
PLAST MASTER
Teresa i Ryszard 9udoł

Ul, Polna 4b, 37-1"00 Łańcut

C€
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Dekl a rq cj a Wła ściwości
Użytkowych

Nr PM2/D/2013
Wersja Nr 2

DRENFOL 650+110

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrabu Drenfol 650+770

2. Zamierzone zastosowanie !ub,z-astosowania

Geokompozyt do stosowan ia m.in. w systemach izotacji
zew n ętrz n ych, śc i a n, f u n d a m e ntow, t a ra sow, st ro pow,
stropodachow,,,zielonych dachow", oraz w inzynierii tądowej do
odwadniania: drog i powierzchni obciązonych ruchem, drog'
kolejowych, zbiornikow wodnych i zapor, kanałów, tuneli i 

-
konstrukcji podziemnych, rc>bot ziemnych i konstrukcji
oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA
+DRENAa PN EN 13252:2002 (EN 13252:20a0)

3. Producent
Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł

Ul, Polna 4b
37-100 Łańcut

4, Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

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

6a. N orma zhąrmon izowa na.
J e d n ost ka n otyfi kowa n a.

PN EN 1.3252:2002
lnstytut Tech niki Budowlanej 1488.
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Zdolność przepływu w ptaszczyźnie wyrobi
PN EN lso 12958

3,2 (- 0,24) l/(sxm)

Wytrzymałość na rozciqllanie w kierunku 17,1 (- 2,1) kN/m

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

15,8 (-2,9) kN/m

adporność na przebicie s:tatyczne PN EN

35 (+7) mm

Charakterystyczna wielkość porow rU iŃ 140 (ż 42) pm

PN EN lso 11058
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wUuaowarn
- Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach
naturalnych o 4<!tĘŁi w 9!uncie o temperoturze<25oC

właścitlyości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
właŚciwoŚci uŻYtkowYch. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie zrozPorzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
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7. Deklarowanewłaściwości

Odporność na przebicie clynamiczne P:Ń
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