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Blanke•ULTRA-DRAIN
ŠpecIáLNA TeNkosTeNNá DReNážNA Rohož poD DLAžBy A oBkLADy z pRíRoDNého kAmeňA

má oddeľujúci účinok,• 
prevzdušňuje a odvádza vodu z lepiaceho lôžka,• 
stabilná pri vysokom zaťažení tlakom, ťahom • 
a v krute,
vodopriepustná,• 
veľmi nízka konštrukčná výška.• 

popis produktu: Blanke•ULTRA-DRAIN je drenážna, oddeľovacia 
rohož, určená na pokládku dlažieb do tenkého lôž-
ka. Pozostáva z extrudovaných, zakrútených prútov 
PEHD usporiadaných do mriežky, ktoré ležia na sebe 
v jednom smere (spodná, resp. horná vrstva – ako 
sendvičová konštrukcia). Spodná vrstva je tvorená 
špeciálnou oddeľujúcou a fixačnou tkaninou. Stredová 
tkanina slúži ako drenážna vrstva. Horná vrstva je tvo-
rená tkaninou vystuženou sklenými vláknami, ktorá je 
vysoko odolná proti zásadám, ako aj proti posunom.

oblasti použitia: Blanke•ULTRA-DRAIN sa dá uložiť na rovné izolačné vrstvy v spáde (1,5 až 2 %), ako sú bitú-
menové pásy na zvarenie Blanke•DIBA/pásy KSK, izolačné íly, a to do vhodných lepidiel, ktoré 
umožňujú ukotvenie špeciálnej tkaniny produktu Blanke•ULTRA-DRAIN.

spracovanie: Na podklad určený na zaizolovanie naneste lepiacu maltu (hrebeň 6 mm). Do čerstvej malty 
uložte celoplošne rohože stranou so špeciálnou tkaninou nadol a pritlačte ju hladítkom. Rohože 
narežte na požadovaný rozmer rezacím nožom. Pri spracúvaní dbajte na to, aby mali rohože na 
styku prekrytie minimálne 5 cm. Všetky rohože majú na čelných stranách, resp. na pozdĺžnych 
stranách osadený presah tvorený mriežkou sklených vlákien so šírkou cca. 3,0 cm. Tieto presahy 
sú určené na pripojenie, resp. presah do ďalšej rohože, takže na vystuženie styku nie je potrebná 
žiadna ďalšia vystužená tkanina.

Technické údaje: Hrúbka materiálu:
Plošná hmotnosť:
Farba:

Dodávaná forma rohože:

Teplotná stabilita:
Skladovateľnosť:

cca. 6,3 mm
cca. 1,5 kg/m2

oddeľovacia a fixačná tkanina „biela“
PEHD prúty mriežky „svetlomodrá“
sklenené výstužné vlákna „biele“
0,97 x 0,62 m (0,60 m2)
15 rohoží/kartón (9,00 m2) 
70 °C
min. 24 mesiacov
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