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AQUADRAIN™ to prefabrykowana mata drenażowa składajaca się 
z polipropylenowej folii kubełkowej pokrytej z jednej strony włókniną 
filtracyjną. Wytłoczenia folii kubełkowej zapewniają odporność na ści-
skanie i odprowadzenie wód gruntowych do zainstalowanych rur sys-
temu drenarskiego.

TRWAŁY, ŁATWY W INSTALACJI DRENAŻ FUNDAMENTÓW
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ZASTOSOWANIA
Ściany w ostrej zabudowie działki

Ściany zasypywane

Stropodachy

Ściany oporowe

Tunele

Klomby

Konstrukcje podziemne
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Doskonałe właściwości hydroizolacyjne:

Ochrona przed migrującą wodą:

•  Jednorodne właściwości i równomierne pokrycie pozwala na 
przeprowadzenie precyzyjniejszej prognozy wydajności drenażu  
niż w przypadku drenażu z kruszywa. 

•  Zapewnia ochronę, wystawionej na działanie czynników 
zewnętrznych, membrany hydroizolacyjnej poprzez odprowadzanie 
wody z powierzchni konstrukcji.

•  Przestrzenna struktura rdzenia posiada wiele kanałów, którymi 
odbywa się pionowy i poziomy przepływ wody.

•  Geowłóknina filtrująca umożliwia przepływ dużej ilości wody do 
rdzenia, zatrzymując przy tym drobiny ziemi.

Korzyści i cechy montażu:

Szybki i łatwy:

•  Lekkie, poręczne rolki można przykleić lub przymocować do ścian/
ścian oporowych, zależnie od rodzaju membrany hydroizolacyjnej. 

•  Szybka instalacja poręcznego arkusza drenażowego.

•  Nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu i specjalnie 
wykwalifikowanych pracowników.

Wszechstronność:

•  Cienkowarstwowy arkusz wymaga dużo mniejszej przestrzeni niż 
drenaż z kruszywa.

•  Zmienna wielkość przepływu i wytrzymałość na ściskanie  
pozwala na efektowne prowadzenie gospodarki wodnej zarówno 
na powierzchniach poziomych jak i pionowych.

•  W przypadku zastosowań na ścianach zasypywanych,  
AQUADRAIN może stanowić warstwę ochronną układaną  
na membranie hydroizolacyjnej.
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Program zapewnienia jakości HydroShield™.
Chroń konstrukcję przed przeciekaniem dzięki zastosowaniu wiodącego w branży programu zapewnienia jakości. To 
sprawdzone, systemowe podejście oferuje gwarancję bez limitu kwotowego, zapewniającą 100% ochronę przez cały 
okres gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Cetco.com/hydroshield.


