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DELTA®-FLORAXX TOP          
Dwuwarstwowa, profilowana folia drenażowa z funkcją magazynowania wody 

Właściwości Metoda Wartość 
Jednost 
ka 

Właściwości  folii profilowanej 

Materiał folii kubełkowej - 
stabilizowane HDPE, czarna, 
perforowana 

- 

Płaski brzeg / Brzeg samoprzylepny  - nie / nie - 

Wysokość profili - ok. 20  mm 

Objętość powietrza między profilami - ok. 14  l/m² 

Powierzchnia kontaktowa filii z podłożem - ok. 1 300 cm²/m² 

Liczba profili na m² - ok. 400 szt./m² 

Wytrzymałość na rozciąganie  MD / CD EN ISO 10319 9,2 / 4,7 kN/m 

Wydłużenie przy rozciąganiu  MD / CD EN ISO 10319 40 / 8 % 

Wodoprzepuszczalność prostopadła 50 mm słup wody 8,73 mm/s 

Właściwości geowłókniny 

Geowłóknina   - 
włóknina, stabilizowany PP, pierwotny 
granulat, szara z nadrukiem 

- 

Odporność na przebicie dynamiczne EN 918 40 mm 

Charakterystyczna wielkość otworów O90 EN 12956 150 µm 

Wodoprzepuszczalność EN ISO 11058 80 mm/s 

Wytrzymałość na rozciąganie  MD / CD EN ISO 10319 6,0 / 6,5 kN/m 

Wydłużenie przy rozciąganiu  MD / CD EN ISO 10319 41 / 47 % 

Odporność na działanie warunków atmosferycznych        (Δ 
rozciąganie / Δ wydłużenie) 

EN 12224 -2,5  / -1,4 % 

Właściwości geokompozytu  

Zdolność gromadzenia wody   - ok.7 l/m² 

Certyfikat EN 13252 zgodność CE, drenaż i filtracja - 

Wytrzymałość na ściskanie (krótkotrwała) EN ISO 25619-2 ok. 200 kN/m² 

Wytrzymałość na rozciąganie  MD / CD EN ISO 10319 15,0 / 9,8 kN/m 

Wydłużenie przy rozciąganiu  MD / CD EN ISO 10319 38 / 27 % 

Odporność temperaturowa - - 30 do + 80 °C 

Prognozowana trwałość niezabudowana po ułożeniu EN 12224 maksymum 2 tygodnie 

Prognozowana trwałość w naturalnym podłożu    
                  (pH-Wert  4-9, < 5°C) 

EN ISO 13438 Minimum 25 lat 

Masa powierzchniowa - ok. 950 g/m² 

Ciężar rolki - ok. 19,0 kg 

Wymiary rolki - 10 x 2,0 m 

Pakowanie - 12 rolek na palecie przemysłowej - 

Zdolność drenażowa w płaszczyźnie                     EN ISO 12958  

Obciążenie Gradient hydrauliczny i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03 i = 1,00  

2 kPa 1,01 1,45 1,75 10,90 l/s . m 

20 kPa 0,82 1,17 1,43 10,90 l/s . m 

50 kPa 0,63 0,90 1,11 9,85 l/s . m 
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DELTA®-FLORAXX TOP  
Przykłady 
 
      
 

 

 

 

Typowe zastosowania 

 Ochronna-/ drenażowa- i / lub filtracyjna warstwa dla: 
 dachów płaskich (pod żwir, okładziny panelowe, dachy zielone …) 

 Magazyn wody dla zielonego dachu 

Dalsze pozytywne właściwości 

 Magazynuje wodę 

 Otwarta dyfuzyjnie 

 Połączona z geowłókniną 

Skrócona instrukcja montażu 

 Uszczelniona powierzchnia musi być starannie oczyszczona, aby zapobiec uszkodzeniu hydroizolacji po 

zainstalowaniu warstwy odwadniającej. Hydroizolacja musi być odporna na przerastanie korzeni zgodnie z 

wytycznymi FLL, lub dodatkowo zabezpieczona barierą przeciwkorzenną. Należy zastosować dodatkową warstwę 

ochronną i oddzielającą na hydroizolacji. 

 Geokompozyt drenażowy jest rozwijana na podłożu prosto z rolki, skierowany geowłókniną do góry. Przy pomocy 
ostrego noża dociąć folię na wymaganą długość. 

 Odłącz włókninę z krawędzi folii, nałóż równo  drugą, wciśnij profile i przykryj uprzednio oddzieloną włókniną. 

  

 Ochrona środowiska 

 Neutralna, odporna na bakterie, alkalia i inne chemikalia, odporna na przerastanie korzeni. 
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie    www.dorken.pl  
lub pod numerem telefonu naszego doradcy technicznego: +48 22 798 08 37 


