
DRYMATIC
VÆG- OG GULV

MÅTTER

INTELLIGENT MÅLRETTET VARMETØRRING
Patenteret målrettet tørringsteknologi! 

Drymatic Væg- og gulvsystemet er et patente-

ret system, der forbedrer tørretiden betydeligt, 

sammenlignet med konventionelle metoder. 

Præcist udsendte og opvarmede luftstrømme 

fordeles jævnt over hele den fugtige fl ade. Di-

rekte og målrettet opvarmning af fugtskadede 

gulve og vægge øger damptryk og diffusions-

hastighed af vand i byggematerialer, hvilket 

reducerer tørretiden betydeligt.

DBK Drymatic Væg- og gulvsystemer fås i 

en lang række former og størrelser, tilpasset 

dine behov. 

De tre hovedanvendelsesområder for Drymatic Væg- og gulvsystemet:

    Reducerer tørretiden med op til 50%.

   Fold måtterne for nem og hurtig fugtmåling.

    Rulles sammen for nem opbevaring/transport.

   Slidstærkt og vaskbart.

   Flammehæmmende materiale.

   Måtterne sammenkobles med velcro.

    Måtter eliminerer tidskrævende 
etablering af tørretelte.

   Lynhurtig opsætning/nedtagning.

Drymatic væg- og gulvmåtter kombine-
ret med Drymatic Boost Box er marke-

dets mest effektive system til målrettet 
varmeudtørring af gulve og vægge.

1. Vægsystemer
Vægsystemerne fås i fi re størrelser: 4 x 1m,
4 x 0,5m, 2 x 1m, 2 x 0,5m. Drymatic Vægsy-
stemerne er specielt udviklet til oppumpning 
op mod fugtige vægge uden behov for yderli-
gere fastgørelse.

2. Gulvsystemer
Gulvsystemerne fås i en lang række størrelser, 
der passer til dine behov, fra 1 x 0,5m til 3 x 
2m. Gulvsystemerne kan forbindes ved hjælp 
af måtteforbindelser, for dermed at dække 
større områder.

3. Specialtørring
Specialtørringsløsninger såsom Octopus 
(Blæksprutte) Systemet er udviklet til tørring 
af svært tilgængelige områder som hulrum, 
krybekældre eller under skabe og gulve. 
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GENERELLE SPØRGSMÅL OG TEKNISKE DATA

Spørgsmål: Hvor mange måtter kan jeg 
slutte til min Boost Box?

Svar: Det afhænger af centrifugalblæserens størrelse og spe-
cifi kationer. Der kan typisk tilsluttes 2-3 store måtter til en 
enkelt Boost Box og blæser. Ved tilslutning af måtterne er det 
vigtigt at måtterne er tilstrækkeligt pustet op. Hvis dette ikke 
er tilfældet og de falder sammen, fungerer de ikke optimalt 
og yderligere lufttilførsel er påkrævet.

Spørgsmål: Hvordan forbinder jeg fl ere måtter?

Svar: Der fi ndes to forbindelsesdele, en 30 cm forbindelse og 
en 60 cm forbindelse. Forbindelsesdelene er udstyret med 
velcro på begge sider og du skal blot åbne velcrobåndet på 
begge måtter og placere forbindelsesdelen imellem dem. Jo 
fl ere forbindelsesdele der bruges, desto bedre bliver luften 
fordelt mellem måtterne, hvilket øger oppustningen og var-
meoverførsel. 

Spørgsmål: Er det muligt at gå henover måtterne eller 
placere udstyr ovenpå dem?

Svar: Ja, man kan godt gå henover måtterne mens de bru-
ges. Materialet er yderst slidstærkt og det er usandsynligt at 
systemet tager skade. Hvis der placeres udstyr ovenpå måt-
ten, er der ikke risiko for beskadigelse, men det vil påvirke 
luftstrømmen i det pågældende område.

Spørgsmål: Er måtterne sikre at bruge sammen med 
varmekilder?

Svar: Ja, måtterne er fremstillet af et fl ammehæmmende 
materiale. Måtterne er designet og testet til anvendelse 
sammen med DBK Drymatic Boost Box. DBK kan ikke garan-
tere for måtternes funktion ved anvendelse sammen med 
andre ikke-godkendte varmekilder. 

Spørgsmål: Skal jeg afdække hele den fugtskadens 
overfl ade?

Svar: Vi anbefaler at afdække så meget af den fugtige over-
fl ade som muligt. Som minimum anbefales det at afdække 
60-70% af fugtskadens areal.

Opstilling af et måttesystem med Boost Box 

1.    Rul måttesystemet ud på det ønskede sted og placér din 
Boost Box ved siden af det. 

2.  Åbn velcrobåndet langs måttens kant og træk måtten op 
over udgangen på din Boost Box. Der bør anvendes en 
måtte-til-Boost Box-forbindelse, for at garantere korrekt 
forbindelse mellem de to enheder.

3.   Tænd centrifugalblæseren og placér den ved luftindtaget 
til din Boost Box, og kontrollér, at måtten bliver pustet op 
på korrekt vis. Sammensynkning eller manglende oppust-
ning resulterer i en utilstrækkelig luftstrøm og i sådanne 
tilfælde skal der bruges endnu en blæser. 

4.   Tænd din Boost Box og vælg den ønskede temperaturind-
stilling; Vi anbefaler generelt indstillingen 40-50 °C, men 
andre indstillinger kan også bruges. 

5.  Din Boost Box leder nu op til 2 kW varmeenergi ind i 
måtten.

6.    Mikroluftstråler sendes ud gennem perforeringer i måtten 
og målrettes på det fugtige materiale. 

7.    Der bør anvendes en passende fugtighedsmåler til styring 
af forholdene i tørrekammeret. 

Undersiden 
af måtten

Patenteret micro-jet teknologi 
fordeler varm tør luft. Huller 
på undersiden udsender 
opvarmede luftstrømme.

NAC Europe

Ellegårdvej 18

DK-6400 Sønderborg

Tlf.  +45 74 42 62 92

Fax  +45 74 42 47 86

Info@nac-europe.com

www.nac-europe.com

www.nac-europe.dk



BOOST BOX OG VÆG- OG GULVMÅTTER
Målrettet varmetørring af fugtskadede bygningsfl ader (gulv, væg, loft) med Drymatic Boost Box 

og Drymatic væg- og gulvmåtter frigør en stor mængde fugt som optages af Drymatic II eller en 

kondensaffugter - HURTIGERE OG MERE EFFEKTIVT END ENHVER ANDEN METODE! 

Tørring af fl isegulve Tørring af trægulve Tørring af betongulve

Tørring af fugtig ydervæg Tørring af brystning og loft Drymatic Octopus (blæksprutte) 

HER ER BEVISET! 
Målrettet varmetørring med Drymatic Boost Box og 
gulv- og vægmåtter, fører varmen præcis derhen, 
hvor du har brug for den!

Målrettet varmetørring giver hurtigere 
og helt suveræne resultater! 

Drymatic Octopus og Boost Box 
til tørring under trægulv på strøer
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