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DRYMATIC
VEGG- OG  

GULVMATTER

INTELLIGENT MÅLRETTET VARMETØRKING
Patentert målrettet tørketeknologi!

Drymatic vegg- og gulvsystemet er et pa-
tentert system som reduserer tørketiden  
betydelig sammenlignet med konvensjonelle 
metoder. Nøyaktig utsendte og oppvarmede 
luftstrømmer fordeles jevnt over hele den fuk-
tige flaten. Direkte og målrettet oppvarming 
av fuktskadede gulv og vegger øker damp-
trykket og diffusjonshastigheten av vann i 
byggematerialer, og det reduserer tørketiden 
betydelig.

DBK Drymatic vegg- og gulvsystemer fås i en 
lang rekke former og størrelser, tilpasset dine 
behov.

De tre hovedbruksområdene for Drymatic vegg- og gulvsystem:

   Reduserer tørketiden med opptil 50%.
  Brett mattene for enkel og rask fuktmåling. 
   Rulles sammen for enkel  
 oppbevaring/transport. 

  Slitesterke og vaskbare.
  Flammehemmende materiale. 
  Mattene kobles sammen med borrelås.
    Matter eliminerer tidkrevende etablering  

av tørketelt.
  Lynraske å sette opp/ta ned.

Drymatic vegg- og gulvmatter kombinert 
med Drymatic Boost Box er markedets 

mest effektive system for målrettet  
varmetørking av gulv og vegger.

1. Veggsystemer
Veggsystemene fås i fire størrelser: 4 x 1 m,  
4 x 0,5 m, 2 x 1 m, 2 x 0,5 m. Drymatic  
Veggsystemene er spesielt utviklet for å  
pumpes opp og settes opp mot fuktige  
vegger uten behov for ytterligere feste.

2. Gulvsystemer
Gulvsystemene fås i en lang rekke størrelser 
som passer til dine behov, fra 1 x 0,5 m til  
3 x 2 m. Gulvsystemene kan kobles sammen 
ved hjelp av mattekoblinger for å dekke  
større områder.

3. Spesialtørking
Spesialtørkeløsninger som Octopus Systemet 
(blekksprut) er utviklet for tørking av  
vanskelig tilgjengelige områder som hulrom,  
krypkjellere eller under skap og gulv.
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GENERELLE SPØRSMÅL OG TEKNISKE DATA

Spørsmål: Hvor mange matter  
kan jeg koble til min Boost Box?

Svar: Det avhenger av sentrifugalviftens størrelse og spesi-
fikasjoner. Normalt kan det kobles til 2-3 store matter til en 
enkelt Boost Box og vifte. Ved kobling av mattene er det 
viktig at mattene er blåst opp tilstrekkelig. Hvis dette ikke er 
tilfellet og de synker sammen, fungerer de ikke optimalt og 
ytterligere lufttilførsel kreves.

Spørsmål: Hvordan kobler jeg sammen flere matter?

Svar: Det finnes to koblingsdeler, en 30 cm kobling og en  
60 cm kobling. Koblingsdelene er utstyret med borrelås på 
begge sider, og du åpner bare borrelåsene på begge mattene 
og setter koblingsdelen mellom dem. Jo flere koblingsdeler 
som brukes, desto bedre blir luften fordelt mellom mattene, 
og det øker oppblåsingen og varmeoverføringen.

Spørsmål: Er det mulig å gå på  
mattene eller å plassers utstyr på dem?

Svar: Ja, man kan godt gå på mattene mens de er i bruk. 
Materialet er veldig slitesterkt og det er liten sjanse for at 
systemet tar skade. Hvis der plasseres utstyr oppå mattene 
er det ingen fare for at de blir skadet, men det vil påvirke 
luftstrømmen i det aktuelle området.

Spørsmål: Er mattene sikre å  
bruke sammen med varmekilder?

Svar: Ja, mattene er laget av et flammehemmende mate-
riale. Mattene er designet og testet for bruk sammen med 
DBK Drymatic Boost Box. DBK kan ikke garantere matte-
nes funksjon ved bruk sammen med andre ikke-godkjente  
varmekilder.

Spørsmål: Må jeg dekke til  
hele den fuktskadede overflaten?

Svar: Vi anbefaler å dekke til så mye av den fuktige over-
flaten som mulig. Som minimum anbefales det å dekke til 
60-70% av fuktskadens areal.

