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DRAINAGE VAN PLATTE DAKEN, TERRASSEN 
EN ONDERGRONDSE MUREN

DRAINAGE VAN GROENDAKEN

MatGeco - Drainagemembranen

Samengevat...  Formaat Dikte Niet-geweven 
geotextiel Wateropslag Gewicht Weerstand 

tegen druk
Onder 

stabilisé
Intensieve 

groendaken Wateropslag Extensieve 
groendaken

Op water-
dicht beton

Horizontale 
drainage

Verticale 
drainage

Roof ST12

Mechanische 
bescherming 

en water-
opslag

Rollen : 
20 x 2 m

± 12 mm
Op 

bovenzijde
± 6 l/m2 ± 1,25 kg/m²

Niet van
toepassing P PPP PP PP P PP PP p. 14

Draino G20

Economische 
water-vast-
houder met 
geotextiel

Rollen : 
12,5 x 2 m

± 20 mm
Op 

bovenzijde
± 6 l/m2 ± 1,1 kg/m² 24 t/m2  PP PP PPP P PP  p. 16

Sedum
Stock 80

Voorgekweekte 
platen

Tegels : 
57 x 38 cm

± 80 mm • ± 27 l/m2 ± 49 tot 
72 kg/m2

Niet van
toepassing   PP PP P PP  p. 18

Stock 80
Grote 

wateropslag
Tegels : 

57 x 38 cm
± 80 mm Toe te voegen ± 27 l/m2 ± 5,06 kg/m²

Niet van
toepassing  PP PPP PP P PP  p. 20

Samengevat...  Formaat Dikte Niet-geweven 
geotextiel Wateropslag Gewicht Weerstand 

tegen druk
Onder 

stabilisé

Onder
substraat /

aarde
Wateropslag

Op water-
dichtheids-
membraan

Betonnen
funderings-

plaat

Horizontale 
drainage

Verticale 
drainage

Techno 6.2

Dubbele
 structuur 

+ 
2 geotextielen

Rollen: 
25 x 1.10 

of 2 m
± 6,2 mm

Op beide 
zijden

• ± 720 g/m² 45 t/m² PPP PP  PP P PP PP p. 6

Dubble 8.1
Dubbele 
structuur 

+ 1 geotextiel

Rollen: 
20 x 2 m

± 8,5 mm Op 1 zijde • ± 740 g/m² 25 t/m2 PP P   PP PP PPP p. 8

Isoline G10
Enkelvoudige 

structuur 
+ 1 geotextiel

Rollen: 
12,5 x 2 m

± 10 mm Op 1 zijde • ± 740 g/m² 40 t/m2 PP P  P P PPP PP p. 10

Isoline 20
Enkelvoudige 

structuur
Rollen : 

20 x 2 m
± 20 mm • • ± 1 kg/m2 24 t/m2 PP    PPP PP PP p. 12
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PPP Beste gebruiksoplossing 
PP Aanbevolen gebruik 
P Mogelijk gebruik 

 Afgeraden gebruik 
 Onmogelijk gebruik

DRAINAGE VAN GROENDAKEN

Samengevat...  Formaat Dikte Niet-geweven 
geotextiel Wateropslag Gewicht Weerstand 

tegen druk
Onder 

stabilisé
Intensieve 

groendaken Wateropslag Extensieve 
groendaken

Op water-
dicht beton

Horizontale 
drainage

Verticale 
drainage

Roof ST12

Mechanische 
bescherming 

en water-
opslag

Rollen : 
20 x 2 m

± 12 mm
Op 

bovenzijde
± 6 l/m2 ± 1,25 kg/m²

Niet van
toepassing P PPP PP PP P PP PP p. 14

Draino G20

Economische 
water-vast-
houder met 
geotextiel

Rollen : 
12,5 x 2 m

± 20 mm
Op 

bovenzijde
± 6 l/m2 ± 1,1 kg/m² 24 t/m2  PP PP PPP P PP  p. 16

Sedum
Stock 80

Voorgekweekte 
platen

Tegels : 
57 x 38 cm

± 80 mm • ± 27 l/m2 ± 49 tot 
72 kg/m2

Niet van
toepassing   PP PP P PP  p. 18

Stock 80
Grote 

wateropslag
Tegels : 

