PRODUCTBL AD

OPTIGRÜN SSV 800
Bescherm-drainagelaag
Voor gebruik bij dakbegroeiing op schuine daken als
beschermlaag met wateropslagfunctie en ribbenstructuur aan
de onderzijde voor het afvoeren van overtollig water.

Openingsbreedte O90
Stempeldoordrukkracht
Hoeveelheid/
leveringseenheid
Leveringsvorm
Verpakkingsmaat
Leveringsgewicht
UV-bestendig
Getest met detector

PP-kunststof vezel
ca. 10,0 mm
ca. 800 g/m²
groen/wit
GRK 3
ca. 6,0 l/m²
Gemeten bij σ=2 kPa, zacht/hard, MD
i = 0,09 (=9 % verval): 0,484 l/(m*sec)
i = 0,27 (=27 % verval): 0,979 l/(m*sec)
i = 1 (verticaal):
2,31 l/(m*sec)
0,185 mm
1.500 N (EN ISO 12236)
40 m²/rol = 2,0 x 20,0 m

Toepassing
- Als gecombineerde beschermlaag met wateropslag- en
drainagefunctie voor gebruik bij dakbegroeiingen op schuine
daken.
- Alleen voor gebruik bij hellende daken vanaf 5 graden.
- Een dakhelling van 15° kan deze over het volledige
oppervlak worden verlegd en vormt een vervanging voor
RMS 500.
Bijzondere eigenschappen
- 100% PP-kunststof vezel
- UV-bestendig
- Getest met detector
- Stempeldoordrukkracht 1500 N
- Wateropslagcapaciteit ca. 6,0 l/m²
- Recyclebaar

als individuele rol(len)
diameter ca. 0,65 m, hoogte ca.
2,0 m/per rol
ca. 32,0 kg/rol
ja
ja

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor
drukfouten.
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Materiaal
Nominale dikte
Gewicht
Kleur
Georobuustheidsklasse
Wateropslagcapaciteit
Afwateringsvermogen
(DIN EN ISO 12958)