Oppsetting av et mattesystem med Boost Box 

1.  Rull ut mattesystemet på det ønskede stedet og plasser 
Boost Boxen ved siden av det.

2.   Åpne borrelåsbåndet langs kanten på matten og trekk 
matten opp over uttaket på Boost Boxen. Det bør  
benyttes en matte-til-Boost Box-kobling for å sikre  
korrekt forbindelse mellom de to enhetene.

3.  Slå på sentrifugalviften og sett den ved luftinntaket til 
Boost Boxen, og kontroller at matten blir blåst opp på 
riktig måte. Sammensynking eller manglende oppblåsing 
resulterer i utilstrekkelig luftstrøm, og i slike tilfeller må 
det benyttes en ekstra vifte.

4.  Slå på Boost Boxen og velg den ønskede temperatur- 
innstillingen; Vi anbefaler generelt innstillingen 40-50°C, 
men andre innstillinger kan også brukes.

5.  Boost Boxen leder nå opptil 2 kW varmeenergi  
inn i matten.

6.  Mikroluftstråler sendes ut gjennom perforeringer i  
matten og målrettes på det fuktige materialet.

7.  Der bør benyttes en egnet fuktighetsmåler til styring  
av forholdene i tørkekammeret.

Undersiden 
av matten

Patentert mikrojet-teknologi 
fordeler varm tørr luft.  
Hull på undersiden sender ut  
oppvarmede luftstrømmer.
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BOOST BOX OG VEGG- OG GULVMATTER
Målrettet varmetørking av fuktskadede bygningsflater (gulv, vegg, tak) med Drymatic Boost Box 

og Drymatic vegg- og gulvmatter frigjør en stor mengde fukt som tas opp av Drymatic II eller en 

kondensavfukter - RASKERE OG MER EFFEKTIVT ENN ALLE ANDRE METODER!

Tørking av flisegulv Tørking av tregulv Tørking av betonggulv

Tørking av fuktig Tørking av brystning og tak Drymatic Octopus (blekksprut) 

HER ER BEVISET! 
Målrettet varmetørking med Drymatic Boost Box og 
gulv- og veggmatter fører varmen akkurat dit hvor 
du har bruk for den!

Målrettet varmetørking gir raskere  
og helt suverene resultater!

Drymatic Octopus og Boost Box til tørking  
under tregulv på bjelkelag
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Varenr.  Beskrivelse

FGPH065 Drymatic II - 230V

FGPH091 Boost Box - 230V

 

Spesialprodukter

FGPH013 1 Octopus (blekksprut) System (i bæreveske) 8 perforerte slanger, 2 slanger, 1 manifold

FGPH021 1 Pedestal System (i bæreveske) Matte til tørking rundt toaletter på flisegulv.

FGPH024 1 Matte til tørking under skap

 

Matter til veggtørking

FGPH014 1 Veggmatte 4m x 1m (i bæreveske)

FGPH051 1 Veggmatte 2m x 1m (i bæreveske)

FGPH058 1 Veggmatte 4m x 0,5m (i bæreveske)

FGPH085 1 Veggmatte 2m x 0,5m (i bæreveske)

 

Matter til gulvtørking

FGPH015 1 Gulvmatte 3m x 2m x 0,13 m (i bæreveske)

FGPH016 1 Gulvmatte 3m x 1,5m x 0,13 m (i bæreveske)

FGPH017 1 Gulvmatte 3m x 1m x 0,13 m (i bæreveske)

FGPH057 1 Gulvmatte 3m x 0,5m (i bæreveske)

FGPH041 1 Gulvmatte 2m x 1.5m (i bæreveske)

FGPH036 1 Gulvmatte 2m x 1m (i bæreveske)

FGPH053 1 Gulvmatte 1m x 1m (i bæreveske)

FGPH054 1 Gulvmatte 2m x 0,5m (i bæreveske)

FGPH055 1 Gulvmatte 1m x 0,5m (i bæreveske)

 

Tilbehør og mattekoblinger

FGPH023 Kobling - sentrifugalvifte til matte

FGPH033 1 Borrelåsbånd - Boost Box til matte

FGPH056 30cm Matte-til-matte-kobling

FGPH019 60cm Matte-til-matte-kobling

FGPH030 5 Veggsysteminjektorer

FGPH022 1 parallellkobling

 

Tilbehør

FGPH025 1 Oppbevaringskasse (40 liter)

FGPH026 1 Oppbevaringskasse (80 liter)

FGPH067 Blå veske - liten

FGPH068 Blå veske - medium

FGPH069 Blå veske - stor

DBK DRYMATIC PRODUKTER


