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De kl a ra cj a Wła ściwości
UźytkowychPLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-700 Łańcut

Nr PM2.3/W2a15
Wersja Nr 1

Geogeokom pozyt O a r XrrXrt tr OSO* leO
1. Niepowtarzalny kod identyfikclcyjny typu

wyrobu Drentextile 650+130

zqmierzane zastosowanie lub zastosowanie

Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji
zewnętrznych, ścian, fundamentow, tarasów, stropów,
stropodachow, ,,zielonych dachow", oraz w inżynierii lądowej do
odwadniania: drog i powierzchni obciążonych ruchem, dróg
kolejowych, zbiorników 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 13252:2000)

3. Prd,ducent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel Nie dotyczy

5. Sys|em weryfikacji stałości własności
użygkowych określone w załqczniku V System 2+

Normq zharmonizowana.
J ed nostka notyfi kowa na

PN EN 1j252:2002
l nstytut Tech n i ki Bu d owla n ej 1488.

NaĄwa i numer identyfikacyjny jednostki ds.
oce|ny technicznej, w przypadku deklaracji
włdściwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budpwlanego, dla którego wydana została
Eu rb pejska Oce na Te ch niczna

Nie dotyczy
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7 Deklqrowanewłaściwości

Ch a ra kte rysty ki Za sa d n i cze I WłaScińosci uiyt*ffiizowana ,prryJ'**1o
l I techniczna

GCo

Zdolność przepływu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

3,2 r a,24) l/(sxm)
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Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
wytwarzania PN EN 10319

26,0 (- 1,5) kN/m

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

25,0 (-7,5) kN/m

S u bsta n cje n iebez p i e cz n łz NPD

GTX

Odporność na przebicie statyczne PN EN
lso 12236

4,5 (- 0,5) kN

Odporność na przebicie dynamiczne PN
EN lso 13433

8 (+2) mm

Charakterystyczna wielkośc porów PN EN
lso 12956

231 (ż 50) pm

Wodoprzepuszczalność PN EN tSO 11058 22,8\1a'3 (5,1xlo3 ) m/s

Trwałość
- Zakryć w przeciqgu 7 dnia po wbudowąniu
- Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntoch
naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<25oC

WłaŚciwoŚci użYtkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z ze1tawem deklarowanych
właŚciwoŚci użYtkowYch, Niniejsza dektaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozPorzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

K|erownik konĘoli jakości
l,,J iąs tac -t7|a 7
?ffirFńsr afiA*.,T.#FT

§jffir '{e resa i Ry,szał,ł! Slłłi*ł
. , !|. Polnił 4b, 37..I}a Łańcui;
.tli: i7 2?_5 1L7 81, fex 17 7ż:' 69 4It-llp 8 t,5too].ąz.l. łrcoŃ oso; i&J §ó

Łańcut 27.01.2016r.

PLAST MASTER Strona 2