57 x 38 cm
± 80 mm Toe te voegen ± 27 l/m2 ± 5,06 kg/m²

Niet van
toepassing  PP PPP PP P PP  p. 20

Samengevat...  Formaat Dikte Niet-geweven 
geotextiel Wateropslag Gewicht Weerstand 

tegen druk
Onder 

stabilisé

Onder
substraat /

aarde
Wateropslag

Op water-
dichtheids-
membraan

Betonnen
funderings-

plaat

Horizontale 
drainage

Verticale 
drainage

Techno 6.2

Dubbele
 structuur 

+ 
2 geotextielen

Rollen: 
25 x 1.10 

of 2 m
± 6,2 mm

Op beide 
zijden

• ± 720 g/m² 45 t/m² PPP PP  PP P PP PP p. 6

Dubble 8.1
Dubbele 
structuur 

+ 1 geotextiel

Rollen: 
20 x 2 m

± 8,5 mm Op 1 zijde • ± 740 g/m² 25 t/m2 PP P   PP PP PPP p. 8

Isoline G10
Enkelvoudige 

structuur 
+ 1 geotextiel

Rollen: 
12,5 x 2 m

± 10 mm Op 1 zijde • ± 740 g/m² 40 t/m2 PP P  P P PPP PP p. 10

Isoline 20
Enkelvoudige 

structuur
Rollen : 

20 x 2 m
± 20 mm • • ± 1 kg/m2 24 t/m2 PP    PPP PP PP p. 12
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De talrijke waterreservoirs laten de vegetaties 
hydrateren die 70% van het totale oppervlak van 
het project bedekt.

Het draineringsmembraan DrainoTech G20 werd 
geselecteerd voor de realisatie van de daktuinen 
voor de nieuwe BGL BNP Paribas gebouwen in 
Kirchberg. Deze hoogvlakte gelegen aan de rand 
van Luxemburg-Stad ziet de ontwikkeling van een 
nieuwe zaken- en woonwijk volgens een harmonieus 
totaalplan. 

De keuze voor dit membraan werd gemotiveerd 
door de behoefte om de afvoer van neerslag te 
vertragen terwijl een niveau van vocht in de grond 
wordt behouden. 

• Architect: M3 Architectes S.A. 
• Promotor en ondernemer: BGL BNP Paribas 

Drainage en wateropslag: 2 
toepassingen met hetzelfde 

membraan.

Werf referentie

Weelderige groene terrassen dankzij DrainoTech G20

 Meer informatie beschikbaar over de
DrainoTech G20 op pagina 16-17.

9.700 m²
BNP Paribas Bank

Kirchberg (LU)
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MatGeco presenteert u een volledig gamma drainerende 
geocomposieten die het toelaten om een gepaste oplossing te kunnen 
aanbieden voor elke situatie. Of het nu voor de drainage is van 
terrassen, ondergrondse muren, funderingen, onder tegels, onder 
platte daken of in kelders, we hebben steeds de meest geschikte 
oplossing om aan uw eisen te voldoen.

DRAINAGE VAN PLATTE DAKEN,
TERRASSEN EN ONDERGRONDSE MUREN

Ontdek onze drainagemembranen 
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DUBBELE STRUCTUUR, NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL LANGS BEIDE KANTEN

TechnoDrain 6.2 is een geocomposiet dat bestaat uit een membraan in HD-PE met een 
driedimensionale cellenstructuur en is langs beide kanten bedekt met een niet-geweven 
geotextiel in polypropyleen van 125 g/m². Met zijn weerstand van 45 t/m², is deze drainage 
perfect geschikt voor horizontale drainage onder hoge druk. TechnoDrain 6.2 is ook de 
oplossing voor verticale drainage, ventilatie en bescherming van uw funderingen, muren, 
tunnels… 

TechnoDrain 6.2
Dun drainerend geocomposiet met zeer hoge weerstand

Horizontale drainage onder hoge druk

Voor een plaatsing van de TechnoDrain 6.2 in horizontale drainage op een waterdichtheidsmembraan, moet men 
het geocomposiet uitrollen en de overlappingstroken van het niet-geweven geotextiel uitvouwen op het aangrenzende 
paneel. Het gestabiliseerde zand dat dienst doet als plaatsingsbed voor de wegbedekking, zal vervolgens uitgevoerd 
worden op de TechnoDrain 6.2. Zijn dubbele structuur laat toe dat het water dat door de wegbedekking heen drong, 
zowel boven als onder het membraan kan wegvloeien en zo stilstaand water op het waterdichte oppervlak vermijdt.

