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D e kl a ro cj a Wła ściw oś ci
Użytkowych

Nr PM30/DP/2016

DRENFOL PLUS 850+1-10

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

Drenfol Plus 850+770

2. zomierzone zastosawanie lub zqstosowqnia

Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji
zewnętrznych, ścian, fundamentow, tarasow, stropów,
stropodachów, ,,zielonych dachow", oraz w inżynierii lądowej do
odwadniania: dróg i powierzchniobciążonych ruchem, drog
kolejowych, zbiorników wodnycll i zapór, kanałów, tuneli i
konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji
oporowych z funkcją F+S+ D (FlLTRACJA +SEPARACJA
+DRENAł PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)

3. Producent

Plast Moster Teresa i Ryszord Sudoł
Ul, Polna 4b

37-100 Łońcut

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. Sy§temy weryfikacji stałości własności
użytkowych określone w załqczniku V system 2+

60. N o rma zha rmo nizowa na.

J e d n o stka notyfi kow o n a.

PNEN 13252:20a2
l nstytut Techniki Budowlanej 1488.
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7. Deklarowane właściwości użvtkowe.

Charakterystyki
Właściwości Użytkowe

Norma zharmonizowona

GCo

Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

3,2 (- 0,24) l/(sxm)
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.}
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Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
wvtwarzanio PN EN 10319

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

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

21 (-2 ) kN/m

S u bstą n cj e n ie be z p iecz n e NPD

GTX

Odporność no przebicie .stotyczne PN EN
lso 12236

1,00(- 0,10) kN

Odporność na przebicie dynamiczne PN
EN lso 1-3433

35 (+7) mm

Charakterystyczna wielkość porów PN EN
lso 12956

140 (t42) pm

Wodoprzepuszczalność PN EN lSO 11058 70x10"' (-21X70'' )m/s

Trwałość
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudowaniu
- Przewidywanq trwołość co najmniej 25 lot w gruntoch
naturalnvch o 4<pH<9 i w qruncie o temperoturze<250 C

Właścl,wości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
właści|uości użytkowych, Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpol7qdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedziolność producenta okreś!onego powyżej,

Łańcut: 12.10.2016r.


