
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă tehnică 

DELTA-FLORAXX TOP 

 

 

Membrană de drenaj pentru terase verzi 
 

 

ProprietăŃi 
 
Membrană de drenaj din polietilenă cu densitate 
ridicată, cu proeminenŃe conice octogonale, înalte 
de 20 mm şi geotextil din polipropilenă lipit. 
Are capacitatea de a reŃine apa în proeminenŃele 
conice şi, în acelaşi timp, drenează surplusul de 
apă prin orificii speciale. Trei funcŃiuni se îmbină 
în una şi aceeaşi membrană: 
• Drenaj 
• ReŃinere apă 
• Filtrare 
Este adecvată pentru terasele verzi inversate, ea 
fiind şi permeabilă la vaporii de apă. 
 

Domenii de aplicare 
 
DELTA-FLORAXX TOP este soluŃia optimă 
pentru terasele plane care vor fi plantate, care nu 
necesită o întreŃinere specială, ea având capacitatea 
de a depozita până la 7 litri de apă per metru pătrat, 
apă necesară în perioadele de secetă. În acelaşi 
timp, prin orificii speciale drenează surplusul de 
apă.  
GraŃie proeminenŃelor octogonale speciale, 
ranforsate cu striaŃii, conferă o rezistenŃă 
excepŃională la compresiune (200 ΚΝ/m2) şi, drept 
urmare, poate suporta fără probleme greutăŃile 
mari ale straturilor suprapuse. 
 

Caracteristici tehnice 
 
Materialul membranei:  polietilenă cu densitate 

ridicată (HDPE) 

Materialul  
geotextilului:  polipropilenă 

Grosimea materialului: circa 0,6 mm 

ÎnălŃimea 
proeminenŃelor conice:  20 mm 

RezistenŃă 
la compresiune:  200 KN/m2 

Depozitare apă:  7 lit/m2 

Gol de aer:                   14 lit/m2 

 
 

Permeabilitate la apă  
pe orizontală:  10Χ10-3 m2/s (10 l/s·m)  
 (EN ISO 12958) 

Permeabilitate la apă  
pe verticală:  1,2 lit/m2·s 

Permeabilitate 
la vaporii de apă:  Sd = 0,4 m 

RezistenŃă la schimbări 
de temperatură: de la -30ºC la +80ºC  

Dimensiune ochiuri  
geotextil:  0,15mm (EN ISO 12956) 

Conformitate CE:  DIN EN 13252 
 raport teste TBU 

1.1/13525/0580.0.1-2009 
 

Ambalaj 
 
Rulouri de 20 m2 (2m x 10m). LăŃimea 
geotextilului 2,10m. 
 

ObservaŃii 

 

• Stratul impermeabilizant care va fi aplicat 
înaintea montării membranei DELTA-
FLORAXX TOP trebuie să fie antirădăcini. 

• Stratul de pământ poate fi aplicat imediat după 
montarea membranei DELTA-FLORAXX 
TOPP. 

• Rulourile pot fi conexate între ele cu clamele 
speciale aflate în ambalaj. 

• Terasele verzi protejează impermeabilizarea de 
radiaŃia solară, întăresc termoizolaŃia, reduc 
poluarea fonică, reŃin noxele şi praful şi 
contribuie la reducerea fenomenului de insulă 
de căldură urbană. 

 

 