MatGeco - Drainagemembranen

TechnoDrain 6.2

Gestabiliseerd zand

Klinkers of kasseien

Betondal

Waterdichtheidsmembraan

43.000 m²
Treinstation 

Bergen
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  Vermijdt hydrostatische druk

  Laat ventilatie van ondergrondse muren toe

   Driedimensionale structuur met hoog overdrachtsvermogen

  Multidirectionele drainage

  Geringe dikte van 6 mm

  Uitstekende mechanische bescherming

  Niet samendrukbaar en weerstand tot 45 t/m²

  Bestand tegen chemische stoffen

  Snelle en eenvoudige plaatsing

  Iso 9002 kwaliteit

  CE gecertifieerd

Voordelen

Verticale drainage van 
muren en funderingen

Voor een verticale drainage 
wordt de TechnoDrain 6.2 tegen 
het waterdichtheidsmembraan 
geplaatst alvorens de aarde tegen 
de ondergrondse muren aan te 
brengen. Zijn dubbele structuur 
met hoog drainagevermogen biedt 
een ventilatie van de onderbouw en 
bescherming tijdens de ophoging 
terwijl de hydrostatische druk 
wordt verminderd. Het water dat 
wordt verzameld in het membraan 
zal worden afgevoerd naar een 
drainagesysteem dat gelegen is aan 
de voet van de onderbouw.

  ONDER KLINKERS OF KASSEIEN

  ONDERGRONDSE MUREN/FUNDERINGEN

  BLOEMBAKKEN

  TERRASSEN

  TUNNELS

Toepassingen

TECHNISCHE KENMERKEN

Formaat rollen: 1,10 m of 2 m x 25 m
Breedte niet-geweven geotextiel: 1,30 m of 2,20 m
Dikte: ± 6 mm (2 x 3 mm)
Gewicht: ± 720 g/m² (totaal gewicht)
Niet-geweven geotextiel: twee zijden (125 g/m²)
Materiaal: HD-PE (membraan) en PP (geotextiel) 
Drukweerstand: 45 t/m²
Trekweerstand: 18 kN/m
CE- comform
Debietcapaciteit langs beide kanten (NF EN ISo 12958):
 i=0,03: 1,12.10-4 m²/s (50 kPa) / 0,80.10-4 m²/s (150 kPa)
 i=0,5: 2,56.10-4 m²/s (50 kPa) / 1,48.10-4 m²/s (150 kPa)

TechnoDrain 6.2
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TechnoDrain 6.2

Waterdichtheidsmembraan

Beton

Aarde

Drainage
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DubbleDrain 8.1
Dun drainagegeocomposiet

Horizontale drainage op waterdicht beton

De DubbleDrain 8.1 mag rechtstreeks worden uitgerold op waterdicht beton, het geotextiel naar boven. Hij wordt 
bedekt met gestabiliseerd zand om vervolgens klinkers of kasseien te plaatsen. In geval van waterinfiltratie onder de 
klinkers of doorheen de stabilisé, kan het water worden afgevoerd dankzij de DubbleDrain 8.1.

DUBBELE STRUCTUUR, NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL LANGS 1 ZIJDE

DubbleDrain 8.1 is een geocomposiet dat bestaat uit een membraan in HD-PE met 
driedimensionale cellenstructuur met veel lege ruimtes. Het membraan is gestructureerd 
langs beide zijden waarvan één bedekt is met een niet-geweven geotextiel. Met een weerstand 
tot 25 t/m², is deze drainage perfect geschikt voor horizontale of verticale drainering.

MatGeco - Drainagemembranen

DubbleDrain 8.1

Gestabiliseerd zand

Klinkers of kasseien

Aarde

Waterdicht beton

TECHNISCHE KENMERKEN

Formaat rollen: 2 m x 20 m
Dikte: ± 8,5 mm (2 x 4 mm)
Gewicht: ± 740 g/m² (totaal gewicht)
Niet-geweven geotextiel: één zijde (100 g/m²)
Materiaal: HD-PE (membraan) en PP (geotextiel)
Drukweerstand: 28 t/m²
Debietcapaciteit: i=1: 0,84 l/(m.s)
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Horizontale drainage  
onder funderingsdal

Om hydrostatische druk onder een 
funderingsdal te beperken, mag 
de DubbleDrain 8.1 rechtstreeks 
worden uitgerold op de aarde, 
het geotextiel naar beneden. Het 
funderingsplatform zal vervolgens 
op het membraan worden geplaatst. 

Verticale drainage  
tegen waterdicht beton

De DubbleDrain 8.1 wordt verticaal gebruikt langs 
waterdicht beton. De gestructureerde zijde zonder 
geotextiel wordt naar de muur gericht. Het geotextiel 
is naar de aarde gericht om zo hydrostatische druk 
tegen de wand te verminderen. Het water wordt via de 
DubbleDrain 8.1 naar een drainagebuis geleid die zich 
onderaan de ondergrondse muur bevindt.

