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Zdjęcia z instalacji systemów Nophadrain

Niniejszy dokument został opublikowany przez Nophadrain BV jako przyczynek do dobrych praktyk w zakresie stosowania zielonych 
dachów. Chociaż dokument ten opracowano z najwyższą starannością, firma Nophadrain wyklucza swoją odpowiedzialność za błędy i 
pominięcia, a także odpowiedzialność wynikającą z treści niniejszej broszury. Czytelnik powinien zapoznać się z zasadami i praktykami 
tu opisanymi w związku z wybranym konkretnym zastosowaniem, zasięgnając jednocześnie odpowiedniej, niezależnej, profesjonalnej 
porady.                           © Nophadrain V07-2019 PL
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          Objaśnienia piktogramów

Komponenty systemu Nophadrain dla dachów intensywnych

Komponenty systemu Nophadrain dla ciągów pieszych na zielonych dachach

Komponenty systemu Nophadrain dla dla dróg na zielonych dachach - ruch osobowy

Komponenty systemu Nophadrain dla dla dróg na zielonych dachach - ciężki ruch kołowy

Wysokość konstrukcji w mm

Komponenty systemu Nophadrain dla dla drenaży pionowych

Ilość gromadzonej wody w l/m2

Wytrzymałość na ściskanie / procentowe odkształcenie pod ciśnieniem 1 MPa

Komponenty systemu Nophadrain dla dachów ekstensywnych

Piktogramy dotyczące aplikacji

Komponenty systemu Nophadrain dla dachów ekstensywnych ze spadkiem

Piktogramy fizycznych właściwości  systemów Nophadrain
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Folia separacyjna i poślizgowa ND TGF-20
Wysokiej jakości folia separacyjna i poślizgowa. Instalowana pomiędzy membraną hydroizolacyjną 
a wyższymi warstwami. Chroni membranę przed skutkami działania sił poziomych. Folia ND TGF-20 
powinna być instalowana z zakładką nie mniejszą niż 100 mm.

Zastosowanie folii separacyjnej i poślizgowej ND TGF-20
Folia ND TGF-20 jest komponentem Systemów Nophadrain dla Dróg i Parkingów oraz Systemów 
Nophadrain dla Ciągów Pieszych, na dachach odwróconych.

Właściwości folii separacyjno poślizgowej ND TGF-20
• Materiał: Polietylen niskiej gęstości (modyfikowany LDPE)*
• Grubość: 0.20 mm
• Waga: ok. 180 g/mm2

 1.1 Folia separacyjna i poślizgowa ND TGF-20

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Folia separacyjna i poślizgowa ND TGF-20 około. 50 m x 2 m około. 100 m2, rolka

Folia separacyjna i poślizgowa ND 
TGF-20

Folia Poślizgowa i Ochronna ND TSF-100
Gruba (1 mm) folia separacyjna, ochronna i poślizgowa wykonana z modyfikowanego polietylenu 
(HDPE) o wysokiej gęstości. Podstawowym zadaniem folii ND TSF-100 jest ochrona membrany  
hydroizolacyjnej w sytuacji gdy istnieje ryzyko jej uszkodzenia w efekcie działania dużych sił  
statycznych lub dynamicznych. Może być instalowana jako dolna płaszczyzna warstwy poślizgowej. 
Folia ND TSF-100 powinna być instalowana z zakładką technologiczną nie mniejszą niż 100 mm.

Zastosowanie folii poślizgowej i ochronnej ND TSF-100
Folia ND TSF-100 jest komponentem Systemów Nophadrain dla Dróg i Parkingów oraz Systemów 
Nophadrain dla Ciągów Pieszych. Produkt ten ma także zastosowanie w systemach zielonych dachów 
intensywnych.

Skuteczność ochrony została dowiedziona podczas testu MPA Bautest GmbH, przeprowadzonego 
przez Instytut KIWA, na podstawie normy hEN 13719 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości 
wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.

Właściwości folii poślizgowej i ochronnej ND TSF-100
•  Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (modyfikowany HDPE)
•  Grubość: ok. 1 mm
•  Waga: ok. 930 g/m²
•  Ochrona zgodnie z DIN 18195 - Part 10
•  Test: -Test wydajności w Uniwersytecie Technologicznym w Monachium(D) – ocena 

 wydajnościi zachowanie się konstrukcji w symulowanych warunkach drogowych. KIWA 
 MPA Bautest GmbH , Teest wydajności na podstawie hEN EN 13719

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Folia poślizgowa i ochronna ND TSF-100 około. 50 m x 2 m około. 100 m2, roll

Folia Poślizgowa i Ochronna ND 
TSF-100

Warstwa separacyjna, ochronna i poślizgowa Nophadrain pełni w systemach zielonych dachów trzy funkcje. Funkcje 
separacyjną – oddzielając materiały, które są wzajemnie chemicznie agresywne (np. polichlorek vinylu (PVC) i polistyren 
(PS)). Funkcje ochronną - chroniąc membranę hydroizolacyjną przed uszkodzeniami powodowanymi przez obciążenia 
statyczne. Funkcje warstwy poślizgowej, chroniąc membranę hydroizolacyjną przed uszkodzeniami powodowanymi 
przez obciążenia dynamiczne. Warstwa poślizgowa składa się z dwóch gładkich warstw, nie klejących się do powierzch-
ni, które chronią znajdującą się bezpośrednio pod nią membranę hydroizalacyjną przed działaniem obciążeń dynamicz-
nych, niwelując siły spowodowane ruchem wyższych warstw. Wybór konkretnego produktu Nophadrain, zależy od funk-
cji nawierzchni znajdującej się ponad membraną hydroizolacyjną oraz warunków w jakich będzie ona funkcjonowała. 

Jeżeli bezpośrednio na membranie instalowany jest zintegrowany system drenażowy Nophadrain, to przy niewielkich 
obciążeniach statycznych, może on przejąć rolę warstwy separacyjnej i ochronne.

 1.2 Folia Poślizgowa i Ochronna ND TSF-100

*   Produkt wykonany z recyklatów i  może mieć różne odcienie i kolory

  1      Warstwa separacyjna, ochronna i poślizgowa



2

Folia przeciwkorzenna WSB-50
Wysokiej jakości, gruba (0.5 mm) folia przeciwkorzenna. Zabezpiecza niższe warstwy dachu przed 
przerastaniem przez korzenie roślin. Warstwa ta jest instalowana bezpośrednio na hydroizolacji i jest 
niezbędna w przypadku membran hydroizolacyjnych bez certyfikatu odporności na przerastanie kor-
zeni Folia ND WSB-50 i ND WSB-80 powinna być instalowana z termozgrzewaną zakładką
technologiczną nie mniejszą niż 100 mm.

Zastosowanie folii przeciwkorzennej WSB-50
Warstwa przeciwkorzenna ND WSB-50 jest komponentem Systemów Nophadrain dla Eksten-
sywnych Zielonych Dachów w przypadku, jeśli zastosowana membrana hydroizolacyjna nie jest 
odporna na przerastanie korzeni.

Folia przeciwkorzenna ND WSB-80
Podobna do folii przeciwkorzennej ND WSB-50, ale o grubości 0.8 mm

Zastosowanie folii przeciwkorzennej ND WSB-80.
Warstwa przeciwkorzenna ND WSB-80 jest komponentem Systemów Nophadrain dla Intensywnych 
Zielonych Dachów w przypadku, jeśli zastosowana membrana hydroizolacyjna nie jest odporna na 
przerastanie korzeni.

Właściwości folii przeciwkorzennej ND WSB-50 / ND WSB-80
• Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (modyfikowany LDPE)
• Grubość: ok. 0.5 / 0.8 mm
• Waga: ok. 468 / 748 g/m²

 2.1 Folia przeciwkorzenna WSB-50 / ND WSB-80

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Folia przeciwkorzenna ND WSB-50 około. 25 m x 4 m około. 100 m2, rolka

Folia przeciwkorzenna ND WSB-80 około. 37.5 m x 4 m około. 150 m2, rolka

Folia przeciwkorzenna WSB-50

Folia przeciwkorzenna WSB-80

Warstwa przeciwkorzenna chroni leżącą pod nią membranę hydroizolacyjną przed przerośnięciem przez korzenie. Warstwa  
ta jest zbędna w przypadku zastosowania korzenioodpornej membrany hydroizolacyjnej (np. PVC, EPDM (Ethylene  
Propylene Diene Monomer) lub membrany bitumicznej, testowanych zgodnie DIN 4062-1.

Jeśli membranę hydroizolacyjna nie jest korzenioodporna, osobna warstwa przeciwkorzenna powinna zostać zainstalowana na
jej górze. Połączenia powinny być termozgrzewane.

