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Blanke•DRAIN-Mat
Plošná drenážna rohož na hrubovrstvú pokládku, pokládku poterov, drenážnej malty 
alebo na pokládku  kamennej drti alebo štrkového lôžka, vyvýšených (roštových) lôžok, 
maltových káps ako kapilárne, pasívne odvodnenie.

vysoká kapacita odvodu vody,• 
tvarovo stála,• 
tlakuvzdorná,• 
odolná proti starnutiu.• 

Popis produktu: Blanke•DRAIN-Mat je uzatvorený polyetylénový pás 
s kašírovanou drenážnou tkaninou na ochranu izo-
lácie. Zvýšená pokládka obkladov o 8 mm umožňuje 
trvalé odvodnenie pri voľnej pokládke. Husto rozmiest-
nené kužeľové nopy sú odolné voči vysokým namáha-
niam v tlaku.

Oblasti použitia: Blanke•DRAIN-Mat sa kladie na vodorovne v spáde 
uložené izolácie a vytvára takto celoplošne účinnú 
plošnú drenáž medzi izoláciou a vrchným obkladom. 
Produkt je vhodný na použitie na terasách a balkó-
noch, ale aj v priemyselnom sektore, na plochách po obvode plaveckých bazénov, v umývačkách, 
sprchách atď. s plošnou izoláciou.

Spracovanie: Nosný podklad a na ňom uložená izolácia musia vykazovať spád (min. 1,5 % až 2,0 %) do od-
vodňovacieho systému a musia byť naň napojené. Blanke•DRAIN-Mat sa ukladá na izoláciu bez 
ohľadu na smer spádu voľne, tkaninou nahor. Na prekrytie v oblasti stykov odstráňte na susedia-
com páse tkaninu na cca. dvoch radoch nopov a druhý pás založte do odkrytých nopov. Potrebné 
prekrytie musí byť vyhotovené tak, aby sa hlavný prietok vody neodvádzal pod rohož (princíp 
„rybích šupín“). Vrchnú konštrukciu položte priamo na Blanke•DRAIN-Mat v súlade s platnými 
technickými normami.

Technické údaje: Teplotná odolnosť:
UV odolnosť:
Zaťaženie tlakom:
Spotreba:
Dodávaná forma:

viac ako + 80 °C
chráňte zvitky pred slnkom
do 20 t/m2

cca. 1,05 až 1,4 m2/m2

1 zvitok = 15 m2

Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.                         Vydanie 1.01


