
G
eg

ev
en

sb
la

d 
Ar

t.
N

r. 
15

05
5 

W
LP

 P
lu

s 
ve

rs
ie

 2
8-

03
-2

01
9

Materiaal Gerecyclede kunststof (ABS)
Kleur Zwart
Afmeting Lengte: 1090 mm (incl. eindpotten) 

Gebruikslengte: 1000 mm
Breedte: 100 mm
Hoogte: 50 mm

Doorsnede profiel Halfrond
Afvoervermogen Bij 0,0% afschot ca. 1,13 l/sec 

Bij 1,0% afschot ca. 1,22 l/sec 
Bij 2,0% afschot ca. 1,24 l/sec 
Bij 3,0% afschot ca. 1,25 l/sec

Minimale 
afnamehoeveelheid

30 stuks

Hoeveelheid/
leveringseenheid

1 doos à 30 stuks of 
1 pallet à 10 dozen (300 stuks)

Verpakkingsmaat Doos ca. 110 x 40 x 35 cm
pallet ca. 120 x 80 x 150 cm

Leveringsvorm Conform bestelling als 
pakketverzending, of op pallet via 
transport

Leveringsgewicht Ca. 0,4 kg/stuk 
Ca. 12,0 kg/doos
Ca. 155,0 kg/pallet

Dimensionering Voor de precieze Dimensionering van het 
aantal, de onderlinge afstand en 
maximale stromingslengtes is een 
advies op maat door Optigrün vereist. 
Bij toepassing zonder vooraf overleg met 
Optigrün kan de werking niet 
gegarandeerd worden.

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.

Als drainageprofiel bij stortgoeddrainage (o.a. Perl LA). De 
profielen kunnen middels een kliksysteem gekoppeld worden. 
Ook toepasbaar bij enkellaagse extensieve begroeiingen en/of 
grindstroken.

Toepassing
- Op dakoppervlakken met een dakhelling tot ca. 5°
- Ter ondersteuning van de afvoer van overtollig water in 
  drainage- en substraatlagen met stromingsafstanden van meer 
  dan 6 – 10 m
- Te combineren met Combi-controleschacht-plus, 
  maxicontroleschacht, Triangel-verzamelkanaal type TSK en 
  grindstroken

Bijzondere eigenschappen
- Gerichte afvoer van het overtollig water zonder weerstand
- Door de vorm van de profielen blijft er voldoende doorwortelbare 

ruimte over in het substraat
- Profielen komen niet naar boven, zoals bij ronde buizen
- Eenvoudige en variabele plaatsing
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