
Gaminio aprašymas 
Stabilodrain® SD 30 

Techniniai duomenys 

Stabilodrain® SD 30 

Didelėms apkrovoms pritaikytas drenažinis ir vandenį kaupiantis lakštas, 
pagamintas iš termiškai suformuoto polistireno. Specialios šoninės sąsagos 
leidžia patikimai sujungti lakštus. Po pėsčiųjų takais ir transporto keliais Sta-

bilodrain
®

  yra klojamas išmušimais į viršų, įrengiant želdintus plotus - išmuši-
mais į apačią. Tokiu atveju lakštas talpina apie 7,5 l/m2 vandens. 
 
Spalva:                                                                             -     tamsiai pilka 
Aukštis:                                                                            -     32 mm 
Svoris:                                                                              -     3 kg/m2 

Atsparumas gniuždymui: 
   2 % kompresijos                                                          -     55 kN/m2 

    10 % kompresijos                                                         -     500 kN/m2 

     Sugniuždomas prie                                                      -    700 kN/m2 

Vandens nutekėjimas plokščiu paviršiumi ( EN ISO 12958): 

                                                    Išmušimais                     išmušimais 

                                                       į apačią                            į viršų 

   stogo nuolydis 1 %:            -   0,98 l/(s m)                  -   0,25 l/(s m) 

   stogo nuolydis 2 %:            -   1,42 l/(s m)                  -   0,39 l/(s m) 

   stogo nuolydis 3 %:             -   1,78 l/(s m)                 -   0,49 l/(s m 

Išmatavimai:                                                                 0,94 m x  2,00 m 

Ypač stabilus drenažinis elementas, skirtas 

naudoti ant požeminių  automobilių stovėjimo 

aikštekių perdangų įrengiant želdinius, takus 

pėstiesiems ir transportui. 

Savybės Panaudojimo pavyzdys 

Techninės specifikacijos 

 

• Aukštas atsparumas apkrovoms 

• Drenuojamoji geba, nustatyta testuo-

jant pagal Vokišką Standartą DIN 4095 

• Tinka perdangoms be nuolydžio ir 

 invertuotiems stogams 

• Lengvas lakštų sujungimas 

• Atlaiko ratinių krautuvų apkrovą ir be 

užpildo 

 

Važiuojamosios dalys virš požeminių  
automobilių stovėjio aikštekių 

Betoninės trinkelės 

Atsijų sluoksnis 

 

Skaldos sluoksnis 

Filtruojantis sluoksnis Filter Sheet PV 
Stabilodrain® SD 30, pripildytas skaldele 
Filter Sheet PV, kaip apsauginis sluoksnis 
 
Hidroizoliuota stogo konstrukcija 

Stiprus drenažinis ir vandens kaupimui skirtas lakštas, pagamintas iš 
polistireno su jungiamosiomis sąsagomis. Aukštis -  32 mm, svoris - 3 kg/m2, 
atsparumas gniuždymui prie 10 % kompresijos -  500 kN/m2, vandens talpu-
mas - 7,5 l/ m2, biraus agregato talpinimas - 20 l/ m2, vandens nutekėjimas 
plokščiu paviršiumi testuotas pagal  EN ISO 12958, tiekimas ir įrengimas 
atliekamas laikantis gamintojo instrukcijų. Gamintojas: ZinCo GmbH. 

Life on Roofs 
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