  Multidirectionele drainage 

  Driedimensionale structuur

  Dun 

  Vermindert de hydrostatische druk

  Niet samendrukbaar en weerstand tot 25 t/m²

  Verticaal of horizontaal gebruik

  Hoog overdrachtsvermogen

  Laat ventilatie van ondergrondse muren toe

  Bestand tegen chemische stoffen

  ONDERGRONDSE MUREN EN WATERDICHT BETON

  ONDER KLINKERS OF KASSEIEN

  ONDER FUNDERINGPLATFORMS

  TERRASSEN

  PLATTE DAKEN

DubbleDrain 8.1

Voordelen

Toepassingen

DubbleDrain 8.1

Aarde

Waterdicht beton

DubbleDrain 8.1

Aarde

Waterdicht beton

Drainage
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Isoline G10
Drainagegeocomposiet

NOPPENBAAN + NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL LANGS 1 ZIJDE

Isoline G10 is een noppenbaan in polyethyleen met hoge dichtheid bedekt met een niet-
geweven geotextiel. Dit geocomposiet mag worden gebruikt voor de bescherming van de 
onderbouw van gebouwen, drainage onder klinkers en kasseien, ondergrondse constructies, 
stedenbouwkundige werken, daktuinen, enz.

Horizontale drainage onder klinkers 
en daktuinen

Isoline G10 wordt uitgerold met het niet-geweven 
geotextiel naar boven gericht. De overlappingen tussen 
de verschillende rollen worden gerealiseerd met behulp 
van de voorziene overlappingstrook van 10 cm. Het 
gestabiliseerd zand of het substraat zal op het niet-
geweven geotextiel worden geplaatst.

TECHNISCHE KENMERKEN

Formaat rollen: 2 m x 12,50 m
Dikte: ± 10 mm
Gewicht: ± 740 g/m²
Niet-geweven geotextiel: één zijde (136 g/m²)
Materiaal: HD-PE (membraan) en PP (geotextiel)
Drukweerstand: 42 t/m²
Debietcapaciteit: i=0,1: 1,26 l/(m.s) (50kPa)

i=1: 4,23 l/(m.s) (50kPa)

Isoline G10

Gestabiliseerd zand
Klinkers of kasseien

Daktuin

Betondal

Waterdichtheidsmembraan

Politiekantoor van Charleroi
12.900 m²
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Horizontale drainage  
op bestaande betondal

Wanneer de hydrostatische druk 
onder een bestaande betondal 
water doet verschijnen onder deze 
dal, kan het interessant zijn om een 
nieuwe dal erboven te plaatsen. De 
Isoline G10 wordt geplaatst tussen 
deze twee dallen zodat het water kan 
circuleren onder de nieuwe bodem. 
In deze configuratie wordt de zijde 
met noppen en het geotextiel langs 
beneden geplaatst, de gladde zijde 
naar boven.

  Multidirectionele drainage

  Eenvoudige plaatsing

  Economisch

  Mechanische bescherming

  Stevig

  Zeer hoog drainagevermogen

  ONDERGRONDSE MUREN

  FUNDERINGEN

  ONDER KLINKERS OF KASSEIEN

  DAKTUINEN

  ...

Verticale drainage  
van ondergrondse muren

Isoline G10 kan tevens worden gebruikt
om de hydrostatische druk tegen de 
ondergrondse muur te verminderen. 
Het membraan wordt dan uitgerold met 
de gladde zijde naar het waterdichte 
oppervlak gericht en het geotextiel naar 
de aarde.

Isoline G10

Voordelen

Toepassingen

Isoline G10

Nieuw beton

Bestaand betonAarde

Isoline G10

Aarde

Waterdichtheids-
membraan

Beton

Drainage
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Isoline 20
Drainagemat voor onderbouw

MatGeco - Drainagemembranen

  DRAINAGE IN ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES 

  DRAINERENDE STRUCTUUR TUSSEN TWEE BETONDALLEN  

  BESCHERMING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

  NETHEIDSLAAG ONDER HET FUNDERINGSPLATFORM

  BESCHERMING VAN DE ONDERBOUW

  Zeer hoog drainagevermogen

  Licht en eenvoudig te plaatsen

  Eenvoudig te snijden

  Ventilatie

  Zeer stevig

  Mechanische bescherming

Voordelen

Toepassingen

TECHNISCHE KENMERKEN

Formaat rollen: 2 m x 20 m
Dikte: ± 20 mm
Noppen: 400/m²
Lege ruimte tussen de noppen: 14 l/m²
Gewicht: ± 1 kg/m²
Materiaal: HD-PE
Kleur: zwart
Weerstand tegen samendrukking: 24 t/m²
Drainagevermogen (i=1): 9,8 l/(m.s)

Isoline 20 is een alveolaire drainagemat in HD-PE die wordt gebruikt 
voor de bescherming van onderbouw, ondergrondse constructies en 
stedenbouwkundige werken.
De voornaamste toepassing van dit product is bijvoorbeeld de plaatsing 
op een funderingsplatform tijdens de uitvoering van een ondergrondse 
parking. Isoline 20 wordt met de noppen naar beneden geplaatst op het 
funderingsplatform alvorens een betondal erop uit te gieten. Het water 
dat via het platform door hydrostatische druk naar boven komt, wordt 
verzameld in de structuur van het drainerende membraan waardoor 
plassen op vloeren van parkings worden vermeden.

