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Urbanscape Green Roll (HTC GR)
Urbanscape sedummixmat
Urbanscape green roll substraat
Urbanscape Drainage Universeel
Urbanscape wortelwerend doek
Waterdichte dakbedekking
Dakconstructie

Installatie

Beschrijving
Het Urbanscape substraat, welke in de professionele tuinbouw
sector Green Roll genoemd wordt,
is een lichtgewicht groendak substraat. Het substraat is samengesteld uit lange steenwolvezels
die tijdens het productieproces
op speciale wijze verbonden zijn,
zodat het een compact en stabiel
geheel vormt. Het Urbanscape
Green Roll substraat is een zeer
goed groeimedium en zorgt voor
een uitstekende wateropname en
vasthoudendheid.

•

Rol
het
Urbanscape
substraat haaks uit over de
drainage platen. Plaats de
rollen dicht tegen elkaar.

•

Houd 30 cm over aan de
rand, deze ruimte moet
gebruikt worden als grindrand.

•

Indien nodig kan het Urbanscape substraat op maat
gemaakt worden door het te
knippen.

Technische kenmerken
Eigenschap

Eenheid

Waarde

Norm

Breedte

m

1

EN 822

Lengte 		

m 		
3		
EN 822		

Dikte

mm

40

Gewicht

kg/m2

4.40

Wateropname

l/m2

29

Nominale dichtheid *

kg/m3

100/110

Afmeting pallet (LxBxH)

m

1.2x1x2.6

Brandreactie

EN 823 (50Pa)

EN 1602

Euroclass A1

EN 13501-1

°C

100

EN 14303

W/m.K

0.040

EN 14706

Tolerantie dikte

T2

Maximale oppervlakte temperatuur *
Gemiddelde temperatuurgeleiding *
* Geldig voor droge toestand

Disclaimer:
Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Onze aansprakelijkheid geldt uitsluitend op onze producten met inachtneming
van de eigenschappen, toleranties en dimensionele fluctuaties. Constructieve, statische en bouwfysische eigenschappen van onze producten kunnen alleen
worden bereikt mits verwerkt volgens onze verwerkingsvoorschriften. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Knauf Insulation. Aan getoonde monsters kunnen geen rechten worden
ontleend. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

