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Technische gegevens:

Materiaal: PES 100% nieuw materiaal

Nominale dikte: ca. 3,6 mm 

Gewicht droog: ca. 500 g/m²

Gewicht nat: ca. 4,5 kg/m²

Kleur: wit

Geo-sterkteklasse: GRK 4

Bijzondere eigenschappen: Ja

Ja

Ja

ca. 4 l/m²

Max. trekvermogen lengte/dwars KN/m: 10/28 kN/m (DIN EN ISO 10319)

2600 N = GRK 4 (DIN ISO 12236)

Waterdoorlatendheid loodrecht op het vlak: 37 l/m²·s (DIN EN ISO 11058)

Mechanische filtereffectiviteit  (Dw): 0,066 mm (DIN EN ISO 12956)

Verpakking: op rol

2 m

25 m

ca. 26 kg

Besteleenheid: 8 rollen/palet = 400 m²

Toepassingen: Installatie meestal onder het groene daksysteem, direct op de dak afdichting

als bescherming en opslag doek vanwege de hoge capillaire zuigkracht.

Om onregelmatigheden op het dakvlak tegen te gaan.

Kan ook worden gebruikt boven de drainage laag. Bijvoorbeeld om meer water

vast te houden. Dit verbetert de doorlatendheid van het irrigatiesysteem zodat het

voldoet aan de FLL- richtlijnen 

Verwerking: direct op de dakafdichting aanbrengen met 10 cm overlap

(zie tevens Optigroen-verwerkingsinstructie)

Afvalverwerking: In schone toestand volledig recyclebaar

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

Productblad

Absorptie- en capillair vlies RMS 500 K

Kunststofdoek ter bescherming van de dakafdichting, met 

scheiding- en waterbufferende functie. Het doek heeft een 

bijzonder goede zuigende en absorberende werking door de 

gegarandeerde capillariteit.

PES sterk hydrofiel

Gewicht per rol:

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.

mechanisch verstevigd:

Detector getest:

Watervasthoudend vermogen:

Statische doorponssterkte:

Rol breedte:

Rol lengte:
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