
PRODUKTOVÝ LIST
Drainage Layer 25
DRENÁŽNA, FILTRAČNÁ A OCHRANNÁ VRSTVA PRE VEGETAČNÉ STRECHY

POPIS PRODUKTU
Drainage Layer 25 je z dvoch vrstiev lepená doska, po-
zostávajúca z drenážnej a filtračnej vrstvy.
Drenážna vrstva je vyrobená z navzájom pospájaných
penových vločiek z polyetylénu (PE) s uzatvorenými
bunkami, spojených tepelným spracovaním.
Filtračné rúno je vyrobené z polyesterových (PET) vlá-
kien.

POUŽITIE
Drainage Layer 25 môžu používať iba skúsení profesi-
onálni aplikátori.

Drenážna, filtračná a ochranná vrstva pre extenzívne
aj intenzívne ploché strechy vegetačných strešných
systémov.

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
3 v 1 produkt (drenážna, ochranná a filtračná vrstva)▪
Ľahká, jednoduché rezanie▪
Vhodná pre ploché strechy▪
Dobrá odolnosť proti bodovému zaťaženiu▪
Recyklovateľná▪

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Drenážna vrstva: polyetylénová pena (PE)

Filtračné rúno: polyesterové vlákna (PET)

Balenie Baliaca jednotka: 45 ks na palete (96.75 m2)

Vzhľad/ farba Drenážna vrstva: farebná
Filtračné rúno: svetlošedá

Doba skladovania 5 rokov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom
uzatvorenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C a +30 °C.
Skladujte v horizontálnej polohe. Neukladajte (nestohujte) palety s výrob-
kom na seba ani pod palety s iným materiálom ani pri preprave ani počas
skladovania. Vždy sa riaďte údajmi na obale.

Povrch Štruktúrovaný
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Rozmery Dĺžka: 2,25 m (±3 %)
Šírka: 1,00 m (±3 %)
Hrúbka: 25 mm (-0 mm / +3 mm)

Plošná hmotnosť Drenážna vrstva: 2100 g/m2 (-120 g /
+100 g)

Filtračné rúno: 145 g/m2 (-3 g / +5 g)

(EN 9864)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu CBR test (hodnota geotex-

tílie):
1700 N (-200 N) (EN ISO 12236)

INFORMÁCIE O SYSTÉME
Kompatibilita Sarnafil® G 410,G 476,TG 66 – typy▪

Sikaplan® SGmA▪

INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Teplota okolitého vzduchu  -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu  -30 °C min. / +60 °C max.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Aplikačná metóda
Preštudujte si ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad ná-
vod na zabudovanie príslušnej strešnej fólie, aplikačnú
príručku a inštalačné alebo pracovné pokyny.
Fixačná metóda - všeobecne
Výrobok voľne položte. Filtračné rúno sa musí prekrý-
vať na jednej pozdĺžnej a jednej priečnej strane. Prepo-
jenia a uzatváracie časti musia byť pokryté pásom rú-
na. Bezprostredne po zabudovaní musí byť produkt za-
ťažený (pôdou a rastlinami).

ĎALŠIE DOKUMENTY
Návod na zabudovanie: Sarnafil® a Sikaplan® hydro-
izolačných fólií na ploché strechy

▪

LIMITY
Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika za-
školení profesionáli.

Zabráňte priamemu kontaktu Drainage Layer 25 s ne-
kompatibilnými materiálmi (pozrite časť o kompatibi-
lite).

▪

Použitie Drainage Layer 25 je obmedzené na geogra-
fické lokality s priemernou mesačnou minimálnou
teplotou -50 °C. Trvalá teplota vzduchu počas použi-
tia je limitovaná na +50 °C.

▪

Niektoré pomocné produkty napr. lepidlá, čističe a
rozpúšťadlá sa môžu použiť iba pri teplote nad +5 °C.
Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.

▪

Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudova-
nie pri teplote vzduchu nižšej ako +5 °C kvôli bezpeč-
nostným opatreniam v súlade s národnou legislatí-
vou.

▪

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia
ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky,
ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo
odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia.
K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa
nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku
31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálny-
ch vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC
látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v
prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok,
ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejne-
nom Európskou agentúrou pre chemické látky v kon-
centrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.
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PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk
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Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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