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PRODUCTINFORMATIE
VIDI ® board-PRO is een hoogwaardige én betaalbare binnenbouwplaat op basis
van geëxtrudeerd polystyreen (XPS). Deze waterdichte plaat is inzetbaar voor elk
nieuwbouw- of renovatieproject. De binnenbouwplaat vormt de ideale ondergrond
voor elk soort tegel-, stuc- en pleisterwerk en is makkelijk in gebruik.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
• Hoogwaardige binnenbouwplaat van XPS schuim afgewerkt met een door
wapeningsgaas versterkte mortellaag.
• Door de beste prijs/kwaliteit verhouding, de voordeligste keuze voor elke verwerker.
• Dankzij een ingewerkt wapeningsgaas vormt het oppervlak een sterke en drukvaste
hechtondergrond voor tegelwerk.
• Stabiele, lichte bouwplaat, gemakkelijk door één persoon te vervoeren en te bewerken.
• De combinatie van de coating en de VIDI®fix afdichtings- en lijmkit zorgt voor een
100% waterdichte afwerking , mits hierbij altijd XPS op XPS verlijmd wordt.

PRODUCTGARANTIE
VIDI®board-PRO biedt een productgarantie van 10 jaar.
Daarnaast kunt u tevens een systeemgarantie aanvragen
op constructie, afdichting en hechting. Neem voor de
voorwaarden en nader advies, of een prijsopgave, contact op
met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail
via info@vidiboard.com
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ARTIKELOVERZICHT
ARTIKELOVERZICHT / AFMETINGEN
Product
BINNENBOUWPLATEN
Product
PRO-EL BABY 4

BINNENBOUWPLATEN

Afmeting

1300 x 600 x 4 mm

PRO-EL BABY 6
PRO-EL BABY 4
PRO-EL BABY 10
PRO-EL BABY 6
PRO-EL 10
PRO-EL BABY 10
PRO-EL 12
PRO-EL 10
PRO-EL 20
PRO-EL 12
PRO-EL 30
PRO-EL 20
PRO-EL 40
PRO-EL 30
PRO-EL 50
PRO-EL 40
PRO-XL 12
PRO-EL 50
PRO-XL 20
PRO-XL 12

1300 x 600 x 6 mm
1300 x 600 x 4 mm
1300 x 600 x 10 mm
1300 x 600 x 6 mm
2600 x 600 x 10 mm
1300 x 600 x 10 mm
2600 x 600 x 12,5 mm
2600 x 600 x 10 mm
2600 x 600 x 20 mm
2600 x 600 x 12,5 mm
2600 x 600 x 30 mm
2600 x 600 x 20 mm
2600 x 600 x 40 mm
2600 x 600 x 30 mm
2600 x 600 x 50 mm
2600 x 600 x 40 mm
2650 x 1200 x 12,5 mm
2600 x 600 x 50 mm
2650 x 1200 x 20 mm
2650 x 1200 x 12,5 mm

PRO-XL 20
PRO-T20XS

2650 x 1200 x 20 mm
1200 x 900 x 20 mm

PRO-T20
PRO-T20XS
PRO-T20XL
PRO-T20

1300 x 1200 x 20 mm
1200 x 900 x 20 mm
1500 x 1200 x 20 mm
1300 x 1200 x 20 mm

PRO-T20XL
PRO-SB 0912 D60

1500 x 1200 x 20 mm
1200 x 900 x 30 mm

PRO-PPK 20
PRO-PPK 20
PRO-PPL 20
PRO-PPL 20

1000 x 250 x 20 mm
1000 x 250 x 20 mm
1300 x 250 x 20 mm
1300 x 250 x 20 mm

PRO-MSK 50
PRO-MSK 50
PRO-MSL 50
PRO-MSL 50

1000 x 50 x 50 mm
1000 x 50 x 50 mm
1300 x 50 x 50 mm
1300 x 50 x 50 mm

PRO-HK 200/20
PRO-HK 200/20
PRO-HK 300/20
PRO-HK 300/20

2600 x 200 x 200 x 20 mm
2600 x 200 x 200 x 20 mm
2600 x 300 x 300 x 20 mm
2600 x 300 x 300 x 20 mm

