
drainagemat voor groendaken
UITERMATE DOELTREFFEND VOOR HORIZONTALE EN VERTICALE DRAINAGE

Roof  ST12

Groendak op
ondergrondse garage



 Horizontale drainage van groendaken - extensief en intensief:  
Roofdrain ST12 voert het overtollige water op een gecontroleerde manier af en laat een continue drainerende 
structuur toe. Zijn wateropslagcapaciteit (±6 l/m²) verzekert een optimale plant ontwikkeling terwijl overtollig 
water op een gecontroleerde manier wordt geëvacueerd. De structuur en densiteit van het product zijn een 
fantastische meerwaarde voor de veiligheid tegen puntbelasting en beschermen de waterdichting tijdens de 
plaatsing en het onderhoud van het groendak. Zijn lage gewicht voorkomt overbelasting van de ondersteunende 
structuren. Bovendien is Roofdrain ST12 tijdens het plaatsen van substraat of grond tevens toegankelijk voor 
werftoestellen met banden. 
Het geotextiel op de bovenzijde filtert de fijne deeltjes en laat het water door. Een zijdelingse overlapping zonder 
toename in dikte zal verzekerd worden door gebruik te maken van het overlappend geotextiel. Vervolgens zal de 
mat bedekt worden met grond of substraat ter realisatie van het intensief of exensief groendak. 

Roofdrain ST12 bestaat uit een driedimensionale structuur van 
polypropyleenvezels samengebracht door een uniek en exclusief naaldprocedé 
waarbij kleine drainagekanalen gevormd worden. Deze mat is bedekt en 
samengebracht met een niet- geweven geotextiel uit polyester van ± 150 g/m² 
dat dienst doet als filterende drainage. In 1 enkel product biedt het zowel 
drainage, mechanische bescherming als wateropslag aan het groendak.

Drainage, wateropslag
en mechanische bescherming.

Roofdrain ST12

Groendak op ondergrondse garage

Toegankelijk 
voor 

machines Snelle plaatsing
Overlappingen zonder toename in

dikte en zonder productverlies



Voordelen

  UITERMATE DRAINERENDE DOELTREFFENDHEID

  WATEROPSLAG

  UITSTEKENDE MECHANISCHE BESCHERMING

  LICHT – SNELLE PLAATSING

  TOEGANKELIJK VOOR MACHINES MET BANDEN

  ROTVAST EN CHEMISCH BESTENDIG

 Horizontale drainage onder tegels – terras:

 Roofdrain ST12 is perfect geschikt voor horizontale drainage van terrassen op een betondal of een 
waterdichtingsmembraan. De drainagemat is uitgerold met het niet- geweven geotextiel naar boven gericht en de 
zijdelingse overlapping respecterend. De mat wordt bedekt met een mager beton of stabilisé van minimaal 7 cm 
alvorens de finale afwerkingslaag te plaatsen (tegels, klinkers, enz…).

 Verticale drainage van muren en fundamenten:

 Roofdrain ST12 kan ook verticaal aangebracht worden om de hydrostatische druk op de muren te verminderen. Het 
membraan beschermt de afdichtings- of waterdichtingslaag tegen steen beschadigingen tijdens het aanbrengen van 
aarde tegen de muur en voert infiltratiewater snel weg naar de funderingsafvoeren.

Roofdrain ST12

Overlappingen zonder toename in
dikte en zonder productverlies

Groendak Ontdekt ook onze

Wortelweringsscherm
RB Line 800

Meer dan 100.000 m² referenties in België
Bella Vita - Waterloo : 6000 m² 
Tuin City Dockx - Anderlecht : 4080 m² 
Park Lane - Brussel : 3200 m²
Port du Bon Dieu - Namen : 3400 m²
Residentie Waterweelde (Blauwe Parel) - Bredene : 3000 m²
...



De gegeven inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten. Ze worden ter goeder trouw gegeven
maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval
van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten.
ondernemingsnummer BE 0405.642.815 – RPR Nijvel

insulco bvba • Industriezone Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be
Website : www.matgeco.be 
 

Vind de beschrijving voor het lastenboek terug op onze website: http://roofnl.matgeco.be

Ontdek het hele drainagemembranen gamma op

www.matgeco.be
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Kenmerken

Rolformaat : 20 m x 2 m

Dikte : ± 12 mm (zie onderstaande tabel)

Drainagekanalen : ± 55/m

Gewicht/m² : ± 1250 g/m²

Membraanmateriaal : Polypropyleenvezels

Niet-geweven geotextiel : Polyestervezels (150g/m²)

Overlapping in niet-geweven geotextiel : ± 10 cm

Wateropslag : ± 6 l/m²

Drainagecapaciteit bij 2 kPa : 2,4 l/s.m (horizontaal)

    22 l/s.m (vertikaal)

Palet : 4 rollen van 40 m²

Geproduceerd in België

Grote wateropslag (± 6 l/m²)

Druksterkte test*Toleratie ± 10 %

2 m

Gewicht per daktypes volgens het TV 229 :

- Extensief dak : 30 tot 100 kg/m²
- Licht intensief dak : 100 tot 400 kg/m²
- Intensief dak : >400 kg/m²

Belasting RoofDrain dikte

1 kPa (100 kg/m²) ≥ 12.5 mm*

5 kPa (500 kg/m²) ≥ 11 mm*

10 kPa (1000 kg/m²) ≥ 10 mm*

20 kPa (2000 kg/m²) ≥ 9 mm*