Isoline 20

Beton

BetonAarde

11.200 m²
Erasmus Ziekenhuis
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Ontdek onze drainagemembranen

Groendaken komen steeds meer en meer voor: van een simpel 
tuinhuisje tot industriële hallen, van kantoorgebouwen tot 
appartementen, … Elke werf zal verschillende eisen stellen voor zowel 
de mechanische bescherming, als het volume van de wateropslag of  de 
drainagecapaciteit. Ontdek in de volgende pagina’s de oplossing die 
het best beantwoordt aan de vereisten van uw project voor intensieve 
daktuinen of extensieve begroende daken.

DRAINAGE VAN GROENDAKEN
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RoofDrain ST12
Drainagemat voor groendaken

MECHANISCHE BESCHERMING EN WATEROPSLAG

RoofDrain ST12 is een drainagemat bestaande uit een driedimensionele structuur van 
polypropyleenvezels samengebracht door een uniek en exclusief naaldprocedé waarbij 
kleine drainagekanalen gevormd worden. Dit membraan is bedekt en samengebracht met 
een niet-geweven geotextiel uit polyester van ± 150 g/m² dienst doende als filterende 
drainage. In 1 enkel product, zal het drainage, mechanische bescherming en wateropslag 
bieden aan het groendak.

Horizontale drainage van groendaken – extensief en intensief

Roofdrain ST12 voert het overtollig regenwater op een gecontroleerde manier af en laat een continue drainerende 
structuur toe. De wateropslagcapaciteit (6 l/m²) verzekert een optimale plantengroei, dit terwijl het overtollig water 
gecontroleerd afvoert. De structuur en densiteit van het product zijn een fantastische meerwaarde voor de veiligheid, 
ter bescherming van de waterdichting en tegen puntbelasting, tijdens de plaatsing alsook tijdens het onderhoud van 
het groendak. Zijn laag gewicht laat toe om een lichtere draagstructuur te voorzien. Bovendien is hij toegankelijk voor 
werftoestellen met banden tijdens de plaatsing van het substraat of gewassen.
De drainagemat is uitgerold met het niet-geweven geotextiel naar boven gericht en de laterale overlapping respecterend. 
Daaropvolgend zal de mat bedekt worden met grond of substraat ter realisatie van een intensieve daktuin of extensief 
begroend dak.

RoofDrain ST12

Waterdichtheidsmembraan
Beton

Substraat

Vegetatie

3.000 m²
Residentie Waterweelde

In Bredene
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   Ultra drainerende doeltreffendheid

  Wateropslag

  Uitstekende mechanische bescherming

  Licht - snelle plaatsing

  Toegankelijk voor machines met banden

  Rotvast en chemisch bestendig

   INTENSIEVE DAKTUINEN

   EXTENSIEVE BEGROENDE DAKEN

  ONDERGRONDSE MUREN

  ONDER TERRASSEN

RoofDrain ST 12

Voordelen

Toepassingen
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Horizontale drainage onder tegels - terrassen

Roofdrain ST12 is perfect geschikt voor de horizontale drainage van terrassen op een betondal of waterdichting. 
De drainagemat is uitgerold met het niet-geweven geotextiel naar boven gericht en een laterale overlapping 
respecterend. Daaropvolgend wordt hij bedekt met een mager beton of stabilisé van minimaal 7cm voorheen de 
finale afwerkingslaag… (tegels, klinkers, enz.)

RoofDrain ST12

Waterdichtheidsmembraan

Betondal

Gestabiliseerd zand

Klinkers of kasseien

Daktuin

Verticale drainage van 
muren en fundamenten

Roofdrain ST12 is een drainerend 
membraan met hoge capaciteiten 
die de hydrostatische druk op muren 
zal vermijden, het indringend water 
snel zal afvoeren en de waterdichting 
beschermt tegen bijvoorbeeld 
beschadiging door opvulling met 
steenslag.