TOILETPLATEN

TOILETPLATEN

DOUCHEPLAAT
PASPLATEN
PASPLATEN

MONTAGESTROKEN
MONTAGESTROKEN
HOEKKOKERS
HOEKKOKERS
TOEBEHOREN
TOEBEHOREN
PRO-FS 50
PRO-FS
5036
PRO-KR
PRO-KR 36
PRO-MR 36
PRO-MR 36
PRO-MR 36-50
PRO-MR 36-50
PRO-MSP 90
PRO-MSP 90
PRO-MSP 110
PRO-MSP 110
PRO-ALK 310
PRO-ALK 310
PRO-WGB 100
PRO-WGB 100
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Afmeting

Kunststof fixeerschroef 50 mm (10 stuks)
Kunststof
mm (10 stuks)
Kunststof
rozetfixeerschroef
36 mm (10 50
stuks)

Kunststof rozet 36 mm (10 stuks)
Metalen rozet 36 mm (10 stuks)
Metalen rozet 36 mm (10 stuks)
Metalen rozet 36 mm (50 stuks)
Metalen rozet 36 mm (50 stuks)
Metalen slagplug 90 mm (10 stuks)
Metalen slagplug 90 mm (10 stuks)
Metalen slagplug 110 mm (10 stuks)
Metalen slagplug 110 mm (10 stuks)
VIDI®fix afdichtings- en lijmkit 310 ml
VIDI®fix afdichtings- en lijmkit 310 ml
Zelfklevend weefselgaasband rol 10 cm x 20 m
Zelfklevend weefselgaasband rol 10 cm x 20 m

WANDTOEPASSING
VLAKKE WANDEN
WERKWIJZE
• Bij een vlakke wand dient gebruik te worden
gemaakt van flexibele tegellijm op cementbasis
als hechtmiddel. Breng de tegellijm op de wand of
rechtstreeks op de bouwplaat aan.
• Maak met een spaan van 6/8 mm een geribd lijmbed. Plaats de bouwplaten en zorg ervoor dat deze
waterpas bevestigd worden.
• Wanneer hechting met enkel tegellijm niet kan
worden gegarandeerd, dient de plaat mechanisch
extra bevestigd te worden middels schroeven en
rozetten. Gebruik bij extra mechanische bevestiging
bouwplaten met een minimale dikte van 10 mm.
Plaats minimaal 5 schroeven en metalen rozetten
per m2. Gebruik schroeven van 50 mm lengte, bij
dikkere bouwplaten (>10 mm) langere schroeven
gebruiken. Monteer de schroeven op voldoende
afstand vanaf de rand. De schroeven dienen te worden aangedraaid tot de rozetten in het oppervlak
van de bouwplaat bijten. Eventueel kunnen de rozetten met een rubberen hamer gelijk met het oppervlak
worden geslagen.
• Breng op alle voegen, uitsparingen en bevestigingen
zelfklevend weefselgaasband (PRO-WGB100) aan.
In natte ruimtes dienen alle voegen, uitsparingen en
bevestigingen te worden voorzien van afdichtingsband.
• Aansluitend kan de gewenste afwerking worden
aangebracht. De bouwplaten NIET gronderen, na
het aanbrengen van de wapening kan deze zonder
verdere voorafgaande behandeling betegeld worden.
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WANDTOEPASSING
NIET VLAKKE WANDEN
WERKWIJZE
• Boor in de plaat (minimale dikte van 10 mm)
en de muur minimaal 5 gaten per m2.
• Breng lijmdotten aan op de gaten en plaats de
platen met behulp van een waterpas.
• Bevestig vervolgens de bouwplaat met behulp van
schroeven en metalen rozetten. Plaats minimaal
5 schroeven en rozetten per m2. Gebruik schroeven
van 50 mm lengte, bij dikkere bouwplaten (>10 mm)
langere schroeven gebruiken. Monteer de schroeven
op voldoende afstand vanaf de rand. De schroeven
dienen te worden aangedraaid tot de rozetten in het
oppervlak van de bouwplaat bijten. Eventueel kunnen
de rozetten met een rubberen hamer gelijk met het
oppervlak worden geslagen.
• Breng op alle voegen, uitsparingen en bevestigingen
zelfklevend weefselgaasband aan. In natte ruimtes
dienen alle voegen, uitsparingen en bevestigingen
te worden voorzien van afdichtingsband.
• Wanneer de holtes achter de bouwplaat te groot zijn,
gebruik dan eventueel stukken bouwplaat om deze op
te vullen.
• Aansluitend kan de gewenste afwerking worden
aangebracht. De bouwplaten NIET gronderen, na
het aanbrengen van de wapening kan deze zonder
verdere voorafgaande behandeling betegeld worden.
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WANDTOEPASSING
WANDTOEPASSING MET BEHULP VAN
HOUTEN OF METALEN REGELWERK
De VIDI ®board-PRO binnenbouwplaat (minimale
dikte van 10 mm) kan op houten of metalen
regelwerk worden bevestigd.

WERKWIJZE
Het te plaatsen regelwerk is afhankelijk van de dikte
van de bouwplaat:
20 mm plaat (of dikker)
12,5 mm plaat
10 mm plaat (niet dunner)

➔ 60 cm afstand
➔ 40 cm afstand
➔ 30 cm afstand

• De randen van de bouwplaten dienen te steunen
op het regelwerk.
• Gebruik minimaal 8 schroeven en metalen rozetten
per m2 en fixeer de bouwplaat voldoende op het
regelwerk. De schroeven dienen te worden aangedraaid tot de rozetten in het oppervlak van de plaat
bijten. Eventueel kunnen de rozetten met een
rubberen hamer gelijk met het oppervlak worden
geslagen.
• Breng op alle voegen, uitsparingen en bevestigingen
zelfklevend weefselgaasband aan. In natte ruimtes
dienen alle voegen, uitsparingen en bevestigingen te
worden voorzien van afdichtingsband.
• Aansluitend kan de gewenste afwerking worden
aangebracht. De bouwplaten NIET gronderen, na
het aanbrengen van de wapening kan deze zonder
verdere voorafgaande behandeling betegeld worden.
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WANDTOEPASSING
TOILETPLAAT
De VIDI®board-PRO toiletplaat is universeel toepasbaar op elk toilet montageframe.
De toiletplaat is voorzien van uitsparingen voor afvoer, aanvoer en bevestiging. Ondanks
het geringe gewicht is de toiletplaat zeer stabiel en belastbaar. Daarnaast vormt de
toiletplaat de ideale ondergrond voor alle soorten tegelwerk, omdat de plaat aan beide
zijden voorzien is van een wapeningsgaas in een speciale mortellaag. De VIDI®board-PRO
toiletplaat is in 3 formaten leverbaar en kan aangepast worden aan de gekozen toiletombouw. De toiletplaten worden inclusief montageset geleverd.

8

1

Snijd of zaag de toiletplaat in het benodigde formaat. Gebruik hiervoor een mes, multitool,
handcirkel- of decoupeerzaag. Voor elk formaat toilet-plaat zijn bijbehorende pasplaten
(PRO-PPK 20 en PRO-PPL 20) beschikbaar, voor snelle en secure afwerking van bovenzijde
of zijkant van de toiletombouw.

2

Snijd of zaag met een mes of multitool op
de juiste positie een passende uitsparing
voor het bedieningspaneel.

3

Verlijm de toiletplaat op het montageframe met VIDI®fix afdichtings- en lijmkit.

WANDTOEPASSING

4

De plaat daarna mechanisch bevestigen met de meegeleverde schroeven en rozetten. Monteer
de schroeven op voldoende afstand vanaf de rand. Schroef ze vast tot de bovenkant van de
rozetten gelijk ligt met het oppervlak van de toiletplaat.

5

De boven- en zijplaten op alle
aansluitingen verlijmen en fixeren met
VIDI®fix afdichtings- en lijmkit.

7

6

Breng voordat de tegellijm wordt
aangebracht, op alle voegen en naden
zelfklevend weefselgaasband aan
(PRO-WGB 100). Zorg voor een stofvrije
ondergrond.

De toiletplaat NIET gronderen, na het aanbrengen van de
wapening kan deze zonder verdere voorafgaande behandeling
betegeld worden. Let op: bij verwerking van een tegelformaat
kleiner dan 15 x 15 cm graag contact opnemen voor extra
advies. Gebruik bij een niet zuigende scherf tegel altijd poederlijm op cementbasis. In overleg met de lijmleverancier kan bij
een zuigende scherf tegel overgestapt worden naar pastalijm.
Volg nauwkeurig alle verwerkingsinstructies van de lijm- en
voegmaterialen. Pas wanneer de tegellijm en voegmortel
van het tegelwerk zijn uitgehard kan de toiletpot gemonteerd
worden. Bij twijfel of vragen neemt u contact op met één van
onze adviseurs.
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VLOERTOEPASSING
BETONNEN VLOEREN
De betonnen vloer moet egaal en stofvrij zijn. Nieuw beton moet eerst uitharden
voordat de VIDI ®board-PRO binnenbouwplaat gelegd kan worden.
WERKWIJZE
• Laat 3 mm ruimte tussen de wand en de plaat. Breng
met een lijmspaan van 6/8 mm, flexibele lijm aan op
de vloer en leg de platen in een verspringend patroon.
Er mogen zich geen holtes onder de plaat vormen.
• Breng op alle voegen, uitsparingen en bevestigingen
zelfklevend weefselgaasband aan. In natte ruimtes
dienen alle voegen, uitsparingen en bevestigingen te
worden voorzien van afdichtingsband.
• Aansluitend kan de gewenste afwerking worden
aangebracht. De bouwplaten NIET gronderen, na
het aanbrengen van de wapening kan deze zonder
verdere voorafgaande behandeling betegeld worden.
Let op:
Bewegingsvoegen mogen niet door de
VIDI ®board-PRO binnenbouwplaat worden
overbrugd. De voegen moeten behouden blijven
in de platen en betegeling moet op een gepaste
manier worden afgedicht en gedilateerd.

5
4
3
2
1

1. Betonnen vloer
2. Flexibele tegellijm
3. VIDI®board-PRO binnenbouwplaat
4. Flexibele tegellijm
5. Keramische tegels
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De VIDI ®board-PRO binnenbouwplaat beschikt over een uitstekende
isolatiewaarde. Onder vloerverwarmingssystemen werkt de plaat als een
barrière die warmteverlies door de
betonplaat tegengaat. Dat zorgt voor
een snellere opwarming en lagere
stookkosten.

VLOERTOEPASSING
HOUTEN VLOEREN
De houten vloer moet stevig, egaal, schoon en volledig droog zijn voordat de
VIDI ®board-PRO binnenbouwplaat (minimale dikte van 10 mm) gelegd kan worden.
WERKWIJZE
• Breng met een lijmspaan van 6/8 mm geschikte, flexibele tegellijm (niet op basis van
oplosmiddelen) aan op de houten vloer.
• De bouwplaten dienen in een verspringend patroon te worden gelegd. Zorg dat er zich
geen holtes onder de plaat bevinden.
• Zet de bouwplaten met schroeven en rozetten vast (5 schroeven per m2, minimaal 30 mm
van de rand), tot de rozetten in het oppervlak van de plaat bijten. Eventueel kunnen de
rozetten met een rubberen hamer gelijk met het oppervlak worden geslagen. De schroeven
dienen minimaal 3 cm diep in de vloer te worden bevestigd.
• Breng op alle voegen, uitsparingen en bevestigingen zelfklevend weefselgaasband aan.
In natte ruimtes dienen alle voegen, uitsparingen en bevestigingen te worden voorzien van
afdichtingsband.
• Aansluitend kan de gewenste afwerking worden aangebracht. De bouwplaten NIET gronderen,
na het aanbrengen van de wapening kan deze zonder verdere voorafgaande behandeling
betegeld worden.

