
G
eg

ev
en

sb
la

d 
Ar

t.
N

r. 
14

95
8 

RM
S 

12
00

 v
er

si
e 

13
-0

3-
20

18

Materiaal PP/PES/gerecyclede acryl vezels
Nominale dikte ca. 8,6 mm
Gewicht ca. 1200 g/m²
Kleur Multicolor
Georobuustheids-
klasse

GRK 5

Wateropslag ca. 7,0 l/m²
Leveringsgewicht ca. 36,0 kg/rol - ca. 310,0 kg/volle pallet
Verpakkingsmaat diameter ca. 0,40 m, hoogte ca. 

2,0 m/per rol
Hoeveelheid/
leveringseenheid

30 m²/rol = 2,0 x 15,0 m 
240 m²/pallet

Leveringsvorm 8 rollen op pallet 80 x 120 cm
Mechanisch versterkt ja
Getest met detector ja
Bestendig tegen 
vergaan

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.

Ter bescherming van de dakbedekking bij een hoge belasting 
met gelijktijdige scheidings- en wateropslagfunctie.

Toepassing
- Als beschermingslaag op dakbedekkingen met gelijktijdige 
  scheidings- en wateropslagfunctie, conform DIN 18195-deel 2.
- Als beschermlaag op dakafdichtingen bij een hoge, mechanische 
  belasting.
- Scheiding van producten die niet compatibel zijn met het 
  materiaal (bijv. PVC en bitumen).
- Buffering van water.

Bijzondere eigenschappen
- 100% gerecyclede kunststof vezels (PP/PES/acryl)
- Bescherming tegen beschadiging van de dakbedekking bij hoge, 
  mechanische belasting.
- Wateropslag ca. 7,0 l/m²
- Voldoet aan de voorschriften van de groenvoorziening op daken 
  van FLL.
- Mechanisch versterkt
- Getest met detector
- Niet verrotbaar
- Recyclebaar
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