PRODUCTBL AD

OPTIGRÜN TSK
Triangel-verzamelkanaal
Ten behoeve van extra afwatering bij lage afvoerlengtes in de
stortgoeddrainage zoals Perl LA.

Aluminium
2,0 mm (1,5 mm bij extensieve
groenvoorzieningen)
Kleur
Blank aluminium
Doorsnede
Trapeziumvormig met aan de
bovenzijde het dakprofiel en aan beide
zijden steunbeugels
Aansluitmogelijkheden Perforatie voor aansluiting van het
Triangel-afwateringsprofiel-plus om de
670 mm
Afwateringscapaciteit Afschot 0% = 1,78 l/sec
Afschot 1% = 1,81 l/sec
Afschot 2% = 1,82 l/sec
Afschot 3% = 1,83 l/sec
Openingsbreedte
Aan beide zijden, zijsleuven van het
doorlaat
Triangel-verzamelkanaal =
ca. 490 cm²/m
Afmeting
Lengte: 2000 mm
breedte: 140 mm
Hoogte: 66 mm
Leveringsvorm
Kleine hoeveelheden gebundeld via
pakketdienst, grotere hoeveelheden op
pallet
Leveringsgewicht
ca. 2,2 kg/stuk
Toebehoren
T-stuk art.nr. 14880
Lengte: 250 mm/ stuk
Hoekstuk 90° resp. 2 x 45° Art.nr. 14832
Lengte: 300 mm resp. 2 x 150 mm
Hoekstuk 30° resp. 2 x 15° Art.nr. 14833
Lengte: 370 mm resp. 2 x 180 mm
Art.nr. verbinding 14831
Lengte: 120 mm
Art.nr. sluitstuk 30061

Toepassing
- Op dakoppervlakken met een dakhelling tot ca. 5°
- Ter ondersteuning van de afvoer van overtollig water in
drainage- en substraatlagen met grotere aanvoervlakken door
inloopsleuven aan de zijkant.
- Als verzamelleiding voor meerdere Triangel-afwateringsprofielen
(WLP)
Bijzondere eigenschappen
- Aan beide zijden met sleuven voor de opname van overtollig
water uit de drainagelaag.
- Perforatie voor aansluiting van het Optigrün-Triangelafwateringsprofiel-WLP Plus om de 67 cm.
- Openingsbreedte doorlaat = ca. 490 cm²/m
Bijzondere eigenschappen
Voor de precieze dmensionering van het aantal, de onderlinge
afstand en maximale stromingslengtes is een advies op maat door
Optigrün vereist. Bij toepassing zonder vooraf overleg met
Optigrün kan de werking niet gegarandeerd worden.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor
drukfouten.
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