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Platon DE40/500
Waterstorage and drainage sheet for green horizontal
applications.

Opis produktu

Instalacja

Platon DE40/500 to membrana kube#kowa w
arkuszach z kana#ami przelewowymi w obu
kierunkach pomi#dzy wyt#oczeniami. Membrana
jest instalowana w dachu zielonym najcz##ciej nad
warstw# przeciwkorzenn# i przykryta w#óknin#
filtracyjn#. W takiej aplikacji kube#ki mog#
gromadzi# wod# opadow#, która przes#cza si#
przez substrat glebowy. Kana#y przelewowe mi#dzy
kube#kami zapewniaj# równomierny rozdzia#
wody w ca#ym dachu zielonym. Nadmiar wody
uchodzi przez naci#cia w membranie i sp#ywa
swobodnie dzi#ki wolnej przestrzeni utworzonej
pod membran# kube#kow#. Dzi#ki temu Platon
DE40/60 pe#ni w dachu zielonym podwójn# funkcj#:
magazynuje wod# opadow# i odprowadza jej
nadmiar. Dodatkowo chroni mechanicznie warstwy
spodnie.

Membrana Platon DE40/500 dostarczana jest w
poręcznych i płaskich arkuszach, dzięki czemu
montaż jest niekłopotliwy i szybki. Układać
wytłoczeniami do dołu z zakładem lub na styk w
obu kierunkach. Docinać w miarę potrzeby, np.
w miejscach zmiany nachylenia i układać na styk.
Nie mocować mechanicznie! Balastować wodą w
trakcie montażu w celu ochrony przed wiatrem i
nagrzewaniem przez słońce. Membrana powinna
być zakryta w ciągu jednego dnia. Odseparować
od warstwy substratu ziemnego przy użyciu
dedykowanej geówłókniny.

Przeznaczenie
Membrana Platon DE40/500 jest przeznaczona
do stosowania w dachach zielonych typu
intensywnego, które charakteryzują się większą
zdolnością magazynowania wody.
.

Przechowywanie
Platon DE40/500 jest dostarczany na paletach
zawierających 100 arkuszy. Arkusze powinny
być przechowywane w pozycji poziomej i pod
przykryciem, jesli składowanie jest wydlużone.

Platon DE40/500
Waterstorage and drainage sheet for green
horizontal applications.
Akcesoria
Brak dedykowanych akcesoriów.
Cecha

Wartosc

Surowiec:

Pierwotny HDPE

Wysokość wytłoczeń

40 mm

Wysokość produktu:

42 mm

Grubość membrany:

2,0 mm

Wymiar arkusza:

1,29 m x 2,23 m / 2,88 m

Zawartość palety:

100 arkuszy / 287,67 m

Waga:

950 g/m²

Wytrzymałość na ściskanie (kubełki
puste).:

130 kPa with 20% deformation

Wytrzymałość na ściskanie (kubełki
wypełnione):

615 kPa with 15 % deformation

Wydajność gromadzenia wody:

10 l/m²

Wydajność drenażu wody:

3,,85 l/sm with na nachyleniu 2 %

Wydajność przesączania wody przez
nacięcia:

0,70 l/sm

Szacowana żywotność:

nie mniej niż 50 lat

Oznakowanie CE:

EN 13252 jako element drenażowy
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