
             
 
 

 Draina G10         Siplast     

            
 

Дренажна релефна мембрана от полипропилен, покрита  
с пропусклив нетъкан полиестерен филтърен пласт 
 

 
 
 Лесно нанасяне 
 Много устойчива на начупване 
 Избягва опасностите от задържане на вода 

 
Основни приложения 

 Разделителен и дренажен слой  под плочи (бетонови или керамични) за пешеходни 
тераси, положени в разтвор или на суха фуга 

 Разделителен и дренажен слой  в зелени покривни системи с наклон < 20% , където 
слягането не е повече от 10мм. 

 Разделителен и дренажен слой  в автомобилни паркинги. 
 Защитен слой под чакъл против пробиване. 

 
 
Физически характеристики: 
Номинална дебелина        0,70 мм 

Тегло          ≅ 0,90 кг/м2 
Височина на щифта        ≥ 10 мм 
 
Механични характеристики: 
Изпитване на опън съгласно ISO 527 
 - напрежение при скъсване (средна стойност)    44 Мра 
 - удължение при скъсване (средна стойност)    820 % 
Якост на натиск (ISO 527)       > 700 kN/м2 
Свободен обем        8,7 л/м2 
Дебит вертикална равнина       ± 350 л/мн/м 
Дебит хоризонтална равнина       ± 70 л/мн/м 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Полагане 
Общи указания 

 Draina G10 се полага свободно върху хидроизолацията, с геотекстила откъм видимата 
повърхност. Надлъжното застъпване на две съседни рула се осъществява чрез отлепване 
на ивица геотекстил около 6 см(3 щифта), който след „закопчаване” на двете мембрани 
се прихлупва обратно. По същия начин се изпълнява застъпването и на напречния край 
на рулото. 

 Draina G10 се реже лесно с режещ инструмент. 
 
 
Допълнителна информация 
Френска техническа оценка на Draina G10 (5/06-1867) 
 
Безопасност 
Draina G10 не се счита за опасна (за приложенията описани в този документ). 
 
Транспорт: Този продукт не се определя като опасен 
 
Опаковка: 
Рула 1 х 15 м         15 м2 
Тегло на руло         13.5 кг 
Рула на палета         12 
 
Клиентска номенклатура: № 39 07 91 90 90 0 Q 
 
Този документ представлява само указание. Сипласт-Икопал си запазва правото да 
променя състава и препоръките за закрепване на продукти в резултат на усъвършенстване 
на познанията и технологията.  
Производствените допуски са в съответствие с Европейския строителен правилник UEAtc, 
MOAT 27 и 31. 
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