
Plade DE 25Plade DE 25
Magasinering og dræningselement til flade, grønne
tage

BeskrivBeskrivelse :else :

En specialudviklet knastplade, der beskytter den underliggende
vandtryksmembran. Skårne slidser i pladen sørger for, at vand drænes
ud fra pladen nedenunder og med tagets fald på underlaget. Platon
DE25 sørger for magasinering, dræning og hindrer udtørring af flade,
grønne (beplantede) tage.

Brugsområde :Brugsområde :

Benyttes som magasinering til etablering af grønne tage. Vil også
fungere som beskyttelse mod underlaget og eventuel rodspredning.
Kan også bruges som underlag til heller og belægningssten.

Montering :Montering :

Pladernes knastudformning gør dem meget enkle at montere.
Monteres horisontalt direkte mod et rodbestandig underlag. Hvis
tagmembranen ikke er rodsikker, skal der først lægges en godkendt
rodbeskyttelse. Elementerne lægges enten kant mod kant eller med
overlap. Pladerne kan nemt tilpasses og skæres med kniv eller saks.
Ved brug under heller eller belægningssten monteres pladerne med
knasterne eller “kopperne” opad.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Stablet på paller, beskyttet mod UV

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti
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Plade DE 25Plade DE 25 404205

PrProduktdataoduktdata VVærærdidi BetegnelseBetegnelse
Bredde 1330 mm
Længde 2220 mm
Materiale Polyethylen -

EgenskaberEgenskaber MetodeMetode EnhedEnhed VVærærdidi
Trækstyrke Langs EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Trækstyrke Tværs EN 12311-2 N/50 mm 5 -15%
Brudforlængelse Langs EN-ISO 10319 % 35 -15%
Brudforlængelse Tværs EN-ISO 10319 % 35 -15%
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs EN ISO 12958 l/sm 1,49 -10%
Forventet levetid EN ISO 13438 Years 50
Sundhed- og miljøskadelige stoffer Ingen metode tilgængelig - Ingen metode tilgængelig
Maks tid for tildækning EN ISO 12958 Weeks 2
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers EN ISO 12958 l/sm 1,44 -10%
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