TECHNISCHE KENMERKEN

Rolformaat: 2 m x 20 m
Niet-geweven breedte: 2,10 m
Dikte: ≥12,5 mm (onder 1 kPa) / ≥10 mm (onder 10 kPa)
Gewicht: ± 1,25 kg/m²
Niet-geweven geotextiel: op 1 zijde (150 g/m²)
Wateropslag: ± 6 l/m²
Materiaal: PP-vezels (membraan) en PET (geotextiel)
Drainagecapaciteit bij 2 kPa: 2,4 l/s.m (horizontaal)

22 l/s.m (verticaal)
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DrainoTech G20
Wateropslag voor groene daken

Horizontale drainage van intensieve daktuinen of extensieve begroende daken
FILTER
De DrainoTech G20 is bedekt met een niet-geweven geotextiel die de waterafvoer vrij houdt van substraat of modder, 
en het water filtert. Het overlappende geotextiel van 10 cm zorgt voor een naadloze overlapping of afwerking op het 
naastgelegen membraan. 

OPSLAG
Het membraan bestaat uit waterreservoirs voor het bovenliggend substraat. Elke holte vult zich geleidelijk aan bij 
regen en zal water afgeven door capillariteit en verdamping in droge perioden. Met 400 microreservoirs per vierkante 
meter, beschikt DrainoTech G20 over een opslagcapaciteit van maar liefst 6 l/m².

DRAINAGE
Eenmaal de holten gevuld zijn, zal het overtollige water via de openingen aan de bovenzijde, afgevoerd worden naar 
de onderzijde van het membraan. Het overtollige water kan via deze weg snel afgevoerd worden.

NOPPENBAAN MET PERFORATIES + GEOTEXTIEL OP BOVENZIJDE

De DrainoTech G20 is een alveolaire drainagemat in HD-PE met een niet-geweven 
geotextiel, bestemd voor intensieve en extensieve groendaken. Zijn structuur die bestaat 
uit noppen van 20 mm verzekert aan de bovenzijde een wateropslag van (6 l/m²) en 
langs de onderzijde, een hoog drainerend vermogen. Het overtollige water wordt via de 
geperforeerde structuur van de noppenbaan afgevoerd.

MatGeco - Drainagemembranen

TECHNISCHE KENMERKEN

Rolformaat: 2 m x 12,50 m
Niet-geweven breedte: 2,10 m
Dikte: ± 20 mm
Niet-geweven geotextiel: 136 g/m²
Gewicht: ± 1,1 kg/m²
Materiaal: HD-PE (membraan) en PP (geotextiel)
Kleur: zwart
Wateropslag: 6 l/m²
Lege ruimte tussen de noppen: 14 l/m²
Weerstand tegen samendrukking: 24 t/m²

9.700 m²
BNP Paribas Bank

Kirchberg (LU)
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Wateropslag voor groene daken

  KANTOORGEBOUWEN

  PRIVATE WONINGEN

  INDUSTRIEHALLEN

  POOL-HOUSES, CAR-PORTS

  ONDERGRONDSE PARKINGS

  

  Hoog drainerend vermogen

  Niet aan bederf onderhevig

  Licht gewicht

  Zeer gemakkelijke uitvoering

  Overlappingstrook

  Behoud het vochtigheidsniveau onder de aarde

  Regelt de waterafvoer

  Kwaliteit EN ISO 13252

  CE- certificaat

DrainoTech G20

Voordelen

Toepassingen
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DrainoTech G20

Geotextiel

Waterdichtheidsmembraan
Beton

Substraat

Vegetatie

7.300 m²
Mabru De

vroegmarkt

DrainoPlate, maakte het mogelijk 
om de vegetatie te realiseren te 
Mabru, de vroegmarkt van Brussel 
en het essentieel distributiecentrum 
voor de Horeca. 
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Sedum StockDrain 80
Voorgekweekte platen voor groendaken

Sedum StockDrain 80
Sedum StockDrain 80 is een snelle en gemakkelijke oplossing om uit te voeren. De bakken worden geplaatst op het 
waterdichtheidsmembraan dat op voorhand werd bedekt met een niet-geweven geotextiel ter bescherming.

Sedum StockDrain 80 stelt zich voor als een - alles in één - alternatief voor traditionele groendaken die op zijn minst 
vereisen om een drainagemembraan, substraat en vegetatie te voorzien. Deze oplossing vraagt geen specifieke kennis 
van groendaken voor diegene die ze zal plaatsen. Het zal het gemakkelijkste, meeste economische en snelste zijn om 
uit te voeren, zeker bij kleinere oppervlaktes.

De planten groeien in reële omstandigheden op om volgroeid geleverd te kunnen worden op de werf. Het resultaat is 
dus onmiddellijk zichtbaar, zonder maandenlang te hoeven wachten op een mooi resultaat.

Als er een reparatie moet gebeuren aan de afdichting, kunnen de dallen verplaatst worden en nadien gewoon 
teruggezet worden op hun plaats.

MatGeco - Drainagemembranen

Klaar voor g
ebruik

Direct resultaat

EEN SNEL EN EFFICIËNT GROENDAK !

Sedum Stockdrain 80 is een gestructureerde HD-PE plaat met ingebouwde waterreservoirs. 
De plaat is opgevuld met mineraal en organisch substraat en vervolgens met een tiental 
variëteiten van sedum voorbeplant. Het grote wateropslagvermogen laat toe om water op 
te slaan voor droge perioden en vertraagd de waterafvoer naar het rioleringsnet bij hevige 
regenval.

600 m²
Appartementen

(Thieu)
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Voorgekweekte platen voor groendaken

TECHNISCHE KENMERKEN

Formaat tegel: ± 57 x 38 cm
Hoogte tegel: ± 8 cm
Tegels/m²: ± 4,6 st
Materiaal: gerecycleerd HD-PE
Afvoergaten: 277/m²
Aantal cellen per tegel: 24
Interne hoogte van de cellen: ± 5 cm
Inhoud: ± 27 l/m²
Debiet onderaan de tegel: 2,8 l (s x m)
Palet: ± 10 m²
Sedum: 8 tot 10 variëteiten
Volwassen planten (tussen 4 en 10 cm hoogte)
Periode van plaatsing: het hele jaar door
Gewicht: 49 kg/m² (droog) - 72 kg/m² (nat)

  PLATTE DAKEN OF LICHTE HELLINGEN

  KANTOREN OF INDUSTRIËLE GEBOUWEN

  WONINGEN

  TUINHUIZEN

  CARPORTS ENZ.

  Gemakkelijke plaatsing

  Plaatsbaar het hele jaar door

  Volwassen planten

  Onmiddellijk resultaat

  Licht gewicht

  Harmonieuze dekking

  Demonteer- en herplaatsbaar

Sedum StockDrain 80

Voordelen

Toepassingen
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Sedum StockDrain 80

Geotextiel (130 g/m²)
- type Fibertex F.25 -

Sedum

Waterdichtheidsmembraan

Betondal

Mineraal en 
organisch substraat
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StockDrain 80
Watervasthoudende tegel voor groendaken

HOUDT TOT 27 L/M² WATER VAST OP HET DAK !

StockDrain 80 is een watervasthoudende tegel in gerecycleerd HD-PE. Zijn structuur biedt een wateropslag onder het 
substraat aan en voert het overtollig water af. In geval van hevige regenval kan een grote hoeveelheid water meteen 
opgeslagen worden om in drogere perioden via absorptie en verdamping ten gunste van de aanplanting te staan. 
StockDrain creëert zo gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van een intensieve of extensieve groendak op 
lange termijn.

MatGeco - Drainagemembranen

TECHNISCHE KENMERKEN

Formaat tegel: ± 57 x 38 cm
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
Aantal cellen per tegel: 24
Interne hoogte van de cellen: ± 5 cm
Inhoud: ± 27 l/m²
Debiet onderaan de tegel: 2,8 l (s x m)
Maximale belasting: 204 kN/m²
Palet: ± 91 m² [420 platen]

StockDrain 80

Geotextiel (130 g/m²)
- type Fibertex F.25 -

Substraat

Vegetatie

Geotextiel

Waterdichtheidsmembraan

Betondal

Kleikorrels of 
lavagesteente

  DAKEN VAN GEBOUWEN, ONDERGRONDSE PARKINGS

  PRIVATE WONINGEN

  POOL-HOUSES, CAR-PORTS

Toepassingen

  Regelt de waterafvoer in geval van hevige regenval

  Bevordert een natuurlijke verdamping ter plaatse

  Zeer eenvoudige plaatsing

  Behoudt een goede vochtigheidsgraad voor de beplanting

  Laat toe om de nodige hoeveelheid aarde te verminderen

   Overtollig water afgevoerd onder het bovenste niveau van de tegel

  Gerecycleerd en recycleerbaar materiaal

Voordelen
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RB Line 800
WaterdichtingsBescherming voor groendaken

RB Line 800 is een wortelwerend scherm om 
het waterdichtheidsmembraan te beschermen. 
Het wordt geplaatst tussen de waterdichting en het drainagemembraan. 
Er moet een overlapping van minimum 30 cm strook op strook voorzien 
worden.

TECHNISCHE KENMERKEN

Gewicht : ± 800 g/m²
Dikte : ± 800 μm
Materiaal : LD-PE
Kleur : zwart
Formaat rollen : 2 m x 15 m

  EXTENSIEVE GROENDAKEN

  INTENSIEVE GROENDAKEN

  Hoge bescherming van de waterdichtingen

  Zeer bestendig tegen perforatie

  Onscheurbaar

  In rol

Voordelen

Toepassingen

RB Line 800

drainagemembraan

waterdichting
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Fibertex
Niet-geweven geotextiel voor de bescherming van de waterdichtingen

  MECHANISCHE BESCHERMING

  SCHEIDING VAN DE LAGEN

  FILTRATIE EN DRAINAGE

  Zeer hoge weerstand

  Hoge doorlatendheid

  Grote rekbaarheid

  Niet onderhevig aan bederf

  Breed gamma

  Verschillende breedten in voorraad

Voordelen

Toepassingen

De Fibertex geotextielen beschermen 
elk element van de constructie (vb. 
waterdichtheidsmembraan op platte daken, 
ondergrondse muren, vijverfolies, enz.) 
tegen doordrukking en perforatie.

Hun rekbaarheid en treksterkte garanderen 
een maximale bescherming.

Mechanische bescherming

Filtratie en drainage
In een drainagetoepassing, filtreren de Fibertex geotextielen de fijne deeltjes en laten een vrije doorgang toe voor het 
water. Op deze manier wordt er progressief voorkomen dat de draineerbuizen, geulen of andere draineersystemen 
dichtslibben.

Ontdek al onze Fibertex geotextielen op de pagina:

http://fibertex.nl.matgeco.be

Geotextiel voor 
filtratie

Geotextiel voor 
mechanische
bescherming

MatGeco - Drainagemembranen
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Ons gamma
Ontdek de andere producten van MatGeco

Sysdrain Fastdrain

Andere drainageproducten

Dankzij een uitgebreid geotechnisch gamma en een grote voorraad, biedt MatGeco 
voortdurend technische oplossingen aan voor grondverzetbedrijven, tuinaannemers, 
landschapsarchitecten, aannemers, zwembadbouwers, …

MatGeco beschikt over de volgende geotechnische producten: gras- en grindplaten, 
drainage oplossingen, afvoergoten, anti-onkruiddoeken, geweven en niet-geweven 
geotextielen.

Sysdrain is een zinkput met aanpasbare 
structuur en verschillende aansluitingen die het 
water opvangen en verspreiden in de grond. 
Sysdrain kan gemakkelijk vervoerd en geplaatst 
worden, zonder het gebruik van werfmachines.

Fastdrain is een snelle en doeltreffende oplos-
sing voor de oppervlakte drainage van bodems 
die verzadigd zijn met water. Deze draineerbuis 
is samengesteld uit een driedimensionale struc-
tuur in HD-PE met een heel groot poriënvo-
lume en omhuld met een niet-geweven kous 
van ± 110 g/m2. Fastdrain is 10 cm hoog en 
± 6 mm dik en zorgt voor de vorming van fijne 
kanaaltjes, die het overtollige water naar een 
hoofdleiding of draineerbuis zullen leiden.

ONTDEK ONS PRODUCTENGAMMA OP www.matgeco.be



Voorraad van meer dan 250 000 m²

garandeert u een constante beschikbaar-
heid over een voldoende hoeveelheid van 
het product dat u nodig heeft. 

Een team tot uw dienst

om u technische ondersteuning en advies 
aan te bieden voor de realisatie en/of 
ontwerp van uw project.

Zeer breed gamma producten

zodat u bij MatGeco de perfecte oplossing 
vindt die het best zal beantwoorden aan 
uw toepassing.

Nalatenschap : 50 jaar ervaring

MatGeco is de nieuwe naam van de 
geotechnische divisie van de groep 
insulco, welke reeds meer dan 50 jaar 
Geotechnische oplossingen ontwikkelt en 
verdeelt in de bouwsector, wegenbouw en 
de groensector. Dankzij deze rijke ervaring, 
werden kwalitatieve en betrouwbare 
producten ontwikkeld en geselecteerd 
om de efficiëntie en resultaten op lange 
termijn te kunnen waarborgen.

Centrale ligging in de Benelux

te Nijvel, vlakbij de E19, een twintigtal 
minuten ten zuiden van Brussel, een 
strategische ligging biedend.

leveringsdienst binnen de 24/48 u

levert u overal in Benelux en binnen de 
kortste termijn. Een onvoorziene situatie ? 
U kan op MatGeco rekenen om u het 
gewenste product zo snel mogelijk te 
leveren.50

De gegeven inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten. Ze worden ter goeder trouw gegeven maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch
onze  verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten.

insulco bvba • Industriezone Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups 1a • 1400 Nijvel
Tel: 067 41 16 10 • Fax: 067 41 16 16 • insulco@insulco.be • www.matgeco.be
onde rnem ing snummer  BE  0405 .642 .815  –  RPR  N i j v e l
 

Ontdek de drainageoplossingen op www.matgeco.be

MatGeco 
uw partner in geotechnische producten
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