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Grinddal Nidagravel 140 2400x1200mm witGrinddal Nidagravel 140 2400x1200mm wit

ToelichtingToelichting

Nidagravel zijn geëxtrudeerde polypropyleenplaten met honingraadstructuur die gebruikt worden voor grindstabilisatie.
Het
Geotextiel aan de onderzijde voorkomt dat het grind wegzakt in de ondergrond en doet tegelijkertijd dienst als
anti-worteldoek. Deze platen zijn licht- en drukbestendig.
Toepassing: aanleg van stabiele, duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen, terrassen, opritten...
Bestand tegen 4000 kN/m²

VoordelenVoordelen

Efficiente infiltratie van wegstromend hemelwater dankzij open ruimtes
Eenvoudige en snelle plaatsing
Voorzien van thermisch verlijmde geotextiel om groei van onkruid en plantenwortels tegen te gaan
Hoge drukweerstand
Bestand tegen UV-stralen en vorst
Versnijdbaar
Plaatsing zonder bevestiging
Material van recycleerbaar kunststof

Toepass ingToepass ing

Voor de aanleg van stabiele, duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen, terrassen, opritten...
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Grinddal Nidagravel 140 2400x1200mm witGrinddal Nidagravel 140 2400x1200mm wit
KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Referentie 9800 Druksterkte gevuld 400 t/m²
Code NIDAGRAVEL Diameter cel (mm) 50 mm
Grondstof PP Lengte (mm) 2400 mm
Kleur Wit Breedte (mm) 1200 mm
UV bestendig Ja Hoogte (mm) 40 mm
Druksterkte leeg 40 t/m² Gewicht (kg) 5,18 kg
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