
PUST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł

Ul. Polna 4b, 37-700 Łańcut

C€
1,488
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De kI a ra cj a Wła ś ciw ości
Użytkowych

Nr PM8/D/2015

DRENFOL 8!i0+1_36

1. Niepowtarzolny kod identyfikłlcyjny typu
wyrobu Drenfol 850+736

zamierzone zostosowonie lub zastosowania

Geokompozyf do sfosowania m.in. w systemach izolacji
zew nętrznych, ścian, fu ndamentów, tarasów, stropów,
stropodachow,,,zielonych dachow", oraz w inżyn ie ri i l ądowej do
odwadniania: drog i powierzchniobciążonych ruchem, drcg
kolejowych, zbiomikow wodnych i zapor, kanałow, tuneli i
konstrukcji podziemnych, robot ziemnyctl i konstrukcji
aporowych zfunkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA
+DRENAż) PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)

3. Pr.oducent

Plast Master Tereso i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-1,00 Łońcut

4. Upoważniony przedstowiciel
Nie dotyczy

5. Sl)stemy weryfikacji stałości własności
uĄvtkowvch określone w załqczniku V System 2+

6a. Norma zha rmo nizowa na.
J ed nastka notyfikowa na.

PN EN 1_3252:2002
l nstytut Te ch n i ki Budowl a nej 1488.
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7. Deklarowanewłaściwości

Chorakterystyki Właściwości Użytkowe
Norma zharmonizowona

GCo

Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

3,2 (- 0,24) l/(sxm)
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Wytrzymałość na rozciqllanie w kierunku
wytwarzania PN EN 10319

22,5 (- 2,7) kN/m

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

21,5 (-2,0) kN/m

Su bstancje nie bez piecz n e NPD

GTX

Odporność na przebicie statyczne PN EN
lso 12236

1,25 (- 0,125) kN

adporność na przebicie dynamiczne PN
EN lso 13433

29 (+5,B) mm

Chorakterystyczno wielkaść porów PN EN
lso 12956

12O (ż j6) 1lm

Wodoprzepuszczalność PN EN §a 1J.058 50ńa" (15x70' )m/s

Trwałość
- Zakryć w trlrzeciqgu 2 tygodni po wbudowoniu
- Przewidywano trwalość co najmniej 25 lat w gruntach
naturalnyclt o 4<pH<9 i w gru ncie a temperaturze<2so C

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
właŚciwoŚci użytkowych. Niniejszct deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozPorzqdzeniem (UE) nr 305/2a11, na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisctł:

Wiesław Łqcz. kierownik kontroli jakości
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