
Platon DE25
Underlag for flate, grønne tak

Beskytter

Drenerer

Hindrer uttørking

Tørre og sunne hus!



Platon DE25 – Sikker løsning for et grønnere miljø!

Platon DE25 er løsningen som 
gjør det enkelt og sikkert å 
anlegge grøntområder på flate 

tak og dekker. 
Sammen med 
filterduk, bygg folie 
og membran gir 
produktet varig 
beskyttelse, og 
skaper tørre og 
sunne bygg med 
trivelige utearealer.

Mange bruksområder
Platon DE25 beskytter underlaget 
og virker som drenssjikt og vann
reservoar for vegetasjonen.
Systemet kan benyttes på de aller 
fleste typer flate tak, både ved 
nybygg og rehabilitering.
Aktuelle bruksområder er garasje 
eller parkeringsanlegg, hotell
fløyer, terrasseanlegg, betong
bygg under bakkeplan, kulverter, 
veianlegg, prefabrikerte tuneller 
eller andre områder med sjener
ende betongoverflater.

Drenerer og beskytter
I motsetning til dekker der jord 
og fyllmasse legges rett på en 
membranløsning, gir Platon DE25 
både drenering og beskyttelse.
Systemet hindrer dermed større 
vannansamlinger og mekanisk 
belastning fra fyllmassen direkte 
mot membranen.
Dermed unngås oppsamling av 
vann med fare for lekkasjer og 
vann og råteskader.

Miljøtunnel, Horten



Platon DE25 – Sikker løsning for et grønnere miljø!

Hindrer uttørking
Samtidig holder platen på fuk
tigheten i spesielle vannreser
voarer som samler opp ca. 6 liter 
vann/m2. Disse er utformet med 
slisser i overkant som skaper en 
selvregulerende drenering så snart 
vannreservoarene er fylt opp. 
Problemene med uttørking eller 
overvanning av grønne tak er 
dermed løst.

Økt trivsel
Med Platon DE25 kan bygninger og konstruksjoner tilpasses 
om givelsene slik at 
det skapes grønne 
områder som gir et 
langt bedre miljø. For 
arkitekter og byggher
rer gir systemet nye 
muligheter for grønne 
lunger i by områder, 
eller miljøvennlig 
integrasjon av bygg i 
naturomgivelser.
Landskapsarkitekt eller 
gartner står fritt til å 
velge jordsmonn og 
vegetasjon.
Betongdekket kan bli 
en plen, et hageanlegg 
eller et småkupert landskap.
Platon DE25 har nesten ubegrensede bruksområder og gir et positivt, 
grønt miljø med økt nytteverdi og 
triv  sel.

Miljøtunnel, Horten

Union Hotell, Geiranger



Platetykkelse: nominell 1,00 mm
Knastehøyde (netto): ca. 22 mm
Bygghøyde: ca. 23 mm
Kanalstørrelse: nominell 5 x 8 mm (h x b)
Vekt: 0,95 kg/m2

Strekkstyrke v/flyt minst 10 N/mm2

Forlengelse v/flyt minst 10%
Maks. kompresjonsstyrke: 75 kN/m2

Deformasjon ved langtids
trykkbelastning: maks. 25% (ved 50 kN/m2)
Funksjonstemperatur: 50°C til +80°C
Smeltepunkt: +125°C
Lineær varmeutvidelseskoeffisient: 0,13 mm/m°C
Aldringsegenskaper: minst 50 år
Varmemotstand: 0,17 m2. °C/W
Vannlagringskapasitet: minst 6,1 l/m2

Drenskapasitet av slisser
(permeabilitet): 0,8 liter/sm2

Drenskapasitet mellom knastene
(transmissivitet): 1,3 l/sm v/2° fall
Farge: sort

Kjemisk Resistens:
Platen er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne 
bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.

Dimensjoner/varenr.: Plater à 1,33 m x 2,22 m  404205

Leveringsenheter: Leveres på paller à 170 plater
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Isola as 
3945 Porsgrunn,  
Tlf: 35 57 57 00    
Fax: 35 55 48 44  
E-mail: isola@isola.no
www.isola.no 

Platon DE25
Beskytter, drenerer og hindrer uttørking

Tekniske data

Tørre og sunne hus!

Produktbeskrivelse
Platon DE25 er fremstilt av sort 
High Density Polyetylen (PEH). Den 
er diffusjonstett, vannavstøt ende 
og motstandsdyktig overfor vanlige 
forekommende bygg  kjemikalier.
Platon er utformet med knaster i 
et regelmessig mønster som sikrer 
lagring av vann. Mellom toppen 
av knastene er det kanaler som 
sørger for fordeling av vannet, og 
slisser som sørger for drenering. 
Produktet leveres i plater med 
dimensjon 1,33 x 2,22 m.

Oppbygging

Bearbeiding
Platen er seig og myk og kan 
bøyes over hjørner og utspring 
uten risiko for brekkasje selv i 
meget lave temperaturer. 
Platen kan lett skjæres med kniv 
eller klippes med saks.

Lagring
Platen bør lagres flatt ved lang
tids lagring, helst under tak.

NORWEGIAN
ACCREDITATION
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NS- ISO 9001  CERTIFICATED FIRM

1. Vegetasjon 2. Jordlag 3. Filterduk
4. Platon DE25 5. Byggfolie 6. Isola
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