
De dunne drainagecomposiet
DUBBELE STRUCTUUR, NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL LANGS BEIDE KANTEN

Techno  6.2

Thurn & Taxis ~ 6.800 m²

Memorial Leeuw van 
Waterloo  ~ 500 m²

Nieuw station
 van Bergen ~ 

43.000 m²



Waterdichtheidsmembraan

Beton

Aarde

Drainage

TechnoDrain 6.2

TechnoDrain 6.2 is een geocomposiet bestaande uit een HDPE-membraan 

met driedimensionale structuur en een groot poriënvolume, die aan beide 

zijden bedekt is met niet-geweven geotextiel uit polypropyleen van 120 g/m². 

Deze composiet heeft een weerstand van 45 t/m² en is perfect geschikt voor 

horizontale drainage onder sterke druk. Technodrain 6.2 is ook de ideale 

oplossing voor verticale drainage, verluchting, isolatie en bescherming 

van funderingen, muren, tunnels...

 Verticale drainage van muren en funderingen

Voor een verticale drainage zal de TechnoDrain 6.2 tegen de waterdichting verwerkt worden. 
Bevestig iets hoger dan het te draineren oppervlak (door vastschroeven of vastspijkering). De 
aanaarding in meerdere lagen opvullen en aandichten, voorheen bereik van hoogste niveau.
Het bovenste overtollige membraan na volledige aanaarding afsnijden.
De afwerking zal gerealiseerd worden aan de hand van een afwerkingsprofiel of met grind. Het 
opgevangen water in de TechnoDrain 6.2 zal afgevoerd worden naar een drainage afvoerbuis, 
aan de voet van het product. Dankzij de dubbele structuur met hoge drainagecapaciteit, 
laat de TechnoDrain 6.2 een ventilatie toe van de onderbouw, biedt deze een mechanische 
bescherming tijdens de aanaarding en vermindert het product tevens de hydrostatische druk.

Dunne drainagecomposiet met hoge weerstand



Waterdichtheids-
membraan

Klinkers of 
kasseien

Gestabiliseerd zand

Betondal

TechnoDrain 6.2

Voordelen

  MULTI-RICHTING DRAINAGE

  ZEER DUN : 6 mm

  NIET SAMENDRUKBAAR EN BESTENDIG TOT 45 t/m²

  GROOT DOORLAATVERMOGEN

  VERLUCHTING VAN DE ONDERGRONSE MUREN

  EENVOUDIGE VERBINDINGEN

  BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

 Horizontale drainage onder hoge druk

Voor een plaatsing van de TechnoDrain 6.2 in horizontale drainage op een 
waterdichtheidsmembraan, moet men de geocomposiet uitrollen en de 
overlappingsstroken van het niet-geweven geotextiel uitvouwen op het aangrenzende 
paneel. Het gestabiliseerde zand dat dienst doet als plaatsingsbed voor de 
wegbedekking, zal vervolgens uitgevoerd worden op de TechnoDrain 6.2. Zijn 
dubbele structuur laat toe dat het water dat door de wegbedekking heen drong, zowel boven 
als onder het membraan kan wegvloeien en zo stilstaand water op het waterdicht oppervlak 
vermijdt.

Dunne drainagecomposiet met hoge weerstand



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.
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Kenmerken

Geocomposiet voor drainage-systemen
(EN 13252)
Materiaal : HD-PE (membraan) en PP (geotextiel)

Dikte (EN ISO 9863-1) : 6 mm* onder 2 kPa

Lengte (rol) : 25 m

Breedte membraan : 1,10 m of 2 m

Breedte niet-geweven : 1,30 m of 2,20 m

Niet-geweven op 2 zijden : 120 g/m²  (Fibertex)

Totaal Gewicht : 800 g/m²

Beschrijving voor het lastenboek
Uitvoering voor de «... drainage...» door middel van een drainerend 
geocomposietmateriaal bestaande uit een driedimensionale structuur met 
hoge holte-index en bedekt aan beide zijden met een niet-geweven geotextiel 
uit polypropyleen van 120 g/m². Het geocomposietmateriaal heeft een dikte 
van 6 mm. De verschillende structuren worden geassembleerd door verlijming 
en naaiwerk met twee draden. De geocomposiet zal de hieronderstaande 
debietcapaciteit in de vlakte op de twee zijden hebben :
- Indien i=0,03 onder 50 kPa, doorlaatvermogen van 1,12.10-4 m²/s.
- Indien i=0,03 onder 150 kPa, doorlaatvermogen van 0,80.10-4 m²/s.
- Indien i=0,5 onder 50 kPa, doorlaatvermogen van 2,56.10-4 m²/s.
- Indien i=0,5 onder 150 kPa, doorlaatvermogen van 1,48.10-4 m²/s.
De geocomposiet heeft een trekweerstand van meer dan 18 kN/m en is 
bestand tegen een minimale druk van 450 kPa.
De geocomposiet zal bedekt moeten zijn binnen de twee weken na zijn plaatsing.

Referenties : Nieuw NMBS station van Bergen 43.000 m² • Chirec ziekenhuis Delta-site 3.300 m² • Memorial Leeuw van 
Waterloo 500 m² • Baxter Eigenbrakel 5.000 m² • Glaxo Smith Kline Waver 4.700 m² • Thurn & Taxis Brussel 6800 m² • 
Olympiades kantoor Evere 1.100 m² • Egmont II Brussel 600 m² • Country Hall Sart Tilman 2.500 m² • Parking Le Berry Waver 
1.500 m² • Res. Symfonie Middelkerke 700 m² • Nedco Ganshoren 500 m²...

ISO
9002

* tolerantie 10%

** tolerantie 20%

Drukteweerstand (EN ISO 25619-2):
>450 kPa  (45 t/m²)

Weerstand trekkracht (EN ISO 10319) : 22,8 kN/m*

Debietcapaciteit in de vlakte op de twee zijden
(EN ISO 12958) :
i=0,03 50 kPa :  1,12.10-4 m²/s**
  150 kPa : 0,80.10-4 m²/s**

i=0,5 50 kPa :  2,56.10-4 m²/s**
  150 kPa : 1,48.10-4 m²/s**
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