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ISO-DRAIN® 8 MESH

Võrguga nuppkile niiskete seinte isolatsiooniks ja ventilatsiooniks

INTERPLAST® – drenaažimatt vooltootmise spetsialistidelt

ISO-DRAIN 8 MESH
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ISO-DRAIN SPECIAL

Eelised

INTERPLAST ISO-DRAIN 8 MESH on spetsiaalne 
võrguga nuppkile. Kasutatakse keldrite ja muude 
allmaaehitiste seinte niiskusetaseme reguleerimiseks.

Niiskele seinale paigaldatud nuppkile tekitab krohvi 
aluse püsiva õhuvahe. Nuppkilele kinnitatud plastvõrk 
tagab krohvi nakke.

Toote kasutuseelised:
• tagab seina vahel püsiva õhuringluse ja seina  
 niiskuse reguleerimise
• tagab hea nakke krohvile jms

Välissein

ISO-DRAIN 8 MESH

Õhuvahe

Krohv

ISO-DRAIN® 8 MESH spetsiaalsed paigaldustarvikud

INTERPLAST kinnitusseibid
Kinnitusseibid tagavad tihke ja kiire paigalduse  
erinevatel pindadel.

Materjal: HDPE
Värvus: valge
Siseläbimõõt: 3,5 mm
Pakend: 250 tk

INTERPLAST ääreribad
Spetsiaalne riba koos integreeritud krohvi juhtservaga 
võimaldab paigaldatud võrguga nuppkile servi  
korralikult viimistleda. Riba perforatsioon soodustab 
mati ja alusseina vahelist õhuringlust.
Materjal: ABS
Värvus: helebeež
Pikkus: 2,0 m
Pakend: 20 tk
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ISO-DRAIN® 8 MESH

Tehnilised andmed

INTERPLAST® – drenaažimatt vooltootmise spetsialistidelt

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

originaaltarvikuid (vt „ISO DRAIN 8 MESH spetsiaalsed paigaldustarvikud”).

ISO-DRAIN 8 MESH
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ISO-DRAIN SPECIAL

Omadused Väärtused

Laius 2,0 m

750 g/m2

8 mm

1150 tk/m2

150 kN/m2 (15 t/m2)

-40 °C kuni +80 °C

ei saasta joogivett

Mass (orienteeruv)

Koonuste kõrgus

Koonuste arv (orienteeruv)

Survetugevus (orienteeruv)

Temperatuuritaluvus

Füsioloogilised omadused

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

5,5 l/m2Õhuvahe koonuste vahel (orient.)

Geotekstiiliga 
drenaaži- ja 
kaitsematt

Materjal

• Nuppkile

• Võrk

HDPE niiskusetaseme reguleerimiseks

HDPE keerdkoes võrk

Võrguga nuppkile 
niiskete seinte 
isolatsiooniks ja 
ventilatsiooniks

Värvus

• Nuppkile

• Võrk

läbipaistev

läbipaistev

Paksus

• Nuppkile (orienteeruv)

• Võrk (orienteeruv)

0,7 mm

lõimekiu läbimõõt: 500 dtex
koekiu läbimõõt: 770 dtex

5 mmVõrguruudu suurus (orienteeruv)


