
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Drain-15
ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΙΣ-
ΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΥΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Γεωσυνθετικό φύλλο προστασίας και αποστράγγισης
αποτελούμενο από τρισδιάστατο πυρήνα ινών πολυ-
προπυλενίου με ενσωματωμένα δύο γεωυφάσματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Ως αποστραγγιστική στρώση σε υπόγειες κατασκευ-
ές

▪

Αποστράγγιση επιχωματωμένων τοιχίων και στοι-
χείων

▪

Αποστράγγιση κεκλιμένων στοιχείων▪
Στρώση διαχωρισμού για προστασία της στεγανο-
ποίησης

▪

Προστασία υπόγειων κατασκευών που έχουν στεγα-
νοποιηθεί με ασφαλτικά γαλακτώματα

▪

Στρώση προστασίας κάτω από πλάκες σε δώματα▪
Στρώση προστασίας μεμβρανών σηράγγων▪
Στρώση διαχωρισμού και προστασίας σε φυτε-
μένους χώρους (π.χ. ζαρντινιέρες, ταρατσόκηπους)

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολη τοποθέτηση▪
Υψηλή αποστραγγιστική ικανότητα▪
Καλή αντοχή σε χημικά▪
Οικονομική προστασία▪
Λειτουργεί ως προστατευτική στρώση ενάντια στα
μηχανικά φορτία του ίδιου του εδάφους

▪

Απορροφά και φιλτράρει τα υπόγεια ύδατα, ενι-
σχύοντας την ικανότητα απορροής του συνολικού
συστήματος αποστράγγισης

▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Αποστραγγιστικά φύλλα σύμφωνα με UNE EN 13252:
2005.
Δήλωση Επίδοσης (DoP) 01 07 04 99 900 0 000001
1053, πιστοποιημένη από τον οργανισμό πιστοποίη-
σης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
1213, με αριθμό πιστοποιητικού 1213-CPR-3910 και
φέρει τη σήμανση CE.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύσταση Αποστραγγιστικές ίνες: Πολυπροπυλένιο

Γεωύφασμα: Πολυπροπυλένιο

Συσκευασία 2 m x 25 m (50m2) ρολά

Εμφάνιση / Χρώμα Ίνες αποστράγγισης: μαύρο
Γεωύφασμα: λευκό

Διάρκεια ζωής Το προϊόν δε λήγει κατά τη διάρκεια σωστής αποθήκευσης.

Συνθήκες αποθήκευσης Τα ρολά πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κατα-
κόρυφη ή οριζόντια θέση, προστατευμένα από την άμεση έκθεση σε ηλια-
κή ακτινοβολία, βροχή, χιόνι, πάγο, κ.λ.π.

Πάχος Ίνες αποστράγγισης: ~12,8 mm
Γεωύφασμα: ~ 1,1 mm
Γεω-συνθετικό προϊόν: ~ 15 mm
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Μονάδα βάρους Ίνες αποστράγγισης: ~650 g/m2

Γεωύφασμα: ~140 g/m2

Γεω-συνθετικό προϊόν: ~930 g/m2

Αντοχή σε δυναμική διάτρηση ~ 21 mm

Εφελκυστική αντοχή Διαμήκης: ~ 9,5 kN/m
Εγκάρσια: ~ 10,5 kN/m

Επιμήκυνση (θραύσης)
Διαμήκης: ~ 90%
Εγκάρσια: ~ 70%

Υδατοπερατότητα ~ 100 mm/s

Ικανότητα ροής νερού Επαφή S/R i=0.04 i= 0.10 i= 1.00
Διαπερα-
τότητα στο
επίπεδο του
γεω-συνθετι-
κού υλικού/
Υδραυλική
μετάδοση

20 kPa 0.55 0.900 2.200
50 kPa 0.130 0.220 0.800
100 kPa 0.070 0.100 0.400

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τοποθέτηση κατακόρυφα:
Η τοποθέτηση γίνεται απλώνοντας το φύλλο από το
ρολό του επί του υποστρώματος που θα προστα-
τεύσει. Κόψτε το φύλλο στο απαιτούμενο μήκος. Εάν
στο σημείο της τοποθέτησης υπάρχει σωλήνας απο-
στράγγισης, κόψτε επιπλέον μήκος 40 cm για την ανα-
δίπλωση γύρω από το σωλήνα. Το φύλλο στερεώνε-
ται μηχανικά στο υπόστρωμα στο ανώτερο σημείο,
αφήνοντας περίπου 5 cm πάνω από το σημείο της τε-
λικής στάθμης του εδάφους.
Η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων θα πρέπει να
είναι περίπου 25 cm, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
ζώνες επικάλυψης και την κορυφή, όπου θα πρέπει να
αυξηθεί ο αριθμός των στηριγμάτων. Τα στηρίγματα
θα πρέπει να είναι καρφίδες βάσης πολυπροπυλε-
νίου ή χαλύβδινες καρφίδες.
Η επικάλυψη μεταξύ των ρολών θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 20cm κατακόρυφα και 12cm οριζοντίως,
τοποθετώντας τη δεύτερη στρώση επί της πρώτης. Το
τελείωμα θα γίνει στο άνω άκρο, χρησιμοποιώντας
ξύλινα πηχάκια και σφραγίζοντας το κενό μεταξύ του
φύλλου και του υποστρώματος με χρήση του 1-συ-
στατικού πολυουρεθανικού σφραγιστικού Sikaflex-11
FC+. Οι επικαλύψεις των γωνιών πραγματοποιούνται
διπλώνοντας το φύλλο.
Τοποθέτηση οριζόντια:
Η εφαρμογή γίνεται απλώνοντας το ρολό του γεωσυ-
νθετικού επί του υποστρώματος προς την κατεύθυν-
ση της κλίσης.
Κόψτε το φύλλο σε μήκος 10 cm μακρύτερο από το
μήκος του υποστρώματος, ούτως ώστε να διπλωθεί
κατά μήκος των άκρων.
Θα πρέπει να προβλεφθεί δημιουργία ενός ανοίγμα-
τος αγκύρωσης στις περιοχές στέψης και στις βάσεις
των κεκλιμένων επιφανειών. Οι επικαλύψεις μεταξύ
των φύλλων θα πρέπει να είναι 10 cm, τόσο κατα-
κόρυφα, όσο και οριζόντια.
Ενώστε τα φύλλα με πλαστικούς συνδετήρες, τοποθε-

τημένους ανά απόσταση 20 cm. Σταθεροποιήστε τις
ζώνες επικάλυψης για να αποφύγετε μετακινήσεις του
συστήματος και διείσδυση εδάφους στο σύστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Συνιστάται να μην τοποθετείτε περισσότερο υλικό
από όσο θα μπορούσε να επικαλυφθεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα.

▪

Τα γεμίσματα των εδαφών θα πρέπει να γίνονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η απορροή του
νερού επί του υποστρώματος. Σε κάθε περίπτωση,
θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος στερεών σω-
ματιδίων μεταξύ του φύλλου και του υποστρώματος.

▪

Τηρείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα
του προϊόντος, καθώς επίσης και τους τοπικούς κα-
νονισμούς.

▪

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006-REACH

To παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια
του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να
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ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές
ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δε-
δομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του.
Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που
δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμ-
φωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν
δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern /
ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο
Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κα-
τάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγα-
λύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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