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D e kl a ra cj a Wła ściwości
Użytkowych

Nr PM 2.1 /D/2015

DRENFOL 650+136

1. Niepowtarzalny kod identyfikac,yjny typu
wyrobu Drenfol 650+736

2. zamierzone zastosowanie lub zastosawania

Geokornpozyt do sfosowania m,in. w systemach izolacji
zew n ętrz n ych, śc i a n, f u n d a rn e ntów, ta ra sow, stro pów,
stropodachow, ,,zielonych dachow", oraz w inżynierii lądowej do
odwadniania: drog i powienchniobciążonych ruchem, drog
kolejowych, zbiornikow wodnych i zapor, kanałów, tuneli i
konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji
oporowych z funkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA
+DRENAż) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2a00)

3, Producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. SystĘmy weryfikacji stałości własności
użyt|owych określone w załqczniku V system 2+

6a. Norma zharmonizowana.
Je d n astka notyfi kowa n a.

PN EN 1_3252:2002
l n stytut Tech n iki Bu d owl a nej 1488.
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7. Deklarowane wlaściwości użytkowe.

Charakterystyki Właściwości Użytkowe
Norma zharmonizowana
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Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

3,2 (- 0,24) |(1m)
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Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
wytwarzania PN EN 10319

20,5 (- 3,0) kN/m

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

18,5 (-2,5) kN/m

Su bsta n cj e n ie be z piecz ne NPD

GTX

Odporność na przebicie statyczne PN EN
lso 122j6

1,25(- 0,125) kN

Odporność na przebicie dynamiczne PN
EN lso 1j433

29 (+5,8} .m J
Charakterystyczna wielkość porów PN EN
lso 72956

120 (! 36) pm

Wodoprzepuszczalność PN EN lSO 11058 50x10' (-15X70" ) m/s

Trwqłość
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudowaniu
- Przewidywana trwałość ca najmniej 25 lat w gruntach
naturalnych o 4<pH<9 i w qruncie o temperaturze<2soC
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Wie:
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,ości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
ości użytkowych, Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
ldzeniem (UE) nr j05/2077 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

lie n i u prod ucenta pod pisał:
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;ław Łqcz. kierownik kontrclli jakości

,ut: 27.04.2015r.
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