  2       Warstwa przeciwkorzenna
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Rdzeniem Zintegrowanych Systemów Drenażowych Nophadrain jest mata drenażowa wykonana z  
wysokoudarowego polistyrenu (HIPS). Dzięki temu Systemy drenażowe Nophadrain cechują się bardzo wysoką 
wytrzymałością na ściskanie (od 450 do 1,200 kPa) i odpornością na odkształcenia, a co za tym idzie, wysoką i niezmienną 
wydajnością drenażową. Mata drenażowa może pełnić tylko funkcję drenażu lub dodatkowo może być wyposażona, w 
zależności od wymagań projektowych, w zbiorniki gromadzące wodę oraz posiadać otwory dyfuzyjne do odprowadzania pary  
wodnej z niższych warstw dachu. Górną warstwę Zintegrowanego Systemu Drenażowego Nophadrain stanowi spojona 
z rdzeniem drenażowym wysokiej jakości włóknina filtracyjna. Warstwa ta jest spojona za pomocą specjalnego kleju. 
Taki system łączenia nie powoduje (w przeciwieństwie do łączenia za pomocą zgrzewania) obniżenia wytrzymałości 
oraz pogorszenia właściwości filtracyjnych włókniny filtracyjnej (w przeciwieństwie do łączenia za pomocą zgrzewania). 
Zapobiega on również zapadaniu się geowłókniny do wnętrza maty drenażowej. Stosowane w Systemach Drenażowych  
Nophadrain włókniny filtracyjne są dobierane pod kątem warstwy występującej powyżej systemu drenażowego.  
Odpowiedniej jakości drenaż musi cechować dobrana odpowiednio do warunków i niezmienna w czasie wydajność 
drenażowa, oraz wysoka odporność na odkształcenia. O tym, czy wydajność drenażowa będzie niezmienna wraz z upływem  
czasu, decyduje tworzywo, z jakiego drenaż został wykonany. Wysokoudarowy polistyren, wykorzystywany do  
produkcji Systemów Drenażowych Nophadrain wykazuje w przeciwieństwie do polietylenu HDPE bardzo dużą 
wytrzymałość na ściskanie oraz nieporównywalnie wysoką odporność na odkształcenia (=pełzanie materiału). Dzięki temu 
Systemy Drenażowe Nophadrain charakteryzuje niezmienna w czasie wydajność drenażowa pozwalająca odprowadzić 
nadmiar wody z powierzchni dachu. Systemy Drenażowe Nophadrain spełniają normy DIN-4595 "Drainage and  
protection of sub-structures design, dimensioning and installation", które mówią o tym, że warstwa drenażu musi pozostać 
w pełni sprawna przez okres 50 lat System Drenażowy Nophadrain dostarczany jest w rolkach jako „kanapka” złożona ze  
spojonych ze sobą różnych warstw funkcjonalnych. Dzięki temu instalacja systemów jest bardzo prosta i szybka.  
Minimalizuje to ryzyko uszkodzenia membrany hydroizolacyjnej w trakcie instalacji drenażu (3x mniejszy ruch na  
hydroizolacji). 

W znakomity sposób niweluje wpływ działania ciśnienia hydrostatycznego na membrany hydroizolacyjne. Ponadto  
odprowadza nadmiar wody z warstwy substratu zielonego dachu i z warstwy podbudowy pod chodnikami i  
drogami. Zapobiega też gromadzeniu się nadmiaru wody w substracie i w podbudowie, dzięki czemu zapewnia roślinom  
odpowiednie warunki wilgotnościowe oraz zapobiega uszkodzeniom mrozowym nawierzchni chodników i dróg.

Wszystkie Systemy Drenażowe Nophadrain są oznakowane znakiem CE zgodnie z hEN EN 13252.

Prosta 
aplikacja

Szybka 
instalacja

Łatwy 
transport

Wysoka 
odporność 

na 

Zintegrowane systemu Nophadrain: 
wszystkie warstwy unkcjonalne w  jednym produkcie.

  3      Zintegrowane Systemy Drenażowe Nophadrain
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Zintegrowany system drenażowy 
ND 200

Zintegrowany system drenażowy ND 100
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, wykonany z recyklingowanego wysoko-udarowego 
polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest odporny na ściskanie drenaż z wypustkami o wysokości ok. 
8 mm. Warstwę filtracyjną stanowi nietkana włóknina przytwierdzona do każdej wypustki drenażu za 
pomocą specjalnego kleju.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 100
Zintegrowany system drenażowy ND 100 jest komponentem Systemów Nophadrain dla  
Ekstensywnych Zielonych Dachów. Odpowiedni dla dachów o średnim spadku. Pełni funkcje filtrującą,
drenażową i ochronną.

Zintegrowany system drenażowy ND 120
System o podobnej budowie do systemu ND 100, ale spojony od dołu z dodatkową warstwą  
folii poślizgowej chroniącej membranę hydroizolacyjną poprzez rozłożenie sił nacisku. Zintegrowany 
system drenażowy ND 120 jest komponentem Systemów Nophadrain ND Click. Pełni funkcje filtrującą, 
drenażową i ochronną.

Zastosowanie systemu drenażopwego ND 120
System drenażowy ND 120 jest komponentem systemu drenaży pionowych oraz systemu dachów 
ekstensywnych Nophadrain. Pełni funkcję filtracyjną, drenażową i ochronną.

Właściwości systemów drenażowych ND 100 / ND 120
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Warstwa separacyjno-ochronna: polipropylen (PP) – tylko ND 120
• Grubość: ok. 8 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 500 kPa
• Waga: ok. 653 / 694 g/m² (ND 120)
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 2.97 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: *0.36 l/(s.m)

Zintegrowany system drenażowy 
ND 100

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy  
ND 100 / ND 120

około. 32 m x 1.25 m około. 40 m2, rolka

Zintegrowany system drenażowy 
ND 120

 3.1  Zintegrowany system drenażowy ND 100 / ND 120

500 kPa

8 mm

500 kPa

8 mm

Zintegrowany system drenażowy ND 200
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, z innowacyjnym kształtem „wypustek”, wykonany
z recyklingowanego wysokoudarowego polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest odporny na ściskanie 
drenaż z wypustkami o wysokości 12.0 mm. Warstwę filtracyjną stanowi nietkana włóknina przytwierd-
zona do każdej wypustki drenażu za pomocą specjalnego kleju.

Zintegrowany system drenażowy ND 220
System o podobnej budowie do systemu ND 200, ale spojony od dołu z dodatkową warstwą śliskiej 
folii, która w kombinacji z 1 warstwą folii poślizgowej ND TGF-20 lub TSF-100, pełni rolę warstwy 
poślizgowej, oraz chroni membranę hydroizolacyjną rozkładając sił nacisku.

3.2  Zintegrowany system drenażowy ND 200 / ND 220

12.5 mm

700 kPa
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Zintegrowany system drenażowy 
ND 220

Zastosowanie systemów drenażowych ND 200 / ND 220
Zintegrowane systemy drenażowe ND 200 i ND 220 są komponentami Systemów Nophadrain dla 
Ciągów Pieszych. Pełnią funkcje filtrującą, drenażową i ochronną.

Właściwości systemu drenażowego ND 200 / ND 200
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Warstwa poślizgowa, separacyjno-ochronna: polipropylen (PP) – tylko ND 220
• Grubość: ok. 12.50 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 700 kPa
• Waga: ok. 908 / 949 g/m² (ND 220)
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 5.29 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 0.60 l/(s.m)

700 kPa

12.5 mm

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy  
ND 200 / ND 220

około. 32 m x 1.25 m około. 40 m2, rolka

Zintegrowany system drenażowy 
ND 220h

Zintegrowany system drenażowy ND 200h
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, z innowacyjnym kształtem „wypustek”, wykonany z 
recyklingowanego wysokoudarowego polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest odporny na ściskanie 
drenaż z wypustkami o wysokości 16.0 mm. Warstwę filtracyjną stanowi nietkana włóknina przytwierd-
zona do każdej wypustki drenażu za pomocą specjalnego kleju.

Zintegrowany system drenażowy ND 220h
System o podobnej budowie do systemu ND 200h, ale spojony od dołu z dodatkową warstwą śliskiej 
folii, która w kombinacji z 1 warstwą folii poślizgowej ND TSF-20 lub ND TGF-100, pełni rolę warstwy 
poślizgowej, oraz chroni membranę hydroizolacyjną rozkładając siłę nacisku.

Zastosowanie systemów drenażowych ND 200h / ND 220h
Zintegrowany system drenażowy ND 200h / ND 220h jest komponentem Systemów Nophadrain dla 
Ciągów Pieszych. Pełni funkcje filtrującą, drenażową i ochronną. System ten został zaprojektowany 
dla dachów z niewystarczającym spadkiem, na którym istnieje ryzyko powstawania zastoin wodnych. 
Zwiększona wysokość konstrukcji (ok. 16 mm) zapewnia przerwę kapilarną i zapobiega zawilgacaniu 
substratu lub warstwy podbudowy pod nawierzchniami, eliminując ryzyko nadmiernego zawilgocenia 
substratu oraz uszkodzeń mrozowych oraz pozwala na większą długość odwadniania

Właściwości systemu drenażowego ND 200h/ ND 220h
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Warstwa poślizgowa, separacyjno-ochronna: polipropylen (PP) – tylko ND 220h
• Grubość: ok. 16 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 450 kPa
• Waga: ok. 908 / 949 g/m² (ND 220h)
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 7.38 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 1.04 l/(s.m)

Zintegrowany system drenażowy 
ND 200h

 3.3 Zintegrowany system drenażowy ND 200h / ND 220h

450 kPa

16 mm

450 kPa

16 mm

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy  
ND 200h / ND 220h

około. 30 m x 1.25 m około. 37.5 m2, rolka
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 3.4 Zintegrowany system drenażowy ND 200sv

Zintegrowany system drenażowy ND 200sv
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, z innowacyjnym kształtem „wypustek”, wykonany
z recyklingowanego wysokoudarowego polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest perforowany i  
odporny na ściskanie drenaż z wypustkami o wysokości 13.0 mm. Warstwę filtracyjną stanowi nietkana 
włóknina przytwierdzona do każdej wypustki drenażu za pomocą specjalnego kleju. Dolną warstwę 
separacyjno-ochronną tworzy spojona z rdzeniem drenażu włóknina, która chroni termoizolację XPS 
przed uszkodzeniem, rozkładając sił nacisku na większą powierzchnię.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 200sv
Zintegrowany system drenażowy ND 200sv jest komponentem Systemów Nophadrain dla Ciągów 
Pieszych. Pełni funkcje filtrującą, drenażową i ochronną na dachach o odwróconej konstrukcji. W  
przypadku dachu o niewystarczającym spadku lub jeśli wymagana jest większa długość odwodnienia, 
wysokość systemu może być powiększona do 16.5 mm (ND 200hsv).

Właściwości systemu drenażowego ND 200sv
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Paraprzepuszczalna warstwa ochronna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Grubość: ok. 13 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 700 kPa
• Perforacja s/m2: ok. 1,540/ ø 6.3 mm
• Waga: ok. 990 g/m²
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 5.29 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 0.60 l/(s.m)

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 200sv około. 32 m x 1.25 m około. 40 m2, rolka

Zintegrowany system drenażowy 
ND 200sv

Zintegrowany system drenażowy ND 800
Zintegrowany system drenażowy o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Oznakowany CE,  
z innowacyjnym kształtem „wypustek”, wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego polistyrenu 
HIPS. Rdzeniem systemu jest perforowany, odporny na ściskanie drenaż z wypustkami o wysokości 
26.5 mm. Warstwę filtracyjną stanowi specjalna nietkana włóknina, przytwierdzona do każdej wypustki 
drenażu za pomocą specjalnego kleju.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 800
System ten został zaprojektowany dla dachów z niewystarczającym spadkiem, na którym istnieje 
ryzyko powstawania zastoin wodnych. Zwiększona wysokość konstrukcji (ok. 26.5 mm) zapewnia 
przerwę kapilarną i zapobiega zawilgacaniu warstwy podbudowy pod nawierzchniami, eliminując  
ryzyko uszkodzeń mrozowych oraz pozwala na większą długość odwadniania

Właściwości systemu drenażowego ND 800
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: nietkana włóknina , polipropylen (PP), polietylen (PE)
• Grubość: ok. 26.50 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 500 kPa
• Waga: ok. 1,226 g/m²
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 14.11 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 2.09 l/(s.m)

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 800 około. 20 m x 1.25 m około. 25 m2, rolka

Zintegrowany system drenażowy 
ND 800

 3.5 Zintegrowany system drenażowy ND 800

500 kPa

26.5 mm

13 mm

700 kPa
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Zintegrowany system drenażowy ND 4+1h
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego
polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest paraprzepuszczalny, odporny na ściskanie drenaż z wypust-
kami o wysokości 17 mm i zbiornikiem retencyjnym ok. 4.3 l/m2. Warstwę filtracyjną stanowi nietkana 
włóknina połączona do powierzchni drenażu za pomocą specjalnego kleju.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 4+1h
Zintegrowany system drenażowy ND 4+1h jest komponentem Systemów Nophadrain dla Ekstensyw-
nych Zielonych Dachów oraz Systemów Nophadrain dla Intensywnych Zielonych Dachów. Pełni funk-
cje filtrującą, drenażową retencyjną i ochronną. Wysokość konstrukcji (ok. 17 mm) zapewnia przerwę 
kapilarną i zapobiega zawilgacaniu substratu lub warstwy podbudowy pod nawierzchniami, eliminując 
ryzyko nadmiernego zawilgocenia substratu oraz uszkodzeń mrozowych oraz pozwala na większą 
długość odwadniania. System jest odpowiedni dla dachów ocieplonych o klasycznym lub odwróconym 
układzie warstw.

Właściwości systemu drenażowego ND 4+1h
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP)
• Warstwa paraprzepuszczalną, separacyjno-ochronna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Grubość: ok. 17.0 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 450 kPa
• Perforacja s/m2: ok. 1,540/ ø 6.3 mm
• Retencja wody: ok. 4.3 l/m2

• Waga: ok. 1,010 g/m²
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 7.61 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 1.19 l/(s.m)

 3.6 Zintegrowany system drenażowy ND 4+1h

Zintegrowany system drenażowy 
ND 4+1h

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 4+1h około. 30 m x 1.25 m około. 37.5 m2, rolka

4.3 l/m2

17 mm

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 5+1 około. 20 m x 1.25 m około. 25 m2, rolka

Zintegrowany system drenażowy ND 5+1
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego
polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest paraprzepuszczalny, odporny na ściskanie drenaż z wypust-
kami o wysokości 27.5 mm i zbiornikiem retencyjnym ok. 5.8 l/m2. Warstwę filtracyjną stanowi nietkana 
włóknina połączona do powierzchni drenażu za pomocą specjalnego kleju.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 5+1
Zintegrowany system drenażowy ND 5+1 jest komponentem Systemów Nophadrain dla Eksten-
sywnych Zielonych Dachów oraz Systemów Nophadrain dla Intensywnych Zielonych Dachów. Pełni 
funkcje filtrującą, drenażową, retencyjną i ochronną. System ten został zaprojektowany dla dachów z 
niewystarczającym spadkiem, na którym istnieje ryzyko powstawania zastoin wodnych. Zwiększona 
wysokość konstrukcji (ok. 27.5 mm) zapewnia przerwę kapilarną i zapobiega zawilgacaniu substratu 
lub warstwy podbudowy pod nawierzchniami, eliminując ryzyko nadmiernego zawilgocenia substratu 
oraz uszkodzeń mrozowych oraz pozwala na większą długość odwadniania. System jest odpowiedni 
dla dachów ocieplonych o klasycznym lub odwróconym układzie warstw.

Właściwości systemu drenażowego ND 5+1
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP)
• Warstwa paraprzepuszczalną, separacyjno-ochronna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Grubość: ok. 27.5 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 500 kPa
• Perforacja s/m2: ok. 575 / ø 15.8 mm
• Retencja wody: ok. 5.8 l/m2

• Waga: ok. 1,243 g/m²
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 15.7 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 2.14 l/(s.m)

 3.7 Zintegrowany system drenażowy ND 5+1

Zintegrowany system drenażowy 
ND 5+1

500 kPa

27.5 mm

5.8 l/m²

450 kPa
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 3.8 Zintegrowany system drenażowy ND  6+1v

Zintegrowany system drenażowy ND 6+1v
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego
polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest paraprzepuszczalny, odporny na ściskanie drenaż z wypust-
kami o wysokości 26.5 mm i zbiornikiem retencyjnym ok. 7.6 l/m2. Warstwę filtracyjną stanowi nietkana 
włóknina połączona do każdej wypustki drenażu za pomocą specjalnego kleju. Warstwa separacyjno 
ochronna jest przyklejona ndo spodnu preforowanego rdzenia drenażu i stanowi warstwe separacyjną 
i ochronną do ochrony termoizolaci XPS.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 6+1v
Zintegrowany system drenażowy ND 6+1v jest komponentem Systemów Nophadrain dla  
Ekstensywnych Zielonych Dachów oraz Systemów Nophadrain dla Intensywnych Zielonych Dachów. 
Pełni funkcje filtrującą, drenażową, retencyjną i ochronną. System ten został zaprojektowany dla 
dachów z niewystarczającym spadkiem, na którym istnieje ryzyko powstawania zastoin wodnych. 
Zwiększona wysokość konstrukcji (ok. 26.5 mm) zapewnia przerwę kapilarną i zapobiega zawilgacaniu 
substratu lub warstwy podbudowy pod nawierzchniami, eliminując ryzyko nadmiernego zawilgocenia 
substratu, uszkodzeń mrozowych oraz pozwala na większą długość odwadniania. System jest odpo-
wiedni dla dachów ocieplonych o klasycznym lub odwróconym układzie warstw.

Właściwości systemu drenażowego ND 6+1v
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Grubość: ok. 27 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 300 kPa
• Retencja wody: ok. 7.6 l/m2

• Waga: ok. 1,353 g/m²
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 9.29 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 1.22 l/(s.m)

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 6+1v około. 20 m x 1.20 m około. 24 m2, rolka

Zintegrowany system drenażowy 
ND 6+1v

300 kPa

27 mm

7.6 l/m²

Zintegrowany system drenażowy ND 600
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, z innowacyjnym kształtem „wypustek”,  
wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest 
odporny na ściskanie drenaż z wypustkami o wysokości 12.5 mm. Warstwę filtracyjną stanowi 
specjalna tkana i bardzo wytrzymała włóknina „monofiber”, przytwierdzona do każdej wypustki 
drenażu za pomocą specjalnego kleju.

Zintegrowany system drenażowy ND 620
System o podobnej budowie do systemu ND 600, ale spojony od dołu z dodatkową warstwą 
śliskiej folii, która stanowi pierwszy element warstwy poślizgowej, oraz chroni membranę 
hydroizolacyjną rozkładając siłę nacisku na większą powierzchnię.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 600 / 620
Systemy drenażowe ND 600 / 620 są komponentem systemów drogowych Nophadrain dla zielonych 
dachów dla aut osobowych. Stanowią warstwę filtracyjną, drenażową i ochronną.

Właściwości systemu drenażowego ND 600 / ND 620
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Warstwa poślizgowa, separacyjno-ochronna: polipropylen (PP) – tylko ND 620
• Grubość: ok. 12.5 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 900 kPa
• Waga: ok. 1,189 g/m² (ND 600) / 1,230 g/m² (ND 620) 
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 5.27 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 0.72 l/(s.m)
• System przeszedł test wydajności na Uniwersytecie Technologicznym w Monachium(D) –
         ocena wydajności zachowanie się konstrukcji w symulowanych warunkach drogowych. Testy
         wykonano w KIWA MPA Bautest GmbH , Test wydajności na podstawie hEN EN 13719.

Zintegrowany system drenażowy 
ND 600

Zintegrowany system drenażowy 
ND 620

 3.9 Zintegrowany system drenażowy ND 600 / ND 620

900 kPa

12.5 mm

900 kPa

12.5 mm

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 600 / ND 620 około. 32 m x 1.25 m około. 40 m2, rolka
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Zintegrowany system drenażowy ND 620hd
Zintegrowany system drenażowy o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Oznakowany CE, 
z innowacyjnym kształtem „wypustek”, wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego polistyrenu 
HIPS. Rdzeniem systemu jest ekstremalnie odporny na ściskanie drenaż z wypustkami o wysokości 
12.5 mm. Warstwę filtracyjną stanowi specjalna tkana i bardzo wytrzymała włóknina „monofiber”,  
przytwierdzona do każdej wypustki drenażu za pomocą specjalnego kleju. Rdzeń drenażu jest spojony 
od dołu z dodatkową warstwą śliskiej folii, która stanowi pierwszy element warstwy poślizgowej, oraz 
chroni membranę hydroizolacyjną rozkładając siłę nacisku na większą powierzchnię.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 620hd
System drenażowy ND 620hd jest komponentem systemów drogowych Nophadrain dla zielonych 
dachów dla aut ciężarowych. Stanowi warstwę filtracyjną, drenażową i ochronną.

Właściwości systemu drenażowego ND 620hd
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: tkana włóknina „monofiber”, polipropylen (PP)
• Warstwa poślizgowa, separacyjno-ochronna: polipropylen (PP)
• Grubość: ok. 12.5 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 1,200 kPa
• Odkształcenie pod naciskiem 1 MPa: 9 %
• Waga: ok. 1,400 g/m²
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 5.36 l/(s.m)
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 0.74 l/(s.m)  

System przeszedł test wydajności na Uniwersytecie Technologicznym w Monachium (D) – 
ocena wydajności zachowanie się konstrukcji w symulowanych warunkach drogowych. 

Zintegrowany system drenażowy 
ND 620hd

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 620hd około. 32 m x 1.25 m około. 40 m2, rolka

 3.10 Zintegrowany system drenażowy ND 620hd

12.5 mm

1,200 kPa

ND 600sv Drainage System
Zintegrowany system drenażowy o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Oznakowa-
ny CE, z innowacyjnym kształtem „wypustek”, wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego  
polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest perforowany, odporny na ściskanie drenaż z wypustkami 
o wysokości 13.0 mm. Warstwę filtracyjną stanowi specjalna tkana i bardzo wytrzymała włóknina  
„monofiber”, połączona do każdej wypustki drenażu za pomocą specjalnego kleju. Rdzeń drenażu jest  
spojony od dołu z warstwą włókniny, która stanowi paraprzepuszczalną warstwę  
separacyjno- ochronną zabezpieczającą warstwę termoizolacji XPS.

Zastosowanie systemu drenażowego ND 600sv
System drenażowy ND 600sv jest komponentem systemów drogowych Nophadrain dla zielonych 
dachów dla aut osobowych. Stanowią warstwę filtracyjną, drenażową i ochronną na dachach o  
odwróconym układzie warstw.

Zintegrowany system drenażowy ND 600hdsv
Podobny do systemu ND 600sv, ale o wyższej wytrzymałości na ściskanie (około 1,200 kPa)

Zastosowanie systemu ND 600hdsv
System drenażowy ND 620hdsv jest komponentem systemów drogowych Nophadrain dla  
zielonych dachów dla aut ciężarowych na dachach o odwróconym układzie warstw. Stanowi warstwę 
filtracyjną, drenażową i ochronną.

Zintegrowany system drenażowy 
ND 600sv

 3.11 Zintegrowany system drenażowy ND 600sv / ND 600hdsv

900 kPa

13 mm
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Właściwości systemu drenażowego ND 600sv / ND 600hdsv
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: tkana włóknina „monofiber”, polipropylen (PP)
• Warstwa paraprzepuszczalną, separacyjno-ochronna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Grubość: ok. 13.0 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 900 / 1,200 kPa
• Odkształcenie pod naciskiem 1 MPa: 9 % (ND 600hdsv)
• Perforacja s/m2: ok. 1,540 / ø 6.3 mm
• Waga: ok. 1,264 g/m² (ND 600sv) / 1,426 g/m² (ND 600hdsv)
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 5.27 l/(s.m) (ND 600sv) / 5.36 l/(s.m) 

(ND 600hdsv)
• Wydajność drenażowa w spadku 2 % i nacisku 20 kPa: 0.72 l/(s.m) (ND 600sv) / 0.74 l/(s.m) 

(ND 600hdsv)
• System przeszedł test wydajności na Uniwersytecie Technologicznym w Monachium(D) – 

ocena wydajności zachowanie się konstrukcji w symulowanych warunkach drogowych.

Zintegrowany system drenażowy 
ND 600hdsv

13 mm

 3.12 Zintegrowany system drenażowy ND Strip 150 / ND Strip 300

Zintegrowany system drenażowy 
ND Strip 150

Zintegrowany system drenażowy ND Strip 150 / ND Strip 300
Zintegrowany system drenażowy, oznakowany CE, wykonany z recyklingowanego wysokoudarowego
polistyrenu HIPS. Rdzeniem systemu jest paraprzepuszczalny, odporny na ściskanie drenaż z wypust-
kami o wysokości 28 mm i szerokości ok. 150 mm. Rdzeń drenażu owinięty jest zespoloną z nim 
warstwą filtracyjną, którą tworzy nietkana włókniną.

Zastosowanie systemu ND Strip 150
System ten został zaprojektowany do budowy jednowarstwowych zielonych dachów z niewystarczającym 
spadkiem, dla dachów o konstrukcji blaszanej, na polach golfowych i obiektach sportowych.  
Dodatkowo System drenażowy ND Strip 150 jest komponentem Systemu Nawadniającego dla drzew  
Nophadrain TIS.500 kPa

28 mm

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND 600sv / 
ND 600hdsv

około. 32 m x 1.25 m około. 40 m2, rolka

1,200 kPa

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Zintegrowany system drenażowy ND Strip 150 około. 30 m x 0.15 m około. 30 m, rolka

Zintegrowany system drenażowy ND Strip 300 około. 30 m x 0.30 m około. 30 m, rolka

Zintegrowany system drenażowy 
ND Strip 300

500 kPa

28 mm

Zintegrowany system drenażowy ND Strip 300
Zintegrowany system drenażowy podobny do Systemu Drenażowego ND Strip 150 ale oszerokości 
ok. 300 mm.

Zastosowanie systemu ND Strip 300
System drenażowy ND Strip 300 może być stosowany w systemach jednowarstwowych dachów  
zielonych na dachach o ograniczonych spadkach, oraz jako drenaż na drogach, polach golfowych i 
boiskach sportowych.

Właściwości systemu drenażowego ND Strip 150 / ND Strip 300
• Drenaż: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa filtracyjna: polipropylen (PP)
• Grubość: ok. 28.0 mm
• Szerokość: ok. 150 (ND Strip 150) / 300 mm (ND Strip 300) 
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 500 kPa
• Perforacja s/m2: ok. 378 / ø 17.5 mm
• Waga: ok. 1,381 (ND Strip 150) / 1,348 g/m² (ND Strip 300) 
• Wydajność drenażowa przy i = 1 i nacisku 20 kPa: ok. 2.19 (l/(s.m) (ND Strip 150) / 4.39 (l/(s.m) 

(ND Strip 300) 
• Wydajność drenażowa spadku 2 % nacisku 20 kPa: 0.28 (l/(s.m) (ND Strip 150) / 0.55 l/(s.m)  

(ND Strip 300)
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Uniwarsalny łacznik ND Strip-T

Uniwersalny łącznik ND Strip-E

Product Packaging

Łącznik ND Strip TT po sztuce

Uniwersalny łącznik ND Strip TT po sztuce

Uniwersalny łącznik końcowy ND Strip-E po sztuce

Akcesoria do systemów ND Strip
Akcesoria dla Systemu Nophadrain ND Strip:

Właściwości akcesoriów dla systemu drenażowego ND Strip
• Materiał: polietylen (PE)
• Kolor: czarny

Łącznik ND Strip 150
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 4.1 Panel filtracyjno retencyjny ND WSM-50

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Panel filtracyjno retencyjny ND WSM-50 około. 1,200 x 1,000 x 50 mm około. 4.8 m2, paczka

Panel filtracyjno retencyjny ND WSM-50
Strukturalny panel kompozytowy pełniący rolę warstwy retencyjnej. Wykonany jest z hydrofilowej 
wełny mineralnej. Jego zastosowanie w systemach Nophadrain dla Zielonych Dachów Intensywnych
pozwala w naturalny sposób zatrzymywać wodę, zbliżony do warunków naturalnych gdzie woda jest 
zatrzymywana przez niższe warstwy gleby. Panel ten ma zdolność retencji wody (ok. 40 l/m²) w wars-
twie o grubości 50 mm. Ze względu na wysoką odporność na nacisk, Panele retencyjno filtracyjne ND 
WSM-50 zostały zatwierdzone jako substytut substratu zgodnie z FLL*-Green Roof Guideline for the 
planning, execution and upkeep of green roof sites (2018).

Podczas nasycania wodą, panel retencyjny rozprowadza ją równomiernie na całej powierzchni warstwy. 
Dzięki temu, cała powierzchnia zielonego dachu ma zapewnione jednakowe warunki wilgotnościowe. 
Po pełnym nasyceniu wodą, nadwyżka wody z Panelu retencyjnego ND WSM-50, zostaje odprowad-
zona, równomiernie z całej powierzchni warstwy, do Systemuc Drenażowego Nophadrain. Zastoso-
wanie tego rozwiązania wraz z Systemem Drenażowym Nophadrain, praktycznie całkowicie eliminuje 
ciśnienie hydrostatyczne działające na membranę hydroizolacyjną.

Zastosowanie panrlu filtracyjno retencyjnego ND WSM 50
Panel ND WSM 50 jest komponentem systemu Nophadrain dla dachów intensywnych oraz systemu 
retencyjnego Nophadrain.

Właściwości panelu retencyjno-filtrującego ND WSM 50
• Materiał: hydrofilowa wełna mineralna
• Gęstość: ok. 120 kg/m³
• Zdolność retencji wody: ok. 40 l/m² = 80 % objętości
• Objętość powietrza w objętości: ok. 16 %
• Wartość pH: ok. 7 – 8
• Waga: sucha ok. 6 kg/m², nasycona ok. 46 kg/m²
• Test: Kiwa MPH Bautest GmbH – Test na stabilność Panelu retencyjnego ND WSM-50 
         Water Reservoir Panel w połączeniu z ziemią urodzajną (test na wysychanie).

Panel filtracyjno retencyjny ND 
WSM-50

Nadmiar wody i związane z nim problemy wynikające z opadów deszczu są widoczne przede wszystkim na obszarach miejskich. 
Stosując systemy retencjonujące wodę opadową, lub opóźniające jej spływ z  zielonych dachów, można zmniejszyć problemy 
spowodowane przeciążeniem miejskich systemów kanalizacyjnych. W przypadku systemów opóźniających spływ wody woda 
deszczowa woda deszczowa jest dostarczana do systemu kanalizacyjnego, ale z opóźnieniem.  W przypadku retencji, woda des-
zczowa jest gromadzona w miejscu opadu przez dłuższy okres czasu i dzięki transpiracji roślin i powierzchniowemu parowaniu, 
jest dostarczana do atmosfery.

  4      Warstwa retencyjna i opóźniająca spływ wody.

Element buforujący wodę 
opadową ND WSE-70

 4.2 Element buforujący wodę opadową ND WSE - 70

Element buforujący wodę opadową ND WSE-70
Konstrukcja przestrzenna w kształcie plastru miodu, o wysokości ok. 70 mm wykonana z tworzywa 
ABS. Element buforujący ND WSE-70 gromadzi wodę podczas dużych opadów deszczu. Woda, za-
nim trafi do systemu drenażowego, musi w pierwszej kolejności przepłynąć przez wszystkie elementy 
struktury plastra miodu. System drenażowy ND odprowadza ją następnie do otworów spustowych.

Zastosowanie elementu buforowego ND WSE-70
Elemrnt buforowy ND WSE-70 jest komponentem dachów buforowych Nophadrain, mogących 
gromadzić do 107 litrów wody na 1 m2.

Właściwości elementu buforowego ND WSE-70
• Materiał: tworzywo ABS
• Waga: około 28 kg/m2˛
• Wytrzymałość na nacisk: około 300 kPa

Produkt Wymiary (dł. x szer.) Pakowanie

Element buforujący wodę opadową ND WSE-70 około. 2,000 x 1,000 x 70 mm po sztuce

*   w oparciu o układ warstw z 50 mm warstwą substratu
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Skład  substratu jest ważny dla zdrowia i wzrostu roślin. Musi być w stanie gromadzić wodę w postaci dostępnej dostępnej dla 
roślin, przy jednoczesnym odprowadzaniu nadmiaru wody do warstwy odwadniającej.

Wszystkie substraty ND są specjalnie dostosowane do potrzeb różnych form roślinności. Podłoża ND zapewniają trwały rozwoju 
roślinności i właściwą funkcjonalność systemów drenażowych ND.

Substrat ekstensywny ND DGS-E
Substrat przeznaczony dla dachów ekstensywnych Nophadrain. Substrat ND DGS-E ma wysoką 
pojemność wilgotnościową i zdolność retencjonowania wody i jest zgodny z wytycznymi FLL/DAFA * 
dla zielonych dachów (2008).

Zastosowanie substratu ekstensywnego ND DGS-E
Substrat ekstensywny ND DGS-E jest komponentem systemu dachów ekstensywnych Nophadrain.

Właściwości substratu ekstensywnego ND DGS-E
• Materiał: mieszanka kruszyw mineralnych i materiału organicznego
• Waga: w stanie suchym około 1.2 t/m3, w stanie nasyconym około 1.6 t/m3

• Pojemność wodna: około 35 %
• Wartość pH: około 7.5 - 8.5
• Osiadanie: około 20 %

ND DGS Substrate

Substrat w workach (21l)

Produkt Pakowanie

Substrat ND DGS-M / ND DGS-E / ND DGS-I około. 28 m3, luzem

Substrat ND DGS-M / ND DGS-E / ND DGS-I około. 1 m3 (1000 l), big-bag

 5.1 Substrat mineralny ND DGS / substrat ekstensywny DGS E / substrat intensywny ND DGS I 

Substratu mineralnego ND DGS-M
Substrat przeznaczony dla lekkich dachów ekstensywnych Nophadrain. Wykorzystywany do 
ściółkowania paneli substratowych ND SM-25 / ND SM-50. Substrat mineralny ND DGS-M ma wysoką 
pojemność wilgotnościową i zdolność retencjonowania wody i jest zgodny z wytycznymi FLL/DAFA *
dla zielonych dachów (2008).

Zastosowanie substratu mineralnego ND DGS-M
Suibstrat mineralny ND DGS M jest komponentem systemów lekkich dachów ekstensywnych  
Nophadrain. Może być też wykorzystywany w systemach dachów intensywnych Nophadrain jako  
warstwa wypełniająca pod substrat intensywny na głębokości poniżej 500 mm.

Właściwości ND DGS-M
• Materiał: mieszanka kruszyw mineralnych
• Waga: w stanie suchym około. 1.0 t/m3, w stanie nasyconym około 1.35 t/m3

• Pojemność wodna: > 40 % volume
• Wartość pH: około 5 - 7.5
• Osiadanie: około 15 %

substratu intensywnego ND DGS-I
Substrat przeznaczony dla dachów intensywnych Nophadrain. Substrat ND DGS I ma wysoką 
pojemność wilgotnościową i zdolność retencjonowania wody i jest zgodny z wytycznymi FLL/DAFA *
dla zielonych dachów (2008).

Zastosowanie substratu intensywnego ND DGS-I
Substrat intensywny ND DGS I jest komponentem systemów dachów intensywnych Nophadrain.

Właściwości substratu intensywnego ND DGS-I
• Materiał: mieszanka kruszyw mineralnych i materiału organicznego
• Waga: w stanie suchym około 1.1 t/m3, w stanie nasyconym około 1.5 t/m3

• Pojemność wodna: około 45 %
• Wartość pH: około 5 - 7.5
• Osiadanie: około. 20 %

Aplikacja przy użyciu pompy

  5      Warstwa substratu
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 5.2 Panele substratowe Nophadrain ND SM-25 / SM-50

Produkt Wymiary (dł x szer x wys) Pakowanie

Panel substratowy ND SM-25 około. 1,200 x 600 x 25 mm około. 8.64 m2, paczka

Panel substratowy NS SM-50 około. 1,200 x 600 x 50 mm około. 4.32 m2, paczka

Panel substratowy ND SM-25
Strukturalny panel substratowy z hydrofilowej wełny mineralnej o grubości 25 mm i gęstości 80 kg/m3 
Panel substratowy ND SM-25 jest zatwierdzone jako substytut substratu zgodnie z FLL*-Green Roof 
Guideline for the planning, execution and upkeep of green roof sites (2008).

Panel substratowy ND SM-50
Podobny do ND SM-25 ale o grubości 50 mm..

Zastosowanie panelu substratowego ND SM-25 / ND SM-50
Panele substratowe Nophadrain ND SM-25 i ND SM-50 są komponentem Systemów Nophadrain
dla Lekkich Zielonych Dachów Ekstensywnych o małym i średnim spadku. Panele ND SM zastępują 
substrat do dachów ekstensywnych. W połączeniu z matą rozchodnikową ND Sedum, waga całego 
układu dachu zielonego może być zredukowana do około 35 kg/m2 (ND SM-25)

Właściwości panelu substratowego ND SM-25 / ND SM-50
• Materiał: hydrofilowa wełna mineralna
• Gęstość: ok. 80 kg/m³
• Zdolność retencji wody: ok. 15 / 30 l/m² = 80 % objętości
• Objętość powietrza: ok. 16 %
• Wartość pH: ok. 7 - 8
• Waga: sucha ok. 2 / 4 kg/m², nasycona ok. 17 / 34 kg/m²

Panelu substratowego ND SM-25

Panelu substratowego ND SM-50

Folia retencyjna Nophadrain ND WSF-24
Folia umieszczana pomiędzy Panelami substratowymi Nophadrain ND SM-50. 

Zastosowanie folii retencyjnej ND WSF-24
Stosowana na dachach o średnim spadku. Jej rolą jest zatrzymywanie większej ilości wody w panelach 
substratowych.

Właściwości folii retencyjnej ND WSF-24
• Materiał: polietylen o małej gęstości (modyfikowany LDPE)
• Grubość: ok. 0.30 mm
• Waga: 273 g/m2

 5.3 Folia retencyjna Nophadrain ND WSF-24

Właściwości folii retencyjnej  
ND WSF-24 Produkt Wymiary (dł x szer x wys) Pakowanie

Folia retencyjna Nophadrain ND WSF-24 około. 25 m x 0.24 m około. 25 m, rolka
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Wraz ze wzrostem nachylenia dachu, niezbędne jest zastosowanie specjalnych systemów przeciwerozyjnych. Zapobiegają one
ześlizgiwaniu się luźno ułożonych warstw zielonego dachu. Maksymalne dopuszczalne nachylenie dachu, dla Systemów  
Nophadrain dla Ekstensywnych Zielonych Dachów wynosi 45 °.

W zależności od stopnia nachylenia, stabilizacja warstw zielonego dachu powinna zostać przeprowadzona poprzez np. instalacje
mat mocujących glebę, dobór odpowiedniego systemu drenażowego, użycie Paneli Substratowych Nophadrain ND SM-25 lub 
ND SM-50 lub wzmacnianie warstwy substratu za pomocą geowłókniny lub produktów podobnych (np. geosiatki).

System ochrony przeciwerozyjnej Nophadrain ND 6+1esn
System ochrony przeciwerozyjnej z innowacyjną konstrukcją wypustek, wykonany jest z wysokoudaro-
wego recyklingowanego polistyrenu (HIPS). Rdzeniem Systemu ochrony przeciwerozyjnej ND 6+1esn 
jest odporny na ściskanie drenaż z wypustkami o wysokości 26.5 mm 2 i zbiornikiem retencyjnym. 
Warstwę ochronną, stanowi nietkana włóknina połączona z dolną częścią rdzenia za pomocą spec-
jalnego kleju.

Zastosowanie Systemu ochrony przeciwerozyjnej ND 6+1esn
System ochrony przeciwerozyjnej ND 6+1esn jest komponentem Systemów Nophadrain dla Zielonych 
Dachów Ekstensywnych o umiarkowanym spadku. System ten retencjonuje wodę, stabilizuje warstwę 
substratu mineralnego i chroni go przed erozją.

Właściwości systemu ochrony przeciwerozyjnej ND 6+1esn
• Materiał: recyklingowany wysokoudarowy polistyren (HIPS)
• Warstwa ochronna: polipropylen (PP) i polietylen (PE)
• Grubość: ok. 26.5 mm
• Wytrzymałość na ściskanie: ok. 300 kPa
• Perforacje s/m²: ok. 1,048 / ø 2.8 mm
• Waga: ok. 1,210 g/m²

 6.1 System ochrony przeciwerozyjnej Nophadrain ND 6+1esn

Produkt Wymiary (dł x szer x wys) Pakowanie

Systemu ochrony przeciwerozyjnej ND 6+1esn około. 20 m x 1.20 m około. 24 m2, rolka

systemu ochrony przeciwerozyjnej 
ND 6+1esn

  6      Ochrona przed erozją
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Geosiatka przeciwerozyjna ND ESG-40/40.
Geosiatka przeciwerozyjna dla dachów ekstensywnych o dużym spadku. Pełni funkcję podłoża do  
zamocowania, za pomocą klipsów mocujących ND plastikowych profili przeciwerozyjnych ND, 
pomiędzy którymi rozkładana jest warstwa paneli substratowych ND SM-50. Siatka przeciwerozyjne 
jest instalowana bezpośrednio na zsystemie drenażowym ND 100. 

Zastosowanie siatki przeciwerozyjnej ND ESG-40/40
Siatka przeciwerozyjna ND ESG-40/40 jest komponentem systemu dachów ekstensywnych  
Nophadrain dla dachów o dużych spadkach

Właściwości siatki przeciwerozyjnej ND ESG-40/40
• Materiał siatki: poliester (PET)

Produkt Wymiary (dł x wys) Pakowanie

Geosiatka przeciwerozyjna ND ESG-40/40. około. 50 m x 3.95 m około. 197.5 m2, rolka

Geosiatka przeciwerozyjna ND 
ESG-40/40

Klips mocujący ND
Klips mocujący profil przeciwerozyjny ND ESG 40/40 do geosiatki przeciwerozyjnej ND

Zastosowanie klipsów mocujących ND
Klipsy mocujące ND są komponentem systemu zielonych dachów ekstensywnych Nophadrain dla 
dachów o dużym spadku.

Właściwości klipsa mocującego ND
• Materiał: stal nierdzewna
• Maksymalny nacisk na klips: 100 kg
• Instalacja: 1 klips mocujący ND / metr bieżący

Produkt Wymiary (dł x wys) Pakowanie

Klips mocujący ND około. 70 mm x 20 mm 50 sztuk, paczka 

Profil przeciwerozyjny ND
Jest to sztywny profil z tworzywa sztucznego o wysokości ok. 45 mm. Profil posiada szczelinowe ot-
wory do mocowania profilu za pomocą klamr mocujących go do siatki przeciwerozyjnej ND ESG-40/40. 
Profil przeciwerozyjny stabilizuje i zapobiega przed obsuwaniem warstwy substratu utworzonej przez 
Panele substratowe ND SM-50 na dachach spadzistych.

Zastosowanie profilu przeciwerozyjnego ND
Profil przeciwerozyjny ND jest komponentem systemu dachów ekstensywnych Nophadrain dla dachów 
o dużym spadku.

Właściwości profilu przeciwerozyjnego ND
• Materiał: polichlorek winylu (PVC)

Produkt Wymiary (dł x szer x wys) Pakowanie

profilu przeciwerozyjnego ND około. 2,000 x 90 x 45 mm około. 20 m, 10 sztuk, paczka

Profil przeciwerozyjny ND

Klips mocujący ND

 6.2 Geosiatka przeciwerozyjna ND ESG-40/40

 6.3 Profil przeciwerozyjny ND

 6.4 Klips mocujący ND
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Rośliny stosowane na dachach ekstensywnych powinny cechować się niskopiennym wzrostem, dużą zdolnością do regeneracji,
odpornością na ekstremalne warunki(susza, słońce, wiatr, mróz, itd.). Powinny występować w warunkach naturalnych na  
obszarze Europy Środkowej. Należy jednak brać także pod uwagę różnice regionalne oraz lokalne warunki klimatyczne, w których
rośliny będą musiały funkcjonować.

Maty wegetacyjne Nophadrain - ND sedum
Maty wegetacyjne firmy Nophadrain to wysokiej jakości pokrycia dla dachów ekstensywnych.  Co  
najmniej 85 % roślinności wyhodowanej na matach jest wspaniale rozwinięta już w momencie dostawy. 
Rośliny są hartowane w szkółce „Sedumdirect” przez co najmniej jeden okres zimowy. Dzięki temu 
cechują się wysoką jakością i odpornością na zmienne warunki pogodowe. Skład mat wegetacyjnych 
Nophadrain może być, na życzenie klienta, wzbogacony o zioła i trawy.

Zastosowanie mat wegetacyjnych ND sedum
Maty wegetacyjne ND sedum są komponentem systemów dachów ekstensywnych Nophadrain. W 
przypadku Systemów Nophadrain dla Zielonych Dachów Ekstensywnych o dużym spadku, niezbędne 
jest zastosowanie wzmocnionej maty wegetacyjnej ND - rozchodniki.

Właściwości maty wegetacyjnej ND sedum
• Warstwa nośna: mata kokosowa wzmacniana tworzywem
• Pokrycie roślinami: min. 85 %
• Gatunki rozchodnika: od 4 - 8 gatunków
• Grubość: 20 – 40 mm
• Waga: sucha ok. 10 kg/m², nasycona ok. 15 kg/m²

 7.1 Maty wegetacyjne Nophadrain - ND sedum

Maty wegetacyjne Nophadrain - ND 
sedum

Produkt(varieties) Wymiary (dł x wys) Pakowanie

Mata wegetacyjna ND – rozchodniki około. 0.8 m x 1.2 m max. 40 mat na paleciet

Mata wegetacyjna ND – rozchodniki/zioła około. 0.8 m x 1.2 m max. 40 mat na paleciet

Mata wegetacyjna ND – rozchodniki/zioła/trawy około. 0.8 m x 1.2 m max. 40 mat na paleciet

Wzmocniona mata wegetacyjna ND -
rozchodniki

około. 0.8 m x 1.2 m max. 40 mat na paleciet

Sadzonki Nophadrain ND rozchodnik
Są one uprawiane w szkółce rozchodnikowej 'Sedumdirect' należącej do Nophadrain. Cechują się 
płaską i mocną bryłą korzeniową, wysoką odpornością na wahania wilgotności i temperatury.

Zastosowanie sadzonek ND rozchodnik
Rozsady rozchodnika ND są komponentem systemów dachów ekstensywnych Nophadrain. Sadzenie 
- 15 - 20 sztuk na m2.

Właściwości Sadzonki ND rozchodnik

 7.2 Rozsady Nophadrain - rozchodnik

Produkt (gatunki) Wymiary (Ø x H) Pakowanie

Sadzonki ND rozchodnik około. 40 mm x 50 mm plastikowy multiplat*

Sadzonki ND zioła około. 40 mm x 50 mm plastikowy multiplat*

Sadzonki ND trawy około. 40 mm x 50 mm plastikowy multiplat*

Sadzonki ND rozchodnik

*   Ilość sadzonek zależy od gatunku rozchodnika

  7      Warstwa wegetacyjna

Maty wegetacyjne Nophadrain - ND 
sedum
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Produkt Wymiary (dł) Pakowanie

Pędy ND rozchodnik około. 20 mm od około 1 kg, torba

 7.3 Sadzonki pędów ND rozchodnik 

Sadzonki pędów ND rozchodnik

Sadzonki pędów ND rozchodnik
Sadzonki pędów rozchodników ND są uprawiane w szkółce rozchodnikowej 'Sedumdirect' należącej 
do Nophadrain. Sadzonki są uprawiane pod gołym niebem. Cechuje je wysoka odporność i jakość.  
W skład mieszanki sadzonek wchodzą pędy co najmniej 5 różnych gatunków rozchodnika.

Zastosowanie sadzonek pędów ND rozchodnik
Sadzonki pędów ND rozchodnik są komponentem systemów dachów ekstensywnych Nophadrain.  
Pokrycie, 70 - 100 g/m2. Zalecamy rozsiew nie więcej niż 100 pędów na m2.

Właściwości pędów ND rozchodnik
• Mieszanka gatunków rozchodnika: minimum 5
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Studzienka inspekcyjna ND RS-8 / ND RS-30 / ND RS-50
Studzienka inspekcyjna ND RS-8 jest wykonana z wytrzymałej, ocynkowanej stali. Posiada zamkniętą 
i izolowaną pokrywę, ścięte krawędzie i poszerzoną podstawę. Studzienka inspekcyjna ND RS-8  
posiada 4 otwory przyłączeniowe, które mogą być połączone z Systemem drenażowym ND Strip 150.

Zastosowanie studzienki inspekcyjnej ND RS-8
Studzienka inspekcyjna NS RS-8 jest komponentem systemu dachów ekstensywnych Nophadrain.

Właściwości studzienki inspekcyjnej ND RS-8
• Materiał: stal galwanizowana
• Wysokość studzienki: 80 mm

 8.1 Studzienki inspekcyjne ND RS-8/ND RS-30/ND RS-50

Studzienki inspekcyjnej ND RS-8

Pokrywa z kratą ND RS-8 -R

Produkt Pakowanie

Pokrywa z kratą ND RS-8 po sztuce

Element rozszerzający ND RS-8-V10: zwiększa wysokość studzienki do 100 mm po sztuce

Element rozszerzający ND RS-8-V20: zwiększa wysokość studzienki do 200 mm po sztuce

Aby systemy drenażowe właściwie odprowadzały wodę opadową, muszą pozostawać w ciągłej sprawności. Dlatego od czasu do
czasu, konieczna jest kontrola i ewentualnie czyszczenie drenażu dachowego. Aby móc tą czynność wykonywać szybko i łatwo,
niezbędne jest zainstalowanie studzienek inspekcyjnych. Nophadrain oferuje studzienki o regulowanej wysokości. Dzięki temu
można je stosować na wszystkich zielonych dachach, bez względu na grubość warstw.

Studzienka inspekcyjna ND RS-30
Studzienka inspekcyjna ND RS-30 jest wykonana z polietylenu o dużej gęstości. 
Studzienka ma wysokość 300 mm. Wyposażona jest w zamykaną pokrywę.

Studzienka inspekcyjna ND RS-50
Podobna do studzienki ND RS-30 ale o wysokości 500 mm.

Zastosowanie studzienek ND RS 30 / ND RS 50
Studzienki inspekcyjne ND RS-30 oraz ND RS-50 są komponentami systemów  zielonych dachów 
ekstensywnych Nophadrain.

Właściwości studzienek ND RS 30 / ND RS 50
• Materiał: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
• Średnica: zewnętrzna 400 mm, wewnętrzna 350 mm
• Wymiary podstawy (dł x szer x wys): 600 x 600 x 10 mm

Produkt Wymiary (dł x wys) Pakowanie

Studzienek ND RS-30 / ND RS-50 około. 350 x 300 / 500 mm zmontowana, po sztuce 

Element rozszerzający  
ND RS-8-V20

Akcesoria do studzienki inspekcyjnej ND RS-8 -R
Wysokość studzienki inspekcyjnej ND RS-8 -R można łatwo zwiększyć używając elementów 
podwyższających ND RS-8 V10 / ND RS-8 V20.

