OWONIT ® 100
de noppenbaan voor grondmuurbeveiliging
en zuiverheidslaag

De voordelen :
montagevriendelijk
economisch
duurzaam
kwaliteitswaarborg

Volgens de technische voorschriften mogen gewapende vloerplaten uitsluitend op
een vooraf geplaatste zuiverheidslaag geplaatst worden. Traditioneel wordt
hiervoor magerbeton gebruikt. Deze manier leidt door de lange wachttijd,tot
de magerbeton is uitgedroogd en belastbaar is, tot aanzienlijke vertraging in het
bouwproces. Hierbij komen dan nog de kosten voor de nodige uitgravingswerken (tot 5cm diepte).
Een ideaal alternatief voor magerbeton als zuiverheidslaag is onze noppenbaan
OWONIT 100. Uitgerold op een dunne zandlaag biedt onze noppenbaan
een vaste en voldoende belastbare ondergrond.
Bovendien beschermt de noppenbaan de vloerplaat tegen opstijgend vocht.
Zonder tijdverlies kan dan verdergewerkt worden en kunnen de afstandhouders
en bewapening van betonvloerplaat worden geplaatst.

De rotvrije noppenbaan is de 2de huid van de grondmuur. Ze dient als bumperzone bij de aanaarding met stenen/aarde en beschermt de grondmuur tegen
het grondwater. De grondmuur kan blijven ademen. De kelder blijft droog, en
dit op een goedkope manier.
OWONIT 100 wordt gebruikt bij nieuwbouw en bij sanering van bestaande
grondmuren.
Het gebruik van de noppenbaan biedt bovendien nog een supplementaire
warmteisolatie.

Zo eenvoudig plaatst U OWONIT ® 100
Toebehoren
Montageknoppen
Verhindert het inscheuren
van de noppenbaan bij het
vastnagelen.

Randbovenprofiel
Voor de bovenafdichting :
Zodat geen aarde achter
de noppenbaan valt.
Na de aanaarding kan
het randbovenprofiel opnieuw
verwijderd worden.
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Toepassing onder de vloerof grondplaat
De prijsbewuste aannemer gebruikt de
noppenbaan als zuiverheidslaag voor de
gewapende vloer- of grondplaat.
De noppenbaan is het ideale alternatief voor
de traditionele zuiverheidslaag uit magerbeton.Een minimale overlapping van 30cm
zorgt voor een efficiënte bescherming van de
vloerplaat tegen opstijgend vocht.

Dit zijn de kenmerken van OWONIT® 100
Technische gegevens

Kleur

zwart

Materiaal

Polyethyleen met hoge dichtheid

Dikte

ca. 0,5 mm

Noppenhoogte

ca. 8 mm

Drukweerstand

190 kN/m²

Chemische eigenschappen : onschadelijk voor het drinkwater, chemikaliënbestendig
onverrotbaar en wortelvast
Temperatuurweerstand

: -40°C tot +80°C

Grondmuurbeveiliging volgens DIN 18195 deel 10

20 jarige garantie tegen verrotten
Leveringsprogramma
Rollengte

Rolbreedte

Artikelnr.

Aantal rollen/pallet

20 l m

1,00 m

12 06 0 00 5

24

20 l m

1,50 m

12 06 0 00 6

12

20 l m

2,00 m

12 06 0 00 7

12

20 l m

2,50 m

12 06 0 00 8

18

20 l m

3,00 m

12 06 0 00 9

18

20 l m

3,50 m

12 06 0 010

18

20 l m

4,00 m

12 06 0 011

18

Toebehoren OWONIT®

OWONIT

®

100 afsluitprofiel

Lengte 2 m

Montageknoppen
Staalnagels

3,5 x 35 m m

12 06 3 00 1

40 m /pak

12 06 3 00 2

100 St

12 06 3 00 3

100 St

OWONIT ® 100
te verkrijgen bij :

Voor meer info, kijk op onze site www.thyssenkrupp-plastics.nl

