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Materiaal recycling-PP-regeneraat (polypropyleen)
Nominale dikte ca. 150 mm
Gewicht ca. 12,0 kg/m²
Afmeting/element ca. 708 x 354 x 150 mm
Oppervlakte/element ca. 0,25 m²
Kleur zwart
Aantal elementen 
per m²

4 stuks

Drukvastheid 
(DIN ISO 25619-2)

ca. 715 kN/m² 

Bruikbaar 
stuwingvolume

ca. 95,0 vol.% 
(voldoet aan ca. 140 l/m²)

Wateropslag tot en met 140 l/m²
Standaardtoebehoren kunststof verbinding met dubbele

zwaluwstaart voor het verbinden van de 
afwateringselementen aan de lengte- en 
dwarszijden

Systeemtoebehoren 
naar behoefte

Drossel voor geregelde waterafvoer 
(hiervoor moet Optigrün een ontwerp en 
berekening leveren)

Hoeveelheid/
leveringseenheid

0,25 m² plaat = 708 x 354 mm

Leveringsvorm individuele elementen 
op wegwerppallet

Verpakkingsmaat 72 stuks=18,0 m² op wegwerppallet
l x b x h 1,2 x 1,1 x 2,3 m

Leveringsgewicht ca. 3,00 kg/enkel element

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.

Waterretentiebox van PP-regeneraat voor het (tijdelijk) 
vasthouden van hemelwater onder de daktuin en/of 
dakbestrating. Extra hoge uitvoering voor hogere eisen aan 
klimaatadaptief bouwen en watercompensatie. Enkel te 
gebruiken in combinatie met de stuwregelaar en/of drossel.

Toepassing
Waterretentiebox van PP-regeneraat voor het (tijdelijk) 
vasthouden van hemelwater onder de daktuin en/of 
dakbestrating. Extra hoge uitvoering voor hogere eisen aan 
klimaatadaptief bouwen en watercompensatie. Enkel te gebruiken 
in combinatie met de stuwregelaar en/of drossel. Ook als 
voorberging te gebruiken bij afvoer naar infiltratievoorziening in 
de bodem. 

Opmerking
Elementen hebben aan de onderzijde een halfrond kanaal met een 
steekhoogte van 2,5 cm voor het leggen van standpijpen, 
kabelbundels, enz. resp. worden deze als spoelkanaal gebruikt.

Bijzondere eigenschappen
- 100% recycling-PP-regeneraat (polypropyleen)
- Ca. 95,0 vol.% inhoud holle ruimte voor waterretentie
- Afgestemd op de bovenliggende opbouw
- Hoog wateropslagvolume
- Laag gewicht
- Recyclebaar

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
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