
 

Installatiehandleiding VH Polyboard 
 

VH Polyboard is een veelzijdige oplossing met unieke eigenschappen: 

• Volledig waterdicht 

• Hoogwaardig isolerend 

• Direct te betegelen 

• Geschikt voor vloerverwarming 

• Goed geluidsreductie 

Installatie advies 

 
Om Polyboard op de juiste manier te monteren, dient rekening gehouden te worden met het 

volgende: 

• Bij montage op een houten vloer of wand dient het Polyboard zowel gelijmd als geschroefd 

te worden om een goede bevestiging te garanderen.  De platen kunnen middels een hiervoor 

geschikte tegellijm aan de houten ondergrond bevestigd worden. Gebruikt vervolgens de VH 

rozetten om de platen op minimaal 4 plekken vast te schroeven. Indien verlijmen niet of 

beperkt mogelijk is dient de plaat elke 30 cm vastgezet te worden middels rozetten. 

 

• Bij montage op een stenen, beton of gips vloer of wand dient het Polyboard middels tegellijm 

bevestigd te worden. Zet hiervoor een dunne laag tegellijm op de ondergrond en druk het 

Polyboard in de tegellijm. Wacht tot de verbinding is uitgehard alvorens verder te aan met de 

montage. Bij montage aan de wand is het aan te bevelen om de panelen tevens met de VH 

rozetten vast te zetten. Voor de vloer is dit niet noodzakelijk.  

 

• Gebruik een MS polymeerkit om de zijkanten van de platen aan elkaar te lijmen. 

 

• De naden in niet vochtige ruimtes kunnen vervolgens worden afgeplakt met VH Glasvezel 

tape. Het glasvezeltape dient te worden afgesmeerd met een dunne laag tegellijm om een 

goede ondergrond voor de verdere opbouw te realiseren. Nadat dit gedroogd is kan er 

verder worden gegaan met de vloer of wandopbouw. 

 

• De naden in vochtige ruimtes (bijv. de douchecel) dienen afgeplakt te worden met VH 

Butyltape. Hierover kan direct verder worden gegaan met de vloer of wandopbouw.  

 

Vloer/wandafwerking 

• Er kan direct worden getegeld over de VH polyboard. De cementafwerking laag geeft 

hiervoor voldoende hechting.  

• Op de vloer kunnen de platen worden afgewerkt met Egaline. Zorg er in dat geval wel voor 

dat de naden goed zijn dicht getapet en dichtgesmeerd met tegellijm.  

• Vloerverwarming kan direct op de VH Polyboard worden aangebracht. Volg voor de 

installatie hiervan de handleiding van uw vloerverwarmingsleverancier.  

 



 

 

Verlijm de platen aan de ondergrond middels tegellijm. Bevestig de platen middels rozetten. 

Gebruik een MS polymeerkit om de randen van de Polyboard te verlijmen.  

 

Tape de naden af middels glasvezeltape en strijk deze af met tegellijm.  

 

 

 

 

 


