StockDrain
80
watervasthoudende tegel voor daktuinen
HOUDT TOT 27 l/m² WATER VAST OP HET DAK !

Stockdrain 80 is een watervasthoudende tegel in gerecycleerd
HD-PE. Zijn structuur levert een waterreserve alsook een vlotte afvoer
van overtollig water. Stockdrain 80 geeft vocht aan de grond en biedt
een stockagevermogen dankzij het absorberend effect in geval van
hevige regenbuien.

Optimale watervasthouding op daktuinen.

 Voor intensieve en extensieve begroeide daken :
creëert zeer gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van een daktuin op lange termijn.
 Groot vermogen om water vast te houden (tot 27 l/m²) :
regelt de afvoer van het water in geval van hevige regenbuien;
Vermindert de hoeveelheid af te voeren water dankzij een natuurlijke verdamping ter plaatse.
 Waterreserve op een hoogte van 5 cm :
draagt bij tot het behoud van een voldoende vochtigheidsniveau voor de beplanting;
laat toe om de nodige hoeveelheid aarde te verminderen.
 277 afvoergaten/m² :
snelle afvoering van het teveel aan water dankzij gaten die zich onder het bovenste niveau van de
tegel bevinden.
 Zeer open verspreiding aan de basis van de platen :
groot afvoervermogen van het dakwater ( 2,8 l (s x m) ) in alle richtingen.
 Praktisch formaat voor de plaatsing en het transport :
platen van ± 57 x 38 cm voor een eenvoudige en snelle hanteerbaarheid;
114 m² per palet voor besparing op het transport.
 Gerecycleerd HD-PE :
milieuvriendelijk, duurzaam en recycleerbaar.
 Hoge weerstand tegen samendrukking :
verdraagt zware belasting (meer dan 20 t/m²);
tijdens de plaatsing is het mogelijk om de nog lege elementen te betreden.

Toepassingen
KANTOORGEBOUWEN
PRIVATE WONINGEN
INDUSTRIEHALLEN
CAR-PORTS
POOL-HOUSES
ONDERGRONDSE PARKINGS

Substraat
Geëxpandeerde klei
of lava
Niet-geweven geotextiel*
Evacuatiegaten
voor teveel aan water

Afvoering
in alle richtingen

Waterdichtingsmembraan

Plaatsing

Kenmerken

1. Plaatsing van een geotextiel* (130 g/m²) op het waterdichtingsmembraan.
2. Plaatsing van de tegels door eenvoudig lateraal aaneenschakelen.
3. Opvulling van de tegels tot aan de bovenste boord :
geëxpandeerde kleigranulaten; lava (korreldikte 2-12 mm).
4. Plaatsing van een geotextiel* (130 g/m²) op het oppervlak.
5. Bedekking met het voor intensieve of extensieve daktuinen geschikte
substraat.

Formaat tegel : ± 57 x 38 cm

*

Aantal cellen per tegel: 24

Een geotextiel van het type Fibertex F25 [zie www.matgeco.be] kan gebruikt worden voor
deze functie.

Hoogte tegel : ± 8 cm
Tegels/m²: ± 4,6 st
Gewicht : ± 1,1 kg/tegel (± 5,06 kg/m²)
Materiaal : gerecycleerd HD-PE
Kleur : zwart
Afvoergaten: 277/m²
Interne hoogte van de cellen: ± 5 cm
Inhoud: ± 27 l/m²
Debiet onder de tegel: 2,8 l (s x m)
Maximale lading: 204 kN/m²
Palet: ± 114,13 m² [525 tegels]

Ontdek het hele MatGeco- gamma op
www.matgeco.be
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De gegevens in deze brochure zijn het resultaat van studies en experimenten. Ze mogen in geen enkel geval worden beschouwd als een garantie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten.
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De watervasthouding op de intensieve of extensieve daktuin wordt verzekerd door tegels in gerecycleerd
polyethyleen met hoge weerstand met een inhoud van ± 27 l/m². De tegels zijn van het type « StockDrain
Insulco » met afmetingen van 570 x 380 mm, een hoogte van 80 mm en met een structuur bestaande uit 24
cellen van 50 mm hoog. De wanden die de cellen scheiden zijn op het bovenste gedeelte voorzien van 277
gaten/m² om op die manier een efficiënte afvoer van het teveel aan water te verzekeren. Het onderste gedeelte
van de tegel is in de vorm van gekruiste kanalen om een waterafvoering in alle richtingen toe te laten met een
debiet tot 2,8 l (s x m). « StockDrain » verdraagt een maximale belasting van 204 kN/m².
Tijdens de plaatsing worden de tegels samengehouden door eenvoudige laterale aaneenschakeling. De
plaatsing van de tegels gebeurt volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. De « StockDrain » tegels
zijn recycleerbaar en milieuvriendelijk.

