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MEMBRANA ODWADNIAJ ĄCA (DRENAŻOWA) DO OCHRONY 

FUNDAMENTÓW, ŚCIAN I PŁYT  
 
OPIS PRODUKTU 
MAXDRAIN – P8  jest polietylenową membraną ( HDPE) o dużej gęstości, utworzoną przez przycięte stożki o wysokiej 
odporności na ściskanie i  dużej zdolności odwadniania (drenażu).  
ZASTOSOWANIE 
•••• Ochrona i drenaż podziemnych ścian fundamentowych. 
•••• Ochrona przeciwwodna.  
•••• W tunelach. 
•••• Wentylacja ścian oporowych i ścian wewnętrznych.  
•••• W płytach podłogowych zapobiega podciąganiu wilgoci przy kontakcie z nasączonym podłożem.  
ZALETY 
•••• System łatwy do zainstalowania. 
•••• Doskonała odporność chemiczna.  
•••• Wysoka odporność na ściskanie. 
•••• Odporność na korzenie. 
•••• Nie gnije. 
•••• Przystosowany do kontaktu z wodą pitną. 
 INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Instalacja membrany jest wykonywana przez rozwinięcie i umieszczenie przyciętych stożków na ścianie, fundamencie 
czy płycie które mają być zabezpieczone, tworząc komorę przez którą  będzie krążyć powietrze i woda. 
Membrana mocowana jest mechanicznie do podłoża przy zastosowaniu podkładki kotwiącej oraz stalowego gwoździa. 
Górne uszczelnienie membrany na ścianach wykonuje się za pomocą profilu polietylenowego. 
KOLOR                   Brązowy.  
 
PAKOWANIE           12  rolek 2,2m x 20,00m na palecie 
DANE TECHNICZNE 
Charakterystyka produktu 
Materiał         HDPE 

Kolor         Brązowy i czarny 

Grubość  (mm)        0,6 

Waga (g/m2)          500 

Wysokość stożków (mm)       8 

Ilość stożków ( /m2)       1.660   

Zdolność drenażu (l/s· m)       5,1 

Wytrzymałość na ściskanie (kN/ m2)     150 

Zakres temperatur (°C)       - 30 do + 80 
 
BHP 
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem 
użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
GWARANCJA 
Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z 
testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez 
wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego produktu do celów nie 
wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. 
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.  
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