
PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł

Ul. Polna 4b, j7-100 Łańcut
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Dekl a ra cj a Wła ściw ości
Użytkowych

Nr PM12/GRD/2015

Greenfol Dren 850+1-10

7. Nietr

Wyn
lwtarzalny kod identyfikacyjny typu
bu Greenfol Dren 850+770

2. ierzone zostasowanie lub zastasowania

Geotekstylia iwyroby pokrewne, cechy wymagane dla
wyrobow drenażowych z funkcją D+F (FILTRACJA
+DRENAż) wg PN EN 13252:2002 (EN 13252:2000)
Geokompozyt do stosowania m.in, w systemach tarasów,
,,zielonych dachów", oraz w inżynierii lądowej.

j, producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łgńcut

4. wa ż n io ny prze d stawici e l
Nie dotyczy

5, Systemy weryfikacji stałości własności
użyl|<owych określone w załqczniku V system 2+

6a. Nornna zharmonizowana.
xtka notyfikowona.

PN EN 13252:2002
l n stytut Te ch n i ki B u dowl a nej 1488.

PLASi MASTER Strona 1



7. Deklarowane właściwości użytkowe.

Chorakterystyki
Właściwości Użytkowe

Norma zharmonizowana

GCo

Zdolność przepĘwu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

12,jx 1-0,' (- 0,90X103) mz/s

a
N
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Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
wytwarzania PN EN 10319

16 (-0,6) kN/m

Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku
poprzecznym do kierunku wytwarzania
PN EN 10j19

77,6 (- 0,6) kN/m

su bsta n cie nie bezpieczne NPD

i

GTX

Odporność na przebicie statyczne PN EN
lso 122j6

1-,00(- 0,10) kN

Odporność na przebicie dynamiczne PN
EN §a BĘ3

35 (+7) mm

Charakterystyczna wielkość porów PN EN
lso 12956

140 (ż 42) um

Wodoprzepuszczalność PN EN lSO Ua58 70x10" (-27x10' ) m/s

Trwałość
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudowaniu
- Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach
naturalnych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<250 C

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestowem deklarowanych
właŚciwości użytkowych. Niniejsza deklaracja włgściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozparzqdzeniem (UE) nr j05/2011 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
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