Τεχνικό Φυλλάδιο

DELTA-FLORAXX TOP
Αποστραγγιστική µεµβράνη για φυτεµένα δώµατα
Κάθετη
υδατοπερατότητα:

Ιδιότητες
Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας µε οκταγωνικές κωνικές
προεξοχές ύψους 20 mm και επικολληµένο
γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο.
Έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το νερό στις
κωνικές προεξοχές και ταυτόχρονα αποστραγγίζει
την περίσσειά του από ειδικές οπές. Συνδυάζει
τρεις λειτουργίες σε µία µεµβράνη:
• Αποστράγγιση
• Κατακράτηση νερού
• Φιλτράρισµα
Κατάλληλη και για ανεστραµµένα φυτεµένα δώµατα καθώς είναι υδρατµοπερατή.

Πεδία εφαρµογής
Η DELTA-FLORAXX TOP είναι η βέλτιστη λύση
για επίπεδα δώµατα που θα φυτευτούν µε φυτά
που δεν απαιτούν ειδική συντήρηση καθώς έχει τη
δυνατότητα να αποθηκεύει έως και 7 lit νερού ανά
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m το οποίο είναι απαραίτητο στις περιόδους
ανοµβρίας. Ταυτόχρονα από ειδικές οπές αποστραγγίζει το πλεονάζον νερό.
Λόγω των ειδικών οκταγωνικών προεξοχών που
είναι ενισχυµένες µε ραβδώσεις προσφέρει
2
εξαιρετική αντοχή σε θλίψη (200 ΚΝ/m ) και κατά
συνέπεια µπορεί να δεχθεί µεγάλα φορτία από τις
υπερκείµενες στρώσεις µε ασφάλεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό της µεµβράνης: πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE)
Υλικό του
γεωυφάσµατος:

πολυπροπυλένιο

Πάχος υλικού:

περίπου 0,6 mm

Ύψος κωνικών
προεξοχών:

20 mm

Αντοχή σε θλίψη:

200 KN/m

Αποθήκευση νερού:

7 lit/m

Κενό αέρος:

14 lit/m

Οριζόντια
υδατοπερατότητα:

10Χ10 m /s (10 l/s·m)
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1,2 lit/m ·s

Υδρατµοπερατότητα: Sd = 0,4 m
Αντοχή σε
θερµοκρασιακές
µεταβολές:

από -30ºC έως +80ºC

Χαρακτηριστικό µέγεθος ανοίγµατος
γεωυφάσµατος:
0,15mm (EN ISO 12956)
Συµµόρφωση CE:

DIN EN 13252 αναφορά
δοκιµών TBU
1.1/13525/0580.0.1-2009

Συσκευασία
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Ρολά των 20 m (2m x 10m). Πλάτος γεωυφάσµατος 2,10m.

Παρατηρήσεις
• Η στεγανοποιητική στρώση που θα εφαρµοσθεί
πριν την τοποθέτηση της DELTA FLORAXX
TOP πρέπει να είναι αντιριζική.
• Η τοποθέτηση του χώµατος µπορεί να γίνει
αµέσως µετά την τοποθέτηση της DELTA
FLORAXX TOP.
• Τα ρολλά µπορούν να συρραφούν µεταξύ τους
µε τους ειδικούς συνδετήρες που περιλαµβάνονται στη συσκευασία.
• Τα φυτεµένα δώµατα προστατεύουν τη
στεγανοποίηση από την ηλιακή ακτινοβολία,
αυξάνουν τη θερµοµόνωση, µειώνουν την
ηχορρύπανση, κατακρατούν ρύπους και σκόνη
και συµβάλλουν στη µείωση του φαινοµένου
της αστικής θερµονησίδας.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