5
4
3
2
1

1. Houten vloerstructuur
2. Flexibele tegellijm
3. VIDI®board-PRO binnenbouwplaat
4. Flexibele tegellijm
5. Keramische tegels
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VLOERTOEPASSING
DOUCHEPLAAT INCLUSIEF 360° AFVOERSIFONSET
Deze verwerkershandleiding is een algemeen geldende gebruiksaanwijzing voor het installeren van de
VIDI®board-PRO douche-afschotplaat type PRO-SB 0912 D60 met bijgeleverde afvoersifon. Op zowel houten
als steenachtige constructievloeren realiseert u hiermee snel en eenvoudig een waterdichte inloopdouchevloer
van slechts 30 mm opbouwhoogte. Door de afschotplaat met sifon compleet verdiept in te bouwen, kan zelfs
0 mm opbouwhoogte worden bereikt. De afschotplaat is ontworpen om met een drukverdelende, vorm- en
watervaste vloerbekleding, zoals keramische tegels van 8 tot 10 mm dikte, te bekleden.
In deze set, bestaande uit een BOX A en een BOX B, vind u een reeks onderdelen, die hierna in de handleiding
zullen worden beschreven en in een afbeelding worden benoemd met een letter en cijfer. Lees deze handleiding
zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig op voor een deugdelijke en probleemloze installatie.

INHOUD PAKKETTEN
BOX A

BOX A

• A1 VIDI®board-PRO afschotplaat,

afmeting 900 x1200 x 30 mm
met geïntegreerd afschot en RVS afvoergoot.

A2

• A2 Omkeerbaar en betegelbaar RVS afdekrooster
inclusief kunststof afstandhouders.

BOX B

• B1 PVC afvoerset 2-delig met een uitloop van

50 mm om te monteren aan de RVS douchegoot.

• B2 HD kunststof afdichtingsringen om de

A1

PVC doorvoerset waterdicht te verbinden
met de RVS douchegoot.

• B3 ABS afvoersifon 360° verstelbaar met

BOX B
B1

blauwe afdichtingsring voor aansluiting
op PVC afvoerset.

B5

• B4 PVC Schuifmof-recht 50/50 mm om te koppelen
met 50 mm PVC afvoerbuis op het afvoersysteem.

B2

B3

B6
B4

B1

• B5 PVC Schuifmof-krom 50/50 mm om te koppelen
met 50 mm PVC afvoerbuis op het afvoersysteem.

• B6 Zakje smeermiddel voor het moeiteloos

in elkaar schuiven van de verschillende onderdelen.

Haal de onderdelen uit de verpakking, en controleer of alle onderdelen aanwezig en niet defect of beschadigd zijn.
De ondervloer en constructie moeten gezond, vlak en draagkrachtig zijn om dit systeem toe te kunnen passen.
Om een gegarandeerd waterdichte aansluiting van goot op afvoersifon en voldoende afvoercapaciteit te
waarborgen, moet de afvoersifon precies in lijn staan met de uitloop van de douchegoot.
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VLOERTOEPASSING
1

Bepaal de grootte van de
douchevloer en pas de afschotplaat
daarop aan. Zorg voor ca. 2 mm
speling tussen bestaande wanden
en de zijkant van de afschotplaat.
Houd bij inkorten van de plaat
rekening met het geïntegreerde
afschot.

4

2

3

Meet exact uit waar de uitloop
van de RVS douchegoot van de
afschotplaat op de vloer uit zal
komen en teken deze af op de
ondergrond.

5

Leg de afschotplaat weg en bepaal
het centerpunt van het afgetekende
gat.

6

6A

Koppel de ABS afvoersifon via de
bijgesloten schuifmof 50 mm op
een afvoerbuis van 50 mm. Plaats
daarbij de uitloop van de sifon in
de richting van de hoofd-riolering.

Teken de sifon ruim af (+ 5cm
rondom) op de vloer en verwijder
dit vloerdeel om de afvoersifon en
eventuele aansluitingen verdiept
aan te kunnen brengen. Situeer nu
het centerpunt van de sifon-opening
in de vloer exact daar waar
ook de PVC afvoerset van de
afschot-plaat met goot zal uitkomen.
Houd hierbij rekening met de
aansluiting op de afvoer.

Sluit sifon en afvoerbuizen met
meegeleverde schuifmof en
smeermiddel nu goed aan op het
hoofdafvoersysteem. Stel daarbij
de afvoersifon met blauwe ring
waterpas en fixeer deze zodanig in
de sparing dat deze niet meer naar
beneden weggedrukt kan worden.
Daarbij dient de bovenzijde van
de afvoersifon gelijk te liggen met
de bovenzijde van de ondervloer.
Een kleine zijdelingse speling door
gebruik van schuifmoffen is aan te
bevelen, aangezien dit van voordeel
kan zijn bij het aansluiten van de
PVC afvoerset in de RVS douchegoot.

V E R W E R K I N G S A D V I E S V IDI ® board-PRO | Versie 2022-12
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VLOERTOEPASSING
7

TIP!
Voor een waterdichte aansluiting tussen douche afschotplaat en wandplaat of
aansluitende vloerplaat;

Test nu het afvoersysteem op
waterdichtheid door voldoende
water in de sifon te gieten, waarbij
u de aansluitingen controleert op
lekkage. Wanneer er geen lekkage
is, dek dan de sifon afvoeropening
tijdelijk af om vervuiling van
de sifon en afvoersysteem te
voorkomen.

8

Bereid de afschotplaat met
RVS douchegoot voor:
Controleer de RVS opening in
de afschotplaat op mogelijke
vervuiling. Zorg ervoor dat zowel
de ring als de opening schoon
en vlak zijn zodat een vlakke en
waterdichte afdichting gerealiseerd
kan worden.

14

• Altijd XPS op XPS verlijmen
• Zorg voor schone en stofvrije XPS schuimoppervlakken
• Gebruik voor de verlijming altijd Vidifix PRO-ALK310 afdichting en lijmkit.
• Bij montage van een wandplaat op de afschotplaat of afschotplaat tegen een
wandplaat, eerst de mortellaag tot op het XPS schuim verwijderen om een XPS
op XPS verbinding te krijgen.
• Verwijder ca. 5 mm breder dan de wandplaat/afschot-plaat dik is.
• Breng een voldoende dikke en aaneengesloten kit-ril aan op beide kanten van
de te verlijmen delen.
• Druk bij het aanbrengen van de platen deze stevig aan zodat de pasteuze kit
ononderbroken over de hele lengte van de kim- of wandnaad uitpuilt.
• Druk de platen niet helemaal strak tegen elkaar, maar laat altijd een ca. 2
mm dikke kit-naad.
• Verwijder overtollige kit en strijk de naad glad.
• Laat minimaal 24 uur uitharden zonder belasting.

9

Plaats een afdichtingsring om de
uitwendige schroefdraad van het
bovenste deel van de set. Steek dit
deel door de opening in de RVS
goot, die daarbij in het verdiepte
deel van de gootopening opgesloten
wordt.

10

Schuif vervolgens de 2de ring ook
om het uitwendige schroefdraad,
tegen de onderzijde van de RVS
goot. Schroef vervolgens het onderste
deel van de 2-delige PVC set op
de schroefdraad van het bovenste
deel en draai deze stevig aan tot
de gehele set bewegingsloos vast
zit. Gebruik hierbij geen tang!
Verzeker u ervan dat de PVC
onderdelen en afdichtings- ringen
vlak en bewegingsloos ingeklemd
en gemonteerd zijn, zodat ze goed
afdichten.

VLOERTOEPASSING
11

12

TIP!
Of gebruik VIDI®fix afdichting- en
lijmkit PRO-ALK 310.

11A

Bereid de ondergrond voor:
Grondeer indien nodig de ondergrond
(raadpleeg lijmmerkt) en breng
volvlaks poeder tegellijm aan op de
ondervloer. Blijf daarbij op ca. 5 cm
afstand rondom de sifon opening.
Gebruik daarbij een 10 -12 mm
lijmvertanding, zodat de effectieve
lijmlaag na aandrukken niet meer
dan ca. 4 mm bedraagt. De kraag
van de PVC afvoerset dient namelijk
strak boven de rubberen ring van het
afvoersifon te zitten, maar niet op
druk te staan.Smeer de achterzijde
van de afschotplaat volgens buttering
floating methode in met een dunne
laag poeder tegellijm.
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• Wanneer de ondergrond voldoende
vlak en schoon is kan men VIDI®fix
afdichting- en lijmkit PRO-ALK 310
gebruiken om de plaat
op de ondergrond te fixeren.
• Breng hiervoor kitrillen van ca.
8-10 mm dikte kruislings aan op de
ondergrond, op ca. 10 cm afstand
van elkaar, over het gehele oppervlak
van waar de afschotplaat zal komen.
• Houd er bij deze methode rekening
mee dat de plaat tussen of op de
kitrillen niet kan veren, waardoor
mogelijk schade aan de bekleding
kan ontstaan.
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14A

Controleer de blauwe siliconenring
van het sifon, ‘facet rand naar
boven’. Breng het meegeleverde
smeermiddel aan op de blauwe
siliconenring.
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14B

Neem nu de afschotplaat en steek
1 of 2 vingers door de afvoerset en
positioneer de plaat zodanig met de
afvoerset boven de sifon, dat deze hier
rechtstandig en zonder veel weerstand
in schuift. Voorkom daarbij dat de
PVC afvoerset de verse lijm raakt en
versmeerd.

Garandeer of de aansluiting goed
is gemaakt, druk direct daarna de
afschotplaat stevig in de lijm en
controleer nog eenmaal of deze
waterpas is aangebracht. Verzwaar
tot slot de plaat voldoende tijdens
het verhardingsproces.Plaats
het meegeleverde betegelbare
en omkeerbare goot-rooster met
folie tijdelijk in de goot. Daarmee
voorkomt u bouwvuil in de sifon en
afvoersysteem en beschadiging van
het rooster.

Na de voorbereiding van de wanden,
kan de afschotplaat betegeld
worden. Kies nu om de meegeleverd
geborstelde RVS gootrooster met
de gesloten zijde naar boven te
plaatsen of omgekeerd met dezelfde
vloerbekleding in te lijmen en af te
kitten. Daarvoor zijn de kunststof
afstandhouders voorzichtig te
demonteren en aan de andere zijde
te monteren.
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TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
MATERIAAL / TOEPASSING 		 		
Bouwplaat van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS)
met een door wapeningsgaas versterkte mortellaag.
De VIDI®board is waterdicht, thermisch-isolerend,
licht, drukstabiel en kan op bijna iedere ondergrond
aangebracht worden.

Technische eigenschappen VIDI®board-PRO
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VIDI ®board-PRO				
Eigenschap
Volumieke
Brandgedrag
Eigenschap

Standaard / Norm
DIN EN
13501-1 / Norm
Standaard

Hechtsterkte
Volumieke Brandgedrag
Maximaal
tegelgewicht (bij juiste bevestiging)
Hechtsterkte

DIN EN 13501-1

Maximaal tegelgewicht (bij juiste bevestiging)

Product
Product
BINNENBOUWPLATEN
PRO-EL BABY 4

BINNENBOUWPLATEN
PRO-EL
BABY 6
PRO-ELBABY
BABY10
4
PRO-EL

Afmeting

Afmeting
1300 x 600 x 4 mm

Waarde
E Waarde
0,3 E
N/mm²

62 kg/m²
0,3 N/mm²

62 kg/m²
Rd-Waarde U-Waarde
[(m²K)/W] [W/(m2K)]
RD-Waarde
U-Waarde
(Bepaling
van R-waarde m.b.v.
de λ-Waarde)
[(m²K)/W]
[W/(m2K)]
0,118
8,5

1300 x 600 x 6 mm
1300 x 6001300
x 4 mm
x 600 x 10 mm
1300 x 6002600
x 6 mm
x 600 x 10 mm
1300 x 6002600
x 10 mm
x 600 x 12,5 mm

(Bepaling van5,67
R-waarde m.b.v. de λ-Waarde)
0,176
0,118
8,50
0,294
3,4

2600 x 6002600
x 10 mm
x 600 x 20 mm
2600 x 6002600
x 12,5
mm x 30 mm
x 600
2600 x 6002600
x 20 mm
x 600 x 40 mm

0,588

2600 x 6002600
x 30 mm
x 600 x 50 mm
2600 x 6002650
x 40 mm
x 1200 x 12,5 mm

1,471
0,588

PRO-XL 12

2600 x 6002650
x 50 mm
x 1200 x 20 mm
2650 x 1200 x 12,5 mm

PRO-XL 20
PRO-T20XS

2650 x 1200 x 20 mm
1200 x 900 x 20 mm

PRO-EL10
BABY 6
PRO-EL
PRO-EL12
BABY 10
PRO-EL
PRO-EL20
10
PRO-EL
PRO-EL30
12
PRO-EL
PRO-EL40
20
PRO-EL
PRO-EL50
30
PRO-EL
PRO-EL12
40
PRO-XL
PRO-EL20
50
PRO-XL

TOILETPLATEN

0,294
0,353
0,882
1,176
0,353

0,176
3,4
0,294
2,83
0,294
1,7
0,353
1,13
0,588
0,85
0,882
0,68
1,176
2,83
1,471
1,7
0,353

3,40
2,83
1,70
1,13
0,85
0,68
2,83

0,588

0,588
1,7

1300 x 1200 x 20 mm

0,588

1,7

PRO-T20XL
PRO-T20XS

1500 x 1200 x 20 mm
1200 x 900 x 20 mm

0,588

1,7
0,588

1,70

PRO-T20

1300 x 1200 x 20 mm

0,588

1,70

PRO-T20XL
PRO-SB 0912 D60

1500 x 1200 x 20 mm
1200 x 900 x 30 mm

0,588
1,13

1,70

PRO-T20

TOILETPLATEN

DOUCHEPLAAT

0,882

			
Technische eigenschappen XPS-Polystyreenhardschuim VIDI®board-PRO ®
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN XPS-POLYSTYREENHARDSCHUIM VIDI board-PRO
Eigenschap
Eigenschap
Volumieke massa (dichtheid)

Volumieke massana
(dichtheid)
Warmtegeleiding
5 jaar (λ)
Warmtegeleiding
na 5 jaar
Drukweerstand/druksterkte
bij(λ)
10% vervorming
Drukweerstand/druksterkte
10% vervorming
Wateropname bij langdurigebij
onderdompeling
Wateropname bij langdurige onderdompeling
Capillariteit
Capillariteit
Brandgedrag
Brandgedrag
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5,67
3,40

Standaard / Norm
Standaard / Norm
DIN EN 1602

Waarde
Waarde
> 30 kg/m³

DIN12087
EN 826
DIN EN
DIN EN 12087

0

DIN13164
EN 1602
DIN EN
DIN
EN 13164
DIN EN 826

DIN EN 13501-1
DIN EN 13501-1

> 30
kg/m³
0,034
W/mK
0,034
W/mK
0,30 N/mm²
(300 kPa)
0,30
N/mm²
(300 kPa)
< 1,0 Vol%
E

< 1,0 Vol%
0
E

1,70

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE
OPSLAG EN BEHANDELING
• De VIDI ®board-PRO binnenbouwplaten dienen droog, horizontaal en vlak opgeslagen
te worden en mogen niet langdurig aan zonlicht worden blootgesteld.
• Tijdens de plaatsing dienen de bouwplaten droog te worden gehouden.
• Voorkom tijdens plaatsing schade aan randen, hoeken en oppervlakken.
• Draag tijdens de plaatsing persoonlijke beschermingsmiddelen, als een stofmasker
en veiligheidsbril.
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Toiletplaten

Binnenbouwplaten

18

Doucheplaat

Pasplaat

Montagestrook

VIDI®fix Afdichtingsen lijmkit

Hoekkoker

Fixeerschroef kunststof

Rozet metaal

Slagplug metaal

Rozet kunststof

Weefselgaasband
zelfklevend
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BINNENBOUWPL ATEN

HÉT ALTERNATIEF

VIDI ®board-PRO wordt geleverd via de professionele vakhandel:

www.vidiboard.com

Versie 2022-12

