DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

B A S I S

DELTA®-MS 20
Universele drainagelaag voor
veiligheid op lange termijn.
Betrouwbare horizontale of verticale drainage bij 2-wandige
constructies in hoog-, diep- en ingenieurbouw.

■ Drainagesysteem
DELTA®-kwaliteitsmerk uit eigen productie.

■ Voor hoog-,
diep- en
ingenieurbouw

■ Voor horizontale
en verticale
toepassingen

DELTA®-MS 20

Hoge drainagecapaciteit
bij 2-wandige constructies:

Het belangrijkste in het kort:

Noppenhoogte

DELTA®-MS 20 ...
■■ ... is een drukvaste noppenbaan uit speciaal PE
met hoge dichtheid.

ong. 20 mm

Luchtvolume tussen
de noppen
ong. 14 l/m2
Kleur

Bruin

Temperatuursbestendigheid

- 30 °C tot + 80 °C

Rolafmetingen

20 m x 2 m

Drukvastheid
(EN ISO 604)

ong. 200 kN/m

Drainagecapaciteit

ong. 10 x 10-3 m2/s (10 l/s·m)

Milieu

Onschadelijk voor het drinkwater,
bestand tegen bacteriën, alkaliën en
chemicaliën. Wortelbestendig.

2

■■ ... biedt een bijzondere zekerheid door de
20 mm hoge noppen en het grote drainagevermogen.
■■ ... is onrotbaar, bestand tegen chemicaliën en
onschadelijk voor het drinkwater.

■■ ... voert bij een horizontale plaatsing tussen
funderingsplaat en afgewerkte vloerplaat, het
opstijgende grondwater af naar een afvoerput
met pompinstallatie.
■■ ... biedt een ideale beschermingslaag tegen
waterinfiltraties in tunnelbouw. Bij een plaatsing met de noppen naar buiten ontstaat een
doorlopend kanaalsysteem, langs waar het
water naar de drainage kan afgevoerd worden.

■■ ... kan horizontaal en verticaal geplaatst worden als verloren bekisting of als bescherming
tussen beton- of metselwerk.
■■ ... voert bij verticale plaatsing het insijpelende
zakwater optimaal af.

■■ DELTA®-MS 20

■■ Polybeton of gewapende
betonlaag

■■ Funderingsplaat met
helling
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DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG, Herdecke, Duitsland.
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