 0.5m (i väska)

 

Mattor för torkning av golv

FGPH015 1 Golvmatta, 3m x 2m x 0.13m (i väska)

FGPH016 1 Golvmatta 3m x 1.5m x 0.13m (i väska)

FGPH017 1 Golvmatta 3m x 1m x 0.13m (i väska)

FGPH057 1 Golvmatta 3m x 0.5m (i väska)

FGPH041 1 Golvmatta 2m x 1.5m (i väska)

FGPH036 1 Golvmatta 2m x 1m (i väska)

FGPH053 1 Golvmatta 1m x 1m (i väska)

FGPH054 1 Golvmatta 2m x 0.5m (i väska)

FGPH055 1 Golvmatta 1m x 0.5m (i väska)

 

Tillbehör och kopplingar till mattor

FGPH023 Koppling - Centrifugalfläkt till Matta

FGPH033 1 Kardborreband - Boost Box till Matta

FGPH056 30cm Koppling mellan mattor

FGPH019 60cm Koppling mellan mattor

FGPH030 5 Vägg-system injektorer

FGPH022 1 parallellkoppling

 

Tillbehör

FGPH025 1 Förvaringslåda (40 liter)

FGPH026 1 Förvaringslåda (80 liter)

FGPH067 Blå väska - liten

FGPH068 Blå väska - mellan

FGPH069 Blå väska - stor

DBK DRYMATIC PRODUKTER


