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Varimat PP 

Drainagemat voor sierbestrating 

Productomschrijving: 
VARISTONE Varimat PP is een beschermings- en 

drainagemat voor horizontale toepassing onder 

(sier)bestratingen van tegels of stenen. 

VARISTONE Varimat PP zorgt voor een drukloze 

afvoer van lekwater tussen een eventuele 

afdichtingslaag en drainagemortel, ophoping van 

achtergebleven vocht wordt daarmee voorkomen 

en vermindert de kans op vorstschades. 

 

Eigenschappen: 
- Hoge belastbaarheid   

- Eenvoudig aan te brengen 

- Beschermings- en afdichtlaag 

 

De noppen van de VARISTONE Varimat PP zijn 

bedekt met een waterdoorlatend vlies, zodat 

drainagemortel de open ruimte niet kan vullen. 

Op die manier werkt de VARISTONE Varimat PP als 

drainagemat, isolatielaag en ook trillingsdempend. 

De gele polyethyleenlaag is waterdicht. 

 

VARISTONE Varimat PP is geschikt voor toepassing 

op balkons, terrassen, tuinpaden en middelzware 

verkeersbelasting zoals personenauto’s 

 

Technische specificaties: 
Kleur:   Polyethyleen (geel) 

   Vlies (grijs) 

Noppenhoogte:  8 mm (std) of 12 mm 

Noppenvorm:  Hoekig 

Dikte polyethyleen: 0,50 mm 

Dikte vlies:  0,45 mm 

    

Voorwaarden: 
VARISTONE Varimat PP dient op een 

draagkrachtige vlakke ondergrond te worden 

aangebracht met inachtneming van minimaal  

1 a 2 % afschot. 

 

 

Verwerking: 
VARISTONE Varimat PP dient in de lengterichting 

van het afschot te worden aangebracht en met de 

gele zijde naar beneden te worden uitgerold. 

Eventuele overlappingen zijn mogelijk door 

tenminste drie noppenrijen over elkaar te leggen. 

Hiervoor dient u drie rijen grijs vlies los te trekken 

van de gele laag. Daarna legt u de overlappende 

VARISTONE Varimat PP over de drie rijen noppen 

en bedekt deze weer met het los getrokken vlies.  

 

Verpakking: 
Rollen van 15,00 x 1,00 mtr (L x B) 

15,00 m² per rol 

 

Verbruik: 
0,07 rol per m² 

 

Houdbaarheid: 

Onbeperkt, mits koel en beschermd tegen direct 

zonlicht opgeslagen.  

 

Waarschuwing: 

Door wettelijke bepaling is vast komen te staan dat 

dit product als niet gevaarlijk kan worden 

gekwalificeerd. 

 

Opmerkingen: 

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 

instructies van deze productinformatie, noch uit 

een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 

inhoud van het advies door ons nadrukkelijk 

schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van 

deze productinformatie verliezen alle vorige 

informatiebladen hun geldigheid. 

 

 

 