Produkt Wymiary (dł x szer x wys) Pakowanie

Studzienka inspekcyjna ND RS-8 około. 300 x 300 x 80 mm (z pokrywą) po sztuce

Studzienek ND RS-30 / ND RS-50

  8      Studzienki inspekcyjne

500 mm

300 mm
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Profile krawędziowe ND RP-100
Profil dachowy Nophadrain ND RP-100 ma przekrój w kształcie litery L wykonany jest z aluminium 
i posiada otwory drenażowe. 

Profil krawędziowy ND RP-101
Podobny do profili ND RP-100, ale nie posiada otworów drenażowych.

Zastosowanie profili krawędziowych ND RP-100 / RP-101
Profile ND RP-100 / RP-101 są komponentem systemów dachów używane na dachach ekstensywnych 
Nophadrain.

Właściwości profili ND RP-100 / RP-101
• Materiał: aluminium
• Otwory drenażowe: 22 szt/m, ø 15 mm (tylko ND RP-100)
• Perforacje dolnej strony: 3 x 40 szt/m, ok. ø 15 mm

Produkt Wymiary: (dł x szer x wys) Pakowanie

Profil krawędziowy ND RP-100 / ND RP-101 około. 2,400 x 120 x 100 mm po sztuce

Profil krawędziowy ND RP-101

Profile krawędziowe ND RP-100

Profile separacyjne Nophadrain są specjalnie zaprojektowane aby odseparować i zachować właściwy kształt różnego rodzaju 
nawierzchni na zielonym dachu. Stosuje się do oddzielenia i nadania odpowiedniego kształtu nawierzchniom z kostki brukowej,
płyt betonowych i kamiennych, nawierzchni bezpiecznych, żwirowych, kwietników, krawędzi trawników oraz stref bez roślinności
na zielonych dachach. Profile wspornikowe Nophadrain służą do stabilizacji warstw zielonego dachu na dachach skośnych.

Profil separacyjny ND KL-80 – dla opasek żwirowych
Profil ND KL-80 dla opasek żwirowych ma przekrój w kształcie litery L wykonany jest z aluminium 
i posiada otwory drenażowe.  Poszczególne listwy profilu krawędziowego ND KL-80 są łączone za 
pomocą Łączników ND KL-80.

Zastosowanie profilu krawędziowego ND KL-80
Profil krawędziowy ND KL-80 jest komponentem systemów dachów ekstensywnych Nophadrain.

Właściwości profilu krawędziowego ND KL-80
• Materiał: aluminium
• Otwory: 50 szt./m, 40 mm x 5 mm

 9.2 Profil separacyjny ND KL-80 – dla opasek żwirowych

Profilu krawędziowego ND KL-80
Produkt Wymiary: (dł x szer x wys) Pakowanie

Profil krawędziowy ND KL-80 około. 2,400 mm x 100 mm x 80 mm po sztuce

 9.1 Profile krawędziowe ND RP-100 / ND RP-101

Produkt Wymiary: (dł x szer x wys) Pakowanie

Łącznik ND RP-V około. 200 mm x 115 x 95 mm po sztuce

Akcesoria do profilu ND RP-100 / RP-101
Łącznik ND RP-V: aluminiowy element łącznikowy do profili separacyjnych ND RP-100/RP-101.

Właściwości profili krawędziowych ND RP-100 / ND RP-101
• Materiał: aluminium

  9      Profile separacyjno-krawędziowe
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Profile separacyjne ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45
Sztywny profil separujący wykonany z tworzywa. Stosuje się do oddzielenia i nadania odpowiedniego 
kształtu nawierzchniom z kostki brukowej, płyt betonowych i kamiennych, nawierzchni bezpiecznych, 
żwirowych, kwietników, krawędzi trawników oraz stref bez roślinności na zielonych dachach. Profil 
umożliwia układanie idealnie prostych linii, lub po usunięciu pasków zabezpieczających, krzywych o 
dowolnym kształcie.

Zastosowanie profili separacyjnych ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45  
Profile separacyjne ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45 są komponentem systemu dachów  
ekstensywnych i intensywnych Nophadrain  

Właściwości profili separacyjnych ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45  
• Materiał: polichlorek winylu (PVC)

Produkt Wymiary: (dł x szer x wys) Pakowanie

Profil separacyjny ND PVC 35 około. 2,000 x 90 x 35 mm około 20 m, 10 szt w paczce

Profil separacyjny ND PVC 45 około. 2,000 x 90 x 45 mm około 20 m, 10 szt w paczce

 9.3 Profile separacyjne ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45  

Profil separacyjny ND GARDLINER® 
PVC 45DK

Profil separacyjny ND GARDLINER® 
PVC 45D

Profili separacyjnych ND  
GARDLINER® PVC 35 / PVC 45  

Akcesoria dla profili ND KL-80
Łącznik ND KL-80: element łącznikowy do profili krawędziowych ND KL-80

Właściwości akcesoriów dla profilu krawędziowego ND KL-80
• Materiał: aluminium

Produkt Wymiary: (dł x szer x wys) Pakowanie

Profili ND KL-80 około. 200 mm x 95 mm x 75 mm po sztuce

 9.4 Profil separacyjny ND GARDLINER® PVC 45D / 45DK.

Profil separacyjny ND GARDLINER® PVC 45D
Sztywny profil separujący wykonany z tworzywa o wysokości 45 mm. Stosuje się do oddzielenia
i nadania odpowiedniego kształtu nawierzchniom z kostki brukowej, płyt betonowych i kamiennych,
nawierzchni bezpiecznych, żwirowych, kwietników, krawędzi trawników oraz stref bez roślinności na 
zielonych dachach. Profil umożliwia układanie idealnie prostych linii.

Profil separacyjny ND GARDLINER® PVC 45DK
Podobny do profili ND 45D. Różnica polega na tym, że profil ND GARDLINER PVC 45DK posiada 
na spodniej krawędzi w system szybkiego montażu (na rzep). Pozwala on montować ten profil do 
systemów drenażowych ND 4+1h / ND 5+1.

Zastosowanie profili separacyjnych ND GARDLINER® PVC 45D / PVC 45DK
Profile separacyjne ND GARDLINER PVC 45D / PVC 45DK są komponentem systemu dachów  
ekstensywnych i intensywnych Nophadrain

Właściwości profili separacyjnych ND GARDLINER® PVC 45D / PVC 45DK
• Materiał: polichlorek winylu (PVC)
• Mocowanie: rzepy tylko ND 45DK

Produkt Wymiary: (dł x szer x wys) Pakowanie

Profil separacyjny ND PVC 45D około. 2,000 x 90 x 45 mm około 20 m, 10 szt w paczce

Profil separacyjny ND PVC 45DK około. 2,000 x 90 x 45 mm około 20 m, 10 szt w paczce

Spodnia część tego profilu jest 
wyposażona w system szybki-
ego montażu (na rzep)
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Klips łącznikowy do geowłókniny ND "Pix".
Plastikowy element zabezpieczający zakładki geowłokniny systemu drenażowego ND 120

Zastosowanie klipsa łącznikowego ND "Pix".
Klips łącznikowy do geowłókniny ND "Pix" jest komponentem systemu drenaży pionowych.

Właściwości klipsa łącznikowego do geowłókniny ND "Pix"
• Materiał: poliamid (PA)

Produkt Pakowanie

Klips łącznikowy do geowłókniny ND "Pix" 20 sztuk w opakowaniu
Klips łącznikowy do geowłókniny 
Nophadrain ND "Pix".

System mocujący Nophadrain ND „Clic” został zaprojektowany do montażu systemów drenażowych Nophadrain 
chroniących hydroizolację i odprowadzających wodę z powierzchni pionowych. Przeznaczony do montażu drenaży  
Nophadrain na ścianach fundamentów, pionowych ścianach donic, itp.

Produkt Pakowanie

System mocujący ND "Clic" dla drenaży 
pionowych

około 24 m, 10 sztuk, paczka

 10.1 System ND "Clic"

Profil przyścienny ND "Clic"

System ND "Clic"

System ND "Clic"
Dwuczęściowy, opatentowany profil, wykonany z aluminium. Służy do mocowania na powierzchniach 
pionowych Systemu drenażowego Nophadrain ND 120.

Zastosowanie System ND "Clic"
System mocujący ND "Clic" jest lementem Systemu Nophadrain ND "Clic" dla powierzchni pionowych.

Właściwości systemu ND "Clic"
• Materiał: aluminium
• Wymiary profilu przyściennego: (L x W): 2,400 x 42 mm
• Wymiary profilu mocującego (L x W): 1,200 x 25 mm
• Perforacja profile przyściennego: 7 szt na długości 2,400 mm

 10.2 Klips łącznikowy do geowłókniny Nophadrain ND "Pix"

Profil dociskowy ND "Clic"

  10    System mocujący Nophadrain ND "Clic" dla drenaży pionowych
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