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Technische Daten und Eigenschaften:

Materiaal: HDPE-Regenerat
Nominale dikte: 30 mm
Gewicht: 1,7 kg/qm
Kleur: grijs/zwart
Maximale druksterkte ongevuld: ca. 115 kPa (= kN/m²) bei ca. 12,4% Stauchung
(Volgens DIN en ISO 25619-2)

Bijzonderheden:
-  Waterbufferend vermogen: tijdelijk vulvolume ca. 19 l/m²
-  Afvoercoëffiënt C (gemeten volgens FLL-dakbegroeningsrichtlijn):

Mäander extra licht
C = 0,12

- - - 

Waterafvoerend vermogen:
(Volgens DIN en ISO 12958)

Verpakking: Platen op Europalet verpakkingsmaat:
Plaatafmeting:

Oppervlakte per plaat:

Besteleenheid: 250 Stk./ Palet = 500 m²/Palet, kleinere hoeveelheden op aanvraag

Toepassingen: - onder meerlagige extensieve begroeningen op  daken tot DN 5° (=ca. 9%)

   en hoge benodigde afvoervertragende werking.

Verwerking: -  ongevuld met filtervlies leggen, waarbij de randen overlappen. 
-  direct na aanbrengen ballast (substraat) aanbrengen tegen wegwaaien.

Opslag: liggend, koel en droog, bij langdurige opslag beschermen tegen UV-straling

Productblad

Afvoervertragende drainplaat type Meander 30 mm
Kunststofplaat van diepgetrokken milieuvriendelijk regeneraat 
van HDPE, te gebruiken bij extensieve dakbegroeiingen tot DN 
5° zonder wateropslag met aan de onderzijde een 
kanaalsysteem voor ontwatering en sterk afvoervertragende 
werking

- systeem leverbaar als "Mäander 30" en "Mäander extra licht" 

Mäander 30

  gemeten bij: σ = 20 kPa, zaht/hard, MD, met toevoeging van filtervliestype 105  
i = 0,01 (= 1 %  afschot): 0,162 l/(m*s)

Opmerking : Volgens de test specificaties van DIN EN ISO 12958 voor de bepaling van het 
waterafvoerendvermogen wordt de afvoer gemoeten binnen 15 minuten. Voor de Meander 30 is de afvoer bij 2 % 
helling bepaald op een  C = 0,01 . Na deze 15 minuten kan er een sterkere afvoer aanwezig zijn . Daarom is een 
Afvoercoëfficient van C = 0,1  te worden aangehouden voor het ontwerp van de hemelwaterafvoer capaciteit . Een 
goed ontwerp en aanwezigheid van noodoverlopen is altijd een vereiste

als 3-lagige opbouw 2% (ca.1°):        AB-Waarde:  C = 0,01
als 3-lagige opbouw 9% (ca.5°):        AB-Waarde:  C = 0,15

1,95 x 1,03 m
1,92 x 1,00 m

1,92 m²

De genoemde gegevens fungeren als richtlijnen die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De waarden zijn onderhevig aan 
bepaalde productie toleranties . De gegevens in deze publicatie komen overeen met de technische gegevens op het moment van 
schrijven. Optigroen behoudt zich het recht voor om de gegevens en eigenschappen te wijzigen volgens nieuwe inzichten. Zet en 
drukfouten voorbehouden.

i = 0,02 (= 2 %  afschot): 0,228 l/(m*s)
i = 0,05 (= 5 %  afschot): 0,363 l/(m*s)

i = 1 (loodrecht): 1,709 l/(m*s)
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