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Materiaal: Polypropyleen PP 

Nominale dikte: 85 mm

Gewicht: ca. 5,6 kg/m²

Gewicht per element: ca. 2,8 kg/Stk

Afmetingen/element: ca. 710 x 710 x 85 mm

Oppervlak/element: ca. 0,5 m²

Kleur: zwart

Bijzondere ca. 825 kN/m² bei ca 10% Stauchung

eigenschappen: ca. 95 Vol%

Toebehoren:

Systeemtoebehoren:

Verpakking:

Besteleenheid:

Toepassingen:

Verwerking:

Opslag:

Afmeting van de modules met een groot oppervlak: 1420 x 2130 mm = 3,03 m²

Volgens bestelling, per pallet max. 12 modules met een groot oppervlak in totaal ca.36,3 m²/pallet.

Op dakoppervlakken met 0° dakhelling en verschillende soorten laagopbouw (bijv. extensieve 

en intensieve begroeiing en verkeersruimten). Speciaal ontwikkeld voor de tijdelijke opslag van 

overtollig water, bijv. na zware regenval resp. bij bijkomende toevoer van overtollig water vanuit 

aangrenzende dakoppervlakken naar het drainageniveau. Samen met een ingestelde 

waterafvoer met behulp van het gepatenteerde regulatiesysteem van Optigroen kan daarmee 

bijv. aan eisen aan een afvoerbeperking naar het openbare rioleringssysteem worden voldaan.

Ook geschikt bij voortdurende waterstuwing voor de watervoorziening van begroeiing waarvoor 

een grote behoefte aan water bestaat (bijv. gazons). Om een grotere opslagcapaciteit te 

realiseren, kunnen ook verscheidene lagen geulelementen boven elkaar worden ingebouwd.

Elementen met een groot oppervlak op bescherm-,scheidings- en evt. glijlaag (extensief met 

RMS 500, intensief met RMS 900, verkeersruimten met SGL 500+0,2 mm PE-folie) met 

stompverbinding aan elkaar leggen en schuifvast verbinden met de meegeleverde 

zwaluwstaartvormige kunststofverbinders. Dakdoorboringen (bijv. schachten en buizen voor 

ventilatie) zo passend mogelijk uitsnijden. Na het leggen het gehele oppervlak bedekken met 

filtervlies (onder groenoppervlakken type 105 of RMS 500 K resp. onder verkeersruimten type 

300). Vliesnaden hierbij met minimaal 15 cm overlapping uitvoeren. Controleschachten worden 

in de regel boven op het geulelement gelegd en de inwendige diameter van de controleschacht 

wordt uit het geulelement uitgesneden.Op maat maken met een handzaag of haakse slijper met 

een dun metalen scheidingsblad.

Beschermen tegen voortdurende directe bestraling door de zon

De genoemde gegevens fungeren als richtlijnen die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De waarden zijn onderhevig aan bepaalde 

productie toleranties . De gegevens in deze publicatie komen overeen met de technische gegevens op het moment van schrijven. Optigroen 

behoudt zich het recht voor om de gegevens en eigenschappen te wijzigen volgens nieuwe inzichten. Zet en drukfouten voorbehouden.

Poriënvolume:

Kunststofverbinder met dubbele zwaluwstaart

voor het verbinden van de geulelementen aan de lengtezijden 

en aan de breedtezijden

Optioneel: Capillaire zuilen voor verticaal watertransport

tussen drainageniveau en vegetatiedragende laag,

2 st./m² bij extensieve begroeiing, 4 st./m² bij intensieve 

begroeiing

Regulatiesysteem voor ingestelde waterafvoer. Hierbij zijn 

ontwerp en berekening door Optigroen noodzakelijk.

Op basis van 6 afzonderlijke elementen vooraf gemonteerde modules met een groot oppervlak 

op een speciaal pallet

Productblad

Waterretentiebox WRB 85i
Geulelement van PP (polypropyleen) voor gebruik op 

dakoppervlakken zonder helling (dakhelling 0°) met een groot 

wateropslagvolume en bovendien drainage van het oppervlak. 

Combineerbaar met de gepatenteerde Optigroen 

afvoerregulator en multifunctioneel inzetbaar op heel 

verschillende dakoppervlakken, zowel bij extensieve en 

intensieve begroeiing als bij verkeersruimtes toepasbaar.

Technische gegevens:

Maximale druksterkte (DIN ISO 25619-2): 
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