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Technický list
Odvodňovací systém Triangel Plus
Odvodňovací profil k odvodu přebytečné vody ze substrátu a
drenážní vrstvy. Díky zámkovému spojení možnost vytvoření
nekonečné odvodňovací větve.

Technické údaje a vlastnosti :
Materiál :
Délka :
Výška :
Šířka :
Barva :
Průřez :

ABS recyklát
100 cm
cca. 5 cm
cca. 10 cm
černá
půlkulatý

Drenážní kapacita :

sklon
0%
1%

drenážní kapacita

2%

cca. 1,13 l/s
cca. 1,22 l/s
cca. 1,24 l/s

Navrhování :

Přesné stanovení množství , rozměry rastru a max. délek toků vyžaduje
výpočet množství vody k odvedení ze střechy v závislosti na množství srážek
v daném území, plánované skladbě střechy a velikosti odvodňované plochy,
s použitím odtokového součinitele

Forma dodávky :

V kartonu na paletě : 30 ks/karton, 10 kartonů /paleta

Jednotkové množství :

Min .odebrané množství : 30 ks

Oblast použití :

- na plochých střechách se sklonem do 5°
- k odvodu přebytečné vody z drenážních vrstev a substrátu
s délkou odtoku 6 – 10 m
- k podpoření odvodu přebytečné vody v odvodňovacích úžlabích
- kombinovatelná s kontrolní šachtou Kombi, Maxi, trianglovým sběrným kanálem
typ TSK a kačírkovými lištami přes prolisované zasunovací otvory

Zpracování :

jednoduchý zámkový systém
možnost natočení od středové osy doleva nebo doprava v úhlu cca 35°
Pokládka dle Optigrün - kladecího schématu nebo dle plánu
(viz také Optigrün-návod k pokládce)

Skladování :

naležato, v plusových teplotách, chránit před UV zářením

U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních nebo zkušebních laboratořích. Hodnoty podléhají přirozeně
určité výrobní toleranci resp. výrobní odchylce.Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy
Optigrün v době vydání. Firma Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o aktuální poznatky v dané situaci a rovněž modifikaci
uvedených vlastností. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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