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TECHNISCHE FICHE

De drainagemat is samengesteld uit een polyethyleen noppenfolie 
bedekt met een waterdoorlaatbaar vlies uit polypropyleen.  
Het materiaal is vormstabiel, verouderingsbestendig en resistent 
tegen de meeste chemicaliën, schimmels en bacteriën.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel en draagkrachtig zijn, zuiver en vrij van mosafzetting, losse bestanddelen enz. Dilatatie-, rand- en 
uitzetvoegen moeten volgens de geldende DIN-normen voorzien worden. Het beton moet in helling liggen (met een volgens de DIN-normen 
voorgeschreven verval). Op de aanwezige ondergrond moet een waterdichting worden aangebracht.

Technicel® Drainagemat

Toepassingsgebieden

De drainagemat uit HDPE is een duurzaam werkende oppervlaktedrainage voor plaatsing op horizontaal in verval gelegde ondergronden en 
wordt los geplaatst. De noppen ondersteunen de lastverdelingslaag en waarborgen dat het water goed afgeleid wordt. Door de afstand tussen 
de noppen kan er bij vorst geen schadende volume uitzetting optreden. De drainagemat moet met een uitgesproken verval geplaatst worden 
en is bijzonder geschikt voor het draineren van grote oppervlakken zoals terrassen, balkons of industriële gebouwen.

Verwerking

De drainagemat wordt met het waterdoorlaatbare vlies naar boven, los op de afdichting geplaatst. De banen moeten elkaar overlappen met 
het filtervlies dat op de noppenfolie zit. Op de drainagemat moet een gewapende chape geplaatst worden. De sterkte van de chape moet 
voldoen aan de regels van de techniek. Ook hier dienen rand-, uitzet- en dilatatievoegen volgens de geldende normen te worden voorzien. 
Wanneer de chape voldoende droog is, kunnen de tegels geplaatst worden volgens de regels van de kunst.



Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze 
vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de 
geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de 
verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.
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Technische gegevens

Drainagemat

Noppenfolie HDPE 

Filtervlies Polypropyleen PP

Kleur noppenfolie zwart

Gewicht noppenfolie ± 600 gr/m2 - DIN EN 12127

Gewicht filtervlies ± 136 gr/m2 - DIN EN 12127

Treksterkte vlies + 9,0 KN/mp

Perforatievermogen 1,250 N

Waterdoorlaatbaarheid 50 10-3 m/s

Totale breedte 960 mm

Rollengte 12,5 m

Totaal gewicht ± 740 gr/m2

Noppenhoogte 10 mm

Luchtvolume tussen de noppen ± 7,9 l/m2

Afvoercapaciteit ± 3,5 l/(ms) DIN EN ISO 12958:1999

Druksterkte ± 420 kN/m2 (42 t/m2)

CE certificaat 

Temperatuurbereik van -40°C tot +80°C

Fysiologische eigenschappen 	X onschadelijk voor drinkwater
	X bestand tegen chemicaliën
	X rotbestendig bestand tegen schimmel- en bacteriële aantasting

Opslag en houdbaarheid

De drainagematten moeten beschermd worden tegen direct zonlicht (UV-straling). 

De technische gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis, labo-onderzoek en praktijkervaring. De technische gegevens dienen steeds beschouwd te worden in combinatie met de 
omstandigheden op de werf. Onverminderd de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden (http://www.technicel.com/nl/downloads/item/303-algemene-voorwaarden-2020) zijn we niet 
verantwoordelijk voor de schade die ontstaat door het gebruik in strijd met de huidige stand van de algemeen geldende regels van de techniek en goed vakmanschap.


