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Technische gegevens:

Materiaal: Recycling-HDPE

Nominale dikte: ca. 60 mm

Gewicht: ca. 3,5 kg/m²

Kleur: grijs/zwart

Maximale druksterkte: 695 kN/m² bij 10% indrukking, volledig vlak gevuld  

(gevuld)

Vulvolume: ca. 45 l

Waterbufferend vermogen: ca. 23 l

Waterafvoerend vermogen Gemeten bij: σ = 20 kPa, zacht/hard, MD, m.t.v. filtervlies type 105 aan bovenzijde. 
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Verpakking: Platen op palet Plaatafmeting: ca. 2,03 x 1,03 m

Oppervlakte per plaat: ca. 2,095 m²

Besteleenheid: 180 Stk. = ca. 377 m²/palet, kleinere hoeveelheden op aanvraag

Toepassingen:
 - onder intensieve daktuinen afgevuld met drainagestortmateriaal 8/16

   brandweertoegangen, d.m.v. vulling

Verwerking:  - hoofdzakelijk alleen in meerlaagse opbouw toepasbaar, inclusief volledige vulling 

   met een drainerend stortgoed en afgedekt met een overlappend filtervlies

-  auf einer geeigneten Schutzlage mit Überlappung der Randnut verlegen

 - direct na aanbrengen ballast (stortgoed) aanbrengen tegen wegwaaien

 - eventueel tijdelijk ballasten door vulling met water

   (gedurende warme perioden tevens aanbevolen voor koeling)

   (Zie tevens Optigroen-verwerkingsvoorschriften)

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

Productblad

Waterbufferende drainageplaat FKD 60 UK-BO

Zwaar belastbare kunststofplaat van diepgetrokken 

milieuvriendelijk regeneraat van HDPE zonder waterbufferend 

vermogen, voorzien van dampdiffusie- en afvoeropeningen, 

aan onderzijde voorzien van afvoerkanalen.

 

Volledig vlak gevuld:

Volledig vlak gevuld met vulling Perl 8/16

i = 0,01 (=1 % afschot): 0,578

i = 0,02 (=2 % afschot): 0,833

i = 0,05 (=5 % afschot): 1,356

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.

i = 0,1 (=10 % afschot): 1,944

i = 1 (loodrecht): 6,483

 - speciaal voor omkeerdaken, dampopen

 - ook toepasbaar bij incidenteel berijbare verhardingen zoals glasbewassingspaden,
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