
FONDA GEOPLEX 10 -
DRENĀŽAS PLĒVE



Fonda Geoplex 10 drenāžas plēvi izmanto pagalma 
segumu drenāžas slāņos, kā arī pamatu būvniecībā. 
Produkta izcilās spiedes izturības dēļ ūdens plūsma 
vienmēr ir nevainojama. Geoplex 10 drenāžas plēve 
pasargā hidroizolācijas loksnes arī no mehāniskas slodzes.

Fonda Geoplex 
10 - drenāžas 
plēve
• Īpaši liela spiedes izturība;

• Īpaši laba ūdens plūsma arī
slodzes apstākļos;

• Izturīga un ilgtspējīga;

• Labi iztur slodzi
uzstādīšanas laikā;

• Aizsargā hidroizolējošos
materiālus;

• Hidroizolējošs risinājums
pagalma segumiem.

FONDA GEOPLEX 10 
- DRENĀŽAS PLĒVE

Geoplex 10 plēve kontrolēti novada virszemes ūdeņus vai 
gruntsūdeņus uz novadcaurulēm vai pagalma segumos — uz 
drenāžas akām. Pa plēves ūdensnecaurlaidīgo daļu ūdens aizplūst 
prom, tāpēc līdz hidroizolējošajam slānim nonāk vien neliels 
daudzums ūdens. Vienlaikus Geoplex 10 aizsargā hidroizolējošo 
slāni no mehāniskiem bojājumiem.

Plēves spiedes izturība ir sevišķi liela reljefās plāksnes trīsslāņu 
struktūras un reljefu veidojošo izcilņu struktūras dēļ. Šādi plēves 
spiedes izturības īpašības labi saglabājas arī pie slodzes.

Plēves virsmai piekausētais filtrējošais audums aiztur augsnes 
daļiņas, tādējādi nodrošinot to, ka plāksne neaizdambējas. 
Audums ir stipri piestiprināts plēvei, tāpēc to nav viegli noplēst no 
plēves un tas nenoslīd no tās arī ilgākā laika posmā.

Geoplex 10 ir noturīgs pret zemē parasti esošo ķīmisko slodzi. 
Plēvi ir viegli ieklāt arī pie zemām temperatūrām.

Struktūra
Fonda Geoplex 10, ir no polipropēna izgatavota reljefa plēve, kam 
piekausēts Typar D 110 filtrējošais audums. Plēves malā ir 10 cm 
plata filtrējošā auduma josla gabalu savienošanai.

Iepakojuma izmēri 
Ruļļa izmērs 2 × 15 m (30 m2/rullī). Paletē ir 6 ruļļi. 



Uzstādīšana
Geoplex 10 plēvi var uzstādīt gan horizontāli, gan vertikāli. 
Pagalmu segumos un tamlīdzīgās vietās plēve tiek uzstādīta virs 
hidroizolējošā slāņa pirms siltumizolācijas. Uzstādot horizontāli, 
filtrējošajam audumam jāatrodas virspusē. Uzstādot vertikāli, 
piemēram, pamatu būvniecībā, filtrējošajam audumam jāatrodas 
ārpusē.
Plēvi iespējams uzstādīt ar 60 mm pārsedzi, tā lai šķiedrainais 
audums nosedz savienojuma vietu. Lietderīgais platums šādā 
gadījumā būs 1,94 m. Citādi reljefās plāksnes var uzstādīt, 
novietojot tās blakus citu citai, nepārklājot un pārlokot lieko 
filtrējošā auduma joslu (10 cm) pāri savienojuma vietai. Šādā 
gadījumā lietderīgais platums būs 2 m.

Materiāls Polipropēns

Kopējā masa uz m2 900g/m2

Biezums (reljefā plāksne) 0,7 mm

Kopējais biezums 11,2 mm

Reljefa augstums 10,5 mm

Gaisa telpas tilpums 8,69 l/m2

Spiedes izturība > 700 kN/m2

Ūdens plūsmas ātrums vertik. 350 l/min/m2

Ūdens plūsmas ātrums horizont.70 l/min/m2

Izturība pret naglas skrāpējumu > 666 N

Triecienizturība > 0,35 m

Stiepes izturība garenvirzienā * 44 MPa

Stiepes deformācija garenv. * 820 %

Ūdens tvaiku caurlaidība 10x106 s/m 

Ķīmiskā izturība Ļoti laba

Temperatūra, kurā kļūst mīksts 148 °C

Izmantošanas temperatūra –20...+80 °C

Triecienizturība īpaši laba Līdz –20 °C

Aptuvenais izmantošanas laiks > 50 gadi

* bez filtrējošā auduma

Tehniskā informācija
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