
PUST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł
Polna 4b, 37-700 Łańcut

C €
1488

13

D e kl a ra cj a Wła ściwości
Użytkowych

Nr PM 26 /D/2016

DRENFOL 1000+136

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu Drenfol 7000+136

2, zamierzone zastosowanie lub zastosawania

Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izotacji
zew nętrz n ych, ścia n, f u n d a m e ntow, ta rasaw, stropów,
stropodach ow,,,zie lonych d achow", oraz w i nżyn ierii l ądowej do
odwadniania: drog i powieęchni obciążonych ruchem, drog
kolejowyeh, zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneti i
konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji
oporolltych' z fu n kcją F+S+ D ( F l LT RACJ A + SEPARACJ A
+DRENAż) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)

3. Producent
Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł

UI. Polna 4b
37-700 Łańcut

4, Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5, Systemy weryfikacji stałości własności
użytkowych określone w załqczniku V System 2+

6a, N ormq zha rm onizowa na.
J e d n ostka notyfi kowa n a.

PN EN 13252:2002
l n stytut Tech n iki 8u dowla nej 7488.
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7. Dekląrowane właściwości użytkowe.

Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 72958
Wytrzymołość na rozciqganie w kierunku 26 (- 2,5) kN/m

Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
poprzecznym do kierunku wytwarzania
PN EN 10319

24 (-2,5) kN/m

Odporność na przebicie statyczne PN EN
lso 122j6
Odporność na przebicie dynamiczne
EN lso 1j433

29 (+5,8) mm

Charakterystyczna wielkclść porów PN EN
lso 12956

120 (ź j6) pm

PN EN lso 11058
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudowaniu
- Przewidywana trwałośc co najmniej 25 lat w gruntach

o 4<pH19 i w gruncie o temperaturze<250 C

WłaŚciwoŚci użYtkowe określonegcl powyżej wyrobu sq zgodne z zestowem deklarowanych
właŚciwoŚci uŻYtkowYch. Niniejsza dekluracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr j05/2011 na wyłqcznq odpowiedzialrlość producenta okreśtonigo powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiesław Łqcz, kierownik kontroli jakości

Łańcut: 19.04.2016r.
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