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Type drainagesysteem ND TRASDRAIN® 100sv ND TRASDRAIN® 200sv ND TRASDRAIN® 200hsv

Capillair-passieve drainagesystemen met bouwhoogtes van 8,5 mm, 13 mm en 16,5 mm
die geschikt zijn voor de aanleg van verharding op balkons, terrassen en buitentrappen. 

Specificaties

Afmetingen ca. 32 m x 1,25 m ca. 32 m x 1,25 m ca. 30 m x 1,25 m

Leveringsvorm ca. 40 m², rol ca. 40 m², rol ca. 37,5 m², rol

Gewicht ca. 890 g/m² ca. 1.133 g/m² ca. 1.133 g/m²

Bouwhoogte ca. 8,5 mm ca. 13 mm ca. 16,5 mm

Druksterkte ca. 500 kPa ca. 700 kPa ca. 450 kPa

Materiaal noppenfolie gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS) gerecycled polystyreen (HIPS)

Materiaal filterweefsel glasvezel, dubbel-geweven glasvezel, dubbel-geweven glasvezel, dubbel-geweven

Materiaal scheidingsvlies
polyethyleen (PE) /

polypropyleen (PP)

polyethyleen (PE) /

polypropyleen (PP)

polyethyleen (PE) /

polypropyleen (PP)

Perforaties/m² ca. 1.540, Ø 6,3 mm ca. 1.540, Ø 6,3 mm  ca. 1.540, Ø 6,3 mm

Drainagesysteem voor onder natuurstenen en keramische 
verhardingen op balkons, terrassen en buitentrappen 

ND TRASDRAIN® capillair-passief 
drainagesysteem

Verharding: klinkers, natuurstenen,
betonstraatstenen, keramische 

tegels,etc.

ND TRASDRAIN® 100sv / 200sv / 
200hsv Drainagesysteem

Thermische isolatie

Dakbedekkingssysteem

Nophadrain BV

Bezoekadres
Mercuriusstraat 10
6468 ER  Kerkrade
Nederland

Postadres
Postbus 3016
6460 HA  Kerkrade
Nederland

T +31(0)45 535 50 30
F +31(0)45 535 39 30
E info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl
www.trasdrain.com

Slim, dubbel-geweven 
filterweefsel

Scheidings- en 
beschermvlies

Geperforeerde 
kern

Voorbeeld terras op volle 
grond met ND TRASDRAIN®

Voorbeeld balkon met 
ND TRASDRAIN® 

NIEUW: verlegging volgens 
dunbedmortel-methode 

Voorbeeld verharding boven 
woonruimte met ND TRASDRAIN®

(omkeerdak)

Verharding: klinkers, natuurstenen, 
betonstraatstenen, keramische 

tegels, etc.

Straatlaag of uitvullaag:  
mortel of zand-/splitbed

ND TRASDRAIN® 100sv* / 200sv / 
200hsv Drainagesysteem

Volle grond

Dakbedekkingssysteem

Straatlaag of uitvullaag: 
mortel of zand-/splitbed

NEN EN 13252

Innovatieve noppenvorm

Toepassing ND TRASDRAIN® 
capillair-passief drainagesysteem

NEN EN  13252

Voorbeeld balkon met 
ND TRASDRAIN®

Hechtmortel 
(dunbedmortel-methode) 

Opbouw-aanbevelingen

Neem contact met ons voor opbouw-aanbevelingen

NIEUW!

* Het ND TRASDRAIN® 100sv Drainagesysteem is niet geschikt voor installatie volgens de dunbedmortel-methode.



Buitenverhardingen zijn nooit 100 % waterdicht. Niet alleen regen, maar ook condenswater vindt een weg 
via de voegen in de ondergrond. Doordat de horizontale en verticale drainage van het drainerend mortelbed 
of het zand-/splitbed gering is, blijft water in de ondergrond staan. Ook bij de overlappen van de afdichting 
kan door een te gering afschot water in de ondergrond blijven staan. Bij het verleggen van de verharding 
in een drainerend mortelbed kan kalk door verdamping en capillaire werking leiden tot kalkuitbloeiing op 
de verharding. Bij het verleggen van de verharding in een zand-/splitbed kan water door capillaire werking 
naar het oppervlak stijgen, waardoor er donkere vochtvlekken in de verharding ontstaan. Dit kan bij vorst tot 
schade aan de verharding leiden.

Nophadrain heeft voor het ND TRASDRAIN® Drainagesysteem een 
speciaal dubbel-geweven filterweefsel ontwikkeld. De maaswijdte 
van dit weefsel is geschikt voor het verleggen van een verharding 
in zowel een drainerend mortelbed als zand-/splitbed. Ook is het 
mogelijk om de verharding rechstreeks te verlijmen op het 
weefsel, de zogenaamde dunbedmortel-methode. In tegenstelling 
tot conventionele systemen kan het speciale filterweefsel van het 
ND TRASDRAIN® Drainagesysteem niet verstoppen door 
kalkafzetting uit het drainerend mortelbed. Een damp-open 
scheidings- en beschermvlies is aan de onderzijde van de 
ND TRASDRAIN® Drainagesystemen bevestigd ter bescherming 
van het dakbedekkingssysteem. ND TRASDRAIN®: een alles-in-één 
product.

• Uitbloeiingen/kalkafzetting op de verharding
• Vochtvlekken in de verharding
• Mos en onkruid tussen de voegen

• Oneffenheden in de verharding
• Scheuren in de verharding en voegen
• Afbreken van verharding door vorst

Schade aan verhardingen wordt vaak veroorzaakt door de capillaire werking van zand, split en drainerend 
mortel waarin de verhardingen worden verlegd. Veel voorkomende schades in de praktijk zijn:

Eén product voor verschillende toepassingen: (Afbeelding 1a. - 1c.)

• Verharding verlegd op drainerend mortelbed: klinkers, betonstraatstenen, natuurstenen, keramische tegels etc. (1a.)
• Verharding verlegd in zand-/splitbed: klinkers, betonstraatstenen, natuurstenen, keramische tegels etc. (1b.)
• Rechtstreekse verlijming van verharding op het dubbel geweven filterweefsel: de dunbedmortel-methode. (1c.)

Rangschikking noppen
De noppen van het ND TRASDRAIN® Drainagesysteem zijn, in tegenstelling tot conventionele systemen, zo geplaatst dat 
drainage in alle richtingen plaats kan vinden. 

Luchtspouw
De ND TRASDRAIN® Drainagesystemen zorgen voor een luchtspouw waardoor de drainagemortel en de lijm bij verlegging 
volgens de dunbedmortel-methode snel drogen.

Capillair-passieve werking (Afbeelding 2.)
De nophoogtes van het ND TRASDRAIN® Drainagesysteem creëren een capillaire 
onderbreking (luchtlaag) en voorkomen zo dat vocht optrekt vanuit de ondergrond. 
Hierdoor wordt schade aan de verharding voorkomen.

Hoog belastbaar tot 70 t/m²
De ND TRASDRAIN® Drainagesystemen zijn beloopbaar zonder gebruik te hoeven 
maken van drukverdelende planken. De belasting die wordt veroorzaakt door een 
trilplaat tijdens de aanleg vormt geen probleem. Afhankelijk van het type hebben de
ND TRASDRAIN® Drainagesystemen een druksterkte tussen 450 kPa en 700 kPa.

Hoge drainagecapaciteit
Door de hoge drainagecapaciteit van de ND TRASDRAIN® Drainagesystemen kan regen- en condenswater niet 
opstuwen.

Verschillende bouwhoogtes
De ND TRASDRAIN® Drainagesystemen zijn beschikbaar in drie bouwhoogtes: 8,5 mm, 13 mm en 16,5 mm. 

    Ontkoppeling door losliggende verlegging
    De ND TRASDRAIN® Drainagesystemen worden los op de ondergrond verlegd.  
                Spanning in de ondergrond wordt daardoor niet doorgegeven aan de verharding.  

    

    Filterweefseloverlap (Afbeelding 3.)

    De ND TRASDRAIN® rollen zijn voorzien van een filterweefseloverlap. Dit 
    voorkomt dat mortel, zand of split in de drainagelaag terecht komen, wat 
    de drainagecapaciteit negatief beïnvloedt. 

Scheidings- en beschermlaag
Een damp-open scheidings- en beschermvlies is aan de onderzijde van de ND TRASDRAIN® Drainagesystemen 
bevestigd ter bescherming van het dakbedekkingssysteem. ND TRASDRAIN®: een alles-in-één product. 

Geperforeerde kern – ook geschikt voor het omkeerdak 
De ND TRASDRAIN® Drainagesystemen hebben een geperforeerde kern. Dit zorgt voor een optimale verticale 
drainage wanneer de drainagesystemen worden toegepast op de volle grond. Bovendien zorgen de perforaties 
ervoor dat de ND TRASDRAIN® Drainagesystemen toepasbaar zijn op een omkeerdak. 
   
Product op rol zonder “memory-effect” (Afbeelding 4.)

Het ND TRASDRAIN® Drainagesysteem wordt geleverd op rol en blijft na het uitrollen vlak liggen (krult niet op). 
Dit zorgt voor een soepele en eenvoudige installatie.

Snel en eenvoudig aan te brengen
De ND TRASDRAIN® Drainagesystemen combineren meerdere functielagen in 
één product.

Houten vlonderdelen
Het ND TRASDRAIN® Drainagesysteeem zorgt bij terrassen met een afwerking 
van houten vlonderdelen ervoor dat dat de vlonderdelen niet blijvend in het water 
staan. Zo wordt verrotting van en mosvorming op de vlonderdelen tegengegaan.

Schade aan verharding

Schade aan buitenverharding door een slecht 
drainerend mortelbed of zand-/splitbed

Eigenschappen en voordelen van de ND TRASDRAIN® 
Drainagesystemen

Alles-in-één drainagesysteem 
met slim dubbel-geweven 
filterweefsel:
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