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Technische eigenschappen:

Materiaal: ABS - gerecycled kunststof

Lengte: 1000 mm

Hoogte: ca. 50 mm

Breedte: ca. 100 mm

Kleur: zwart

Doorsnede: halfrond

Waterafvoerend vermogen: afschot
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Dimensionering: Nauwkeurig bepaling van hoeveelheden, h.o.h.-afstanden en maximale

stromingslengte vereist een voorafgaande berekening van verwachte afvoer. 

De verwachte afvoer van hemelwater is afhankelijk van opbouw, lokale neerslag-

statistieken en grootte van af te voeren (deel-)oppervlakte. 

Niet toe te passen bij daken met  geen afschot, gering afschot en UV-afvoeren

Verpakking: 30 stuks per doos, 10 dozen per pallet

Besteleenheid: Minimale afname 30 stuks

Toepassingen: -  op daken tot ca. 5º dakhelling

-  ter bevordering van afvoer van overtollig hemelwater uit drainage- en/of 

   substraatlagen met stromingslengte 6-10m

-  begeleiding van water richting open goten

Verwerking:  -  eenvoudig click-systeem voor doorgaande verwerking

 -  in 35° verstelbaar richting te plaatsen op het dakvlak

 -  verwerking conform opgave Optigroen of conform tekening

(zie tevens Optigroen-verwerkingsvoorschriften)

Opslag: liggend, droog, beschermen tegen UV-straling

afvoercapaciteit

ca. 1,13 l/s

ca. 1,22 l/s

ca. 1,24 l/s

-  te combineren met de Combi-Controleschacht Plus, Maxi-Controleschacht,    

   Triangel-verzamelprofiel type TKS en L-profielen. D.m.v. de voorgesponste   

   groefopeningen in de elementen te breken

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.

Productblad

Triangel-drainagesysteem WLP Plus

Drainagesysteem ter bevordering van afvoer van overtollig 

hemelwater uit drainage- en/of substraatlagen. Met een 

eenvoudig klik-systeem te verlengen tot elk wenselijke 

afmeting.
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