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De kl a ra cj a Wła ściwości
Użytkowych

Nr PM1 /D/2013
Wersja nr 2

DRENFOL 500+110

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu Drenfol 500+710

2. zamierzone zastosawanie lub zastosowania

Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji
zew nętrznych, ścian, fu ndamentów, tarasów, stropów,
stropodachów,,,zielonych d achów", oraz w inży n ierii l ądowej do
odwadn ian ia : dróg i powierzch n i obciążonych ruchem, d rog
kolejowych, zbiorników wodnych i zapor, kanałów, tuneli i
konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji
oporowych zfunkcją F+S+ D (FILTRACJA +3EPĄRACJA
+DRENAż) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2a00)

3. Producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łąńcut

4, Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. Systemy weryfikacji stałości własności
użytkowych określane w załqczniku V System 2+

6a. Norma zharmonizowana.
J e d n ostka n otyfikowa na.

PN EN 1_3252:2a02
lnstytut Techniki Budowlanej 1488.
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7. Deklarowane właściwości uż

Charakterystyki Właściwości lJżytkowe
Norma zharmonizowana

GCo

Zdolnośc przepływu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

2,59 (- 0,24) l/(sxm)
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Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
wytwarzania PN EN 10319

13,4 (- 1,9) kN/m

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

73,4 (-1,7) kN/m

S u bsta n cj e n i e be z pi eczn e NPD

GTX

Odporność na przebicie statyczne PN EN
lso 12236

LOO? a,10) kN

Odporność na przebicie dynamiczne PN
EN lso 13433

j5 (+7) mm

Charakterystyczna wielkość porów PN EN
lso 12956

140 (! 42) pm

Wodoprzepuszczalność PN EN ISO 11058 70xla3 (2fufi,3 ) m/s

Trwałość
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudowaniu
- Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach
naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<zsoc

WłaŚciwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
włqŚciwości użytkowych, Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozPorzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
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