
Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH   www.interplast.de

ISO-DRAIN® 8 DIAGONAL

Eelised:

Vundamendiseinte kaitse ja põranda aluskiht

INTERPLAST® – drenaažimatt vooltootmise spetsialistidelt

ISO-DRAIN 8 DIAGONAL
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ISO-DRAIN STANDARD

INTERPLAST ISO-DRAIN 8 DIAGONAL nuppkile on 
välja töötatud vundamendiseinte kaitseks ja põranda 
aluskihiks.

Materjali kasutuseelised:
• seinapinna veekoormuse vähendamiseks
• väike koonuste vahe tagab suure survetugevuse 
 ja stabiilsuse

• vastupidav, kõdunemiskindel ja sobiv 
 juuretõkkeks
• põranda aluskihina asendab tööbetooni, millega  
 vähendab ka pinnasetööde mahtu 
• kiirelt ja lihtsalt paigaldatav, mis tagab minimaalse 
 viivituse edasiste ehitustööde tegemisel

ISO-DRAIN 8 DIAGONAL suurema laiuse kasutamisega võib ülekatteala vähenemise arvelt säästa kuni 

50% paigaldustarvikutest ja kuni 25% vajalikust materjalist.
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ISO-DRAIN® 8 DIAGONAL
Omadused Väärtused

Geotekstiiliga 
drenaaži- ja 
kaitsematt

Vundamendi-

seinte kaitse ja 

põranda alusmatt

Materjal HDPE

must või pruun

0,6 mm

4,0 m

-40 °C kuni +80 °C

ei saasta joogivett

B2 (DIN 4102)

Värvus

Kile paksus (orienteeruv)

Maksimaalne laius

Temperatuuritaluvus 

Füsioloogilised omadused

Tulekindluse klass

INTERPLAST’i drenaaži- ja kaitsematid on vastupidavad paljudele kemikaalidele,  
sobivad juuretõkkeks, kõdunemiskindlad ning vastupidavad seente ja bakterite 
toimele.

Tehnilised andmed

250 kN/m2 (25 t/m2)Survetugevus (orienteeruv)

600 g/m2Mass (orienteeruv)

Drenaaživõime (orienteeruv) 4,6 l/s/m

276 l/min/m

16 600 l/h/m

INTERPLAST® – drenaažimatt vooltootmise spetsialistidelt

INTERPLAST’i drenaaži- ja kaitsematid vastavad DIN-i nõuetele. Paigaldamisel kasutada ainult  

originaaltarvikuid (vt „Paigaldustarvikud”).

ISO-DRAIN 8 DIAGONAL
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ISO-DRAIN STANDARD

8 mmKoonuste kõrgus

1860 tk/m2Koonuste arv (orienteeruv)

5,3 l/m2Õhu ruumala koonuste vahel (orient.)


