
PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudoł

Ul, Polna 4b, 37-100 Łańcut

C€
1488

13

D e kI a ra cj a Wła ściw ości
Użytkowych

Nr PM23/THD/201,5

Techfol Dren 700+1-1_0

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

Techfol Dren 70017a

2. zamierzone zastosowanie lub ztlstosowania

Geokompozyt do stosowania m.in. w systemach izolacji
z ew n ętrz nyc h, śc i a n, f u n d a m e ntow, ta ra sow, stro pów,
stropodachow, ,,zielonych dachow", oraz w inżynierii lądowej do
odwadniania: drog i powierzchniobciążonych ruchem, dróg
kolejowych, zbiornikow wodnych i zapor, kanałow, tuneli i
konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji
oporowych zfunkcją F+S+ D (FILTRACJA +SEPARACJA
+DRENAż) PN FN 13252:2002 (EN 13252:2000)

3, Prodvcent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. Systbmy weryfikacji stałości własności
użytfowych określone w załqczniku V System 2+

6a. Norma zharmonizowana,
Jed nostka notyfikowa na.

PN EN 1-3252:2002
l nstyt ut Te ch n i ki B u d ow l a nej 1488.
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7. Deklarowane właściwości użytkowe.

Charokterystyki
Właściwości Użytkowe Norma zharmonizawana

GCo

Zdolnośc przepĘwu w płaszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958

12,jx 10'' (- 0,90x10') m'/s

§§ac]
NĘN.n
F.i

=L!

Wytrzymalość na rozciqganie w kierunku
wytwarzania PN EN 10319

1,3,2 (-0,6) kN/m

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

10 (- 0,5) kN/m

Su bsta n cj e n ie be zp i ecz n e NPD

GTX

Odporność na przebicie stutyczne PN EN
Iso 12236

LOar 0J0) kN

Odporność na przebicie dynamiczne PN
EN lso 13433

35 (+7) mm

Charakterystyczna wielkość porów PN EN
§a u956

140 (ż 42) pm

Wodoprzepuszczalność PN EN lSO 11058 70x70'' (-21-X10'' ) m/s

Trwałość
- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudowaniu
- Przewidywana trwałość ca najmniej 25 lat w gruntach
natura!nych o 4<pH<9 i w gruncie o temperaturze<2sa C

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestowem deklarowanych
właściwości użytkowych. Niniejsza cleklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedziaIność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
/r)tc,,ł.,' ,Jt:t :.

Wiesław Łqcz. kierownik kontroli jakości

_8_ p[AsT MA5TcH-tr Teresa i Ryszard Sudoł

Łańcut: 19.08,2015r. .",-1'r l3T ił\:rikl'Ł!*:! .,
NlP 8151oo1473, REGoN 690318199

PLAST MASTER Strona 2


