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Nophadrain productcatalogus
Componenten van de groen-, beloop- en berijdbare
daksystemen

Foto’s bouwplaats met ND Producten

Nophadrain BV heeft in deze brochure opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand der techniek. Desondanks
kunnen er onjuistheden in deze brochure voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. Nophadrain BV sluit iedere
aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens. Elk project stelt zijn eigen eisen en wij zijn graag
bereid u bij de specifieke uitwerking behulpzaam te zijn. Graag houden wij ons voor op- en aanmerkingen aanbevolen. Alle aangegeven
waarden zijn gemiddelden.
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Scheidings-, bescherm- en glijlaag
De scheidingslaag houdt materialen die elkaar chemisch niet verdragen van elkaar gescheiden. Daarnaast beschermt deze laag het
dakbedekkingssysteem tegen mechanische en dynamische belastingen die kunnen ontstaan tijdens de installatie van het gebruiksdaksysteem en het beoogde gebruik van het dak. Bij geringe belastingen kunnen de ND Drainagesystemen de functie van scheidings- en
beschermlaag overnemen indien deze direct na het aanbrengen van het dakbedekkingssysteem worden aangebracht.
Aan de dakafdichting mogen geen dynamische belastingen door de daarop aangebrachte lagen worden doorgegeven. Indien deze
belastingen kunnen plaatsvinden door het beoogde gebruik van het dak, dient een glijlaag te worden aangebracht. Een glijlaag bestaat
uit twee gladde oppervlakken die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen (glijden).

1.1 ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie
ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie
Hoogwaardige kunststof folie die fungeert als scheidingslaag en als één van de twee gladde
oppervlakkenvan de glijlaag. De folie wordt los op de dakbedekking, onder het drainagesysteem, gelegd
met een overlap van minstens 100 mm en beschermt hierdoor de dakbedekking tegen dynamische
belastingen.

Toepassing ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie
ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie is een component van het Nophadrain Terrasdaksysteem en het
Nophadrain Parkeerdaksysteem - omgekeerd dak.

Eigenschappen ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie
ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie

•
•
•

Materiaal: gerecycled, gemodificeerd polyethyleen (LDPE)*
Dikte: ca. 0,2 mm
Gewicht: ca. 175 g/m²
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie

ca. 50 m x 2 m

ca. 100 m2, rol

*   De kleur van de folie is variabel, omdat het product van gerecyclede grondstof is gemaakt.

1.2 ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie
ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie
Mechanisch en dynamisch hoog belastbare kunststof folie die fungeert als scheidings- en beschermlaag en als één van de twee gladde oppervlakken van de glijlaag. De folie wordt los op de dakbedekking
gelegd met een overlap van minstens 100 mm.

Toepassing ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie
De ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie is getest door de Technische Universiteit in München (D), als
component van het Nophadrain Parkeerdaksysteem – personenwagens / vrachtverkeer. Deze folie kan
ook ingezet worden als onderdeel van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem.

ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie

Het rendement van de bescherming is bewezen door een test die uitgevoerd is door Kiwa MPA Bautest
GmbH, gebaseerd op NEN EN 13719 ‘Geotextiel en soortgelijke producten – Bepaling van het rendement
van bescherming op lange termijn van geotextiel in contact met geosynthetische afdichtingen’.

Eigenschappen ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie
•
•
•
•
•

Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (HDPE)
Dikte: ca. 1 mm
Gewicht: ca. 946 g/m²
Bescherming volgens DIN 18195 - deel 10
Getest: Dynamische belastