TECHNISCHE FICHE
BLANKE DRAIN-MAT
Oppervlaktedrainagemat voor dikbedmethode, dekvloer, drainagemortel of plaatsing in kiezel- of
grindbed, op tegeldragers, mortelzakjes als capillair passieve afwatering
Eigenschappen
> Hoge waterafvoercapaciteit
> Vormvast
> Drukbestendig
> Verouderingsbestendig

Productomschrijving
BLANKE DRAIN-MAT is een gesloten polyethyleenbaan met een
verborgen drainagevlies ter bescherming van de afdichting. Het los
plaatsen van de 8 mm hoge noppenmat verzekert de daarop komende vloerafwerking een zeer goede ontwatering. De afgeknotte kegelvormige noppen kunnen aan hoge drukspanningen weerstaan.

Ondergrond
Technische gegevens
Temperatuurbestendigheid: tot meer dan +80°
UV-bestendig: 		
tegen zonlicht			
			beschermen
Drukbelasting:		

tot 22t/m² 		

Waterafvoerdebiet:

2,59 l/ms

DIN EN ISO 12958
Verbruik:			ongeveer 1,1
			m²/m²
Levering:			
1 rol = 15m²
Oppervlaktegewicht:
ongeveer 0,7
			kg/m²
Rolgewicht:		
ongeveer 10,5kg
*Afwijkingen bij overlappingen zijn mogelijk

De BLANKE DRAIN-Mat wordt op een horizontaal van waterdichting
voorzien hellend vlak geplaatst welke over de ganse oppervlakte
tussen de afdichting en de daarop komende vloerfafwerking een zeer
goede drainage oplevert. Het kan op balkons en terrassen alsook bij
industriebouw, zwembadboorden, was- en doucheruimten enz. in
combinatie met een oppervlakteafdichting toegepast worden.
Verwerking
De draagkrachtige ondergrond en de daarop aangebrachte afdichting
moeten in helling (1,5 tot 2 %) liggen voor de ontwatering en daar
aangesloten. De BLANKE DRAIN-Mat wordt onafhankelijk van de
richting der afhelling met het vlies naar boven los op de afdichting
geplaatst. Voor de overlapping aan de stootvoegen wordt het vlies
ongeveer twee noppenrijen van de folie losgemaakt, de noppen in
elkaar gedrukt en daaroverheen terug het vlies gelegd. De overlapping dient zo uitgevoerd te worden dat het naar beneden zakkende
water niet onder de matten kan lopen, m.a.w. het principe zoals bij
visschubben. Onmiddellijk daarbovenop kan de vloerafwerking volgens de regels der kunst geplaatst worden.

andacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.
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