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ICODREN® 10 SPEED Drenáž SBS 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA 
 
Icodren® 10 SPEED Drenáž SBS je ľahká a flexibilná kombinovaná drenážna rohož. Je vyrobená 
z drenážneho jadra tvoreného polypropylénovým vláknom, ktoré vytvára vysokú drenážnu kapacitu 
a na spodnej aj vrchnej strane je opatrená netkanou filtračnou tkaninou. Jednotlivé vrstvy sú navzájom 
tepelne spojené. Netkaná filtračná vrstva presahuje 100 mm na jednu stranu šírky pásu. Tento presah 
filtračnej vrstvy zabezpečuje prekrytie priľahlých vrstiev navzájom.  
 
 
APLIKÁCIA VÝROBKU 
 
Icodren® 10 SPEED Drenáž SBS sa používa v stavebníctve ako drenážna a ochranná vrstva. Jeho 
použitie je možné v spodných stavbách (pivnice, suterén, základy) a taktiež ako drenážnej vrstvy 
zabraňujúcej hromadeniu vody /napr. v systémoch zelených striech/. Aplikácia môže byť buď zvislo 
v suteréne, filtračnou vrstvou smerom k zemine a drenážnou k murivu, alebo vodorovne v inej časti 
budov.  
Na zabránenie možnosti poškodenia rohože UV žiarením, alebo vetrom sa odporúča pokryť drenážnu 
vrstvu hneď po inštalácii, najmenej však do 2 týždňov.  
 
 
ROZMERY 
 
Hrúbka mm 9,0 
Dĺžka kotúča m 45 
Šírka kotúča m 1,0 
Váha g/m2 540 
Plocha pokrytia  1 kotúč/m2 45 
Hrubá váha 1 kotúč/kg 27 
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TECHNICKÉ PARAMETRE 
 
 
Vlastnosti materiálu 

Použiteľný tlak  
kPa 

Hydraulický 
gradient 

- 

Drenážna kapacita 
l/s.m  (10-3m2/s) 

Stredná hodnota Tolerancia  
20 1.0 2.0 -0,6 EN ISO 12958 

 
 
Hydraulické vlastnosti filtračnej vrstvy 
  Stredná hodnota Tolerancia  
Priepustnosť vody mm/s 100 -30 EN ISO 11058 
Otvorená veľkosť, 
O90 

µm 170 ±60 EN ISO 12956 

Testované výsledky Colbond Geosynthetics Laboratory podľa EN ISO 12958.  
 
 
Mechanické vlastnosti filtračnej vrstvy 
  Stredná hodnota Tolerancia  
Polymér  PET/PA,PP   
Merná hmotnosť g/m2 90 -10 EN 965 
Hrúbka Mm 0,4 -0,1 EN 964-1 
Pevnosť v ťahu 
pozdĺžne 

kN/m 5 -1,0 EN ISO 10319 

Pevnosť v ťahu 
priečne 

kN/m 6 -1,0 EN ISO 10319 

Ťažnosť % 33 -6 EN ISO 10319 
Odolnosť proti 
statickému 
zaťaženiu 

kN 0,8 -0,12 EN ISO 12236 

Odolnosť proti 
prerazeniu 

mm 48 +2 EN 918 

Dáta udávajú strednú hodnotu korešpondujúcu s CE znakom.  
 
 
CE CERTIFIKÁT: 
Certifikáty vnútropodnikovej kontroly č. : 0799 – CPD 


