Ochrona i izolacja murów.
Uszczelnienie rowów odwadniaj¹cych.

Warstwa izolacyjno-drena¿owa
na przyczó³ki mostów.
Warstwa odprowadzaj¹ca wodê
w konstrukcji dachów zielonych.

Listwa
zakoñczaj¹ca

Membrana
GXP DREN

Drena¿

Geow³óknina
Rura
odwadniaj¹ca

Izolazja wodoodporna DL1

Gleba

Drena¿
(geow³óknina + kamienie)

Membrana
GXP DREN

Geow³óknina
Izolacja termiczna
Zagruntowane pod³o¿e
P³yta stropowa

GwoŸdzie
i podk³adki
uszczelniaj¹ce

Listwy
monta¿owe

Taœma
z kauczuku
butylowego

GXP PLUS
0,5
Materia³
- Folia wyt³aczana
- Geow³óknina (GXP DREN)

GXP DREN
0,5

PEHD (polietylen wysokiej gêstoœci)
PP (polipropylen)

PEHD (polietylen wysokiej gêstoœci)

0,55 mm
125 g/m2

0,62 mm
125 g/m2

Gruboœæ
- Folia wyt³aczana
- Gramatura w³ókniny (GXP DREN)
Szerokoœæ rolek

1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 4,0 m

Masa powierzchniowa
GXP PLUS / GXP DREN

2

Gruboœæ przy nacisku 2kPa
GXP PLUS / GXP DREN

2

2

600 g/m

725 g/m

8,0 mm (± 0,8)

8,4 mm (± 0,84)

775 g/m

8,0 mm (± 0,8)

8,4 mm (± 0,84)

ok. 1860 / m

Pustka powietrzna pomiêdzy
wyt³oczeniami
Wytrzyma³oœæ
na œciskanie
wzd³u¿ pasma
wszerz pasma

Odpornoœæ temperaturowa
Wyd³u¿enie wzglêdne
przy obci¹¿eniu max.

2

650 g/m

2

Iloœæ wyt³oczeñ

Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie

GXP DREN
0,6

GXP PLUS
0,6

5,3 l/m2

190 kN/m2

250 kN/m

2

8,5 kN/m (±1,3 %)
8,5 kN/m (±1,3 %)

9,9 kN/m (±1,5 %)
9,4 kN/m (±1,4 %)
o

o

- 40 C do +80 C

wzd³u¿ pasma
wszerz pasma

25 % (±5)
20 % (±5)

Foliê nale¿y mocowaæ do œcian za pomoc¹ gwoŸdzi / ko³ków z u¿yciem plastikowych
podk³adek uszczelniaj¹cych. Przy mocowaniu folii na styropianie mo¿na u¿yæ ko³ków
szybkiego monta¿u. GwoŸdzie / ko³ki nale¿y wbijaæ w górny p³aski pas folii lub p³ask¹
przestrzeñ miêdzy wyt³oczeniami (2-3 mocowania na metr bie¿¹cy).

20 - 30 cm
£¹czenie arkuszy
na zak³ad

Nale¿y uwa¿aæ aby przy monta¿u nie uszkodziæ wyt³oczeñ folii !!!
Aby uzyskaæ szczelne po³¹czenie pomiêdzy arkuszami folii nale¿y u¿yæ taœmy
z kauczuku butylowego (zale¿nie od wymagañ jedno- lub dwurzêdowo).
Geokompozyt GXP DREN montuje siê p³ask¹ stron¹ folii do muru i geow³óknin¹ w stronê
gruntu. Foliê GXP Plus nale¿y przytwierdzaæ wyt³oczeniami w stronê muru.

10 - 15 cm
£¹czenie arkuszy
za pomoc¹ taœmy butylowej

Posiadamy Certyfikat

o

N PL8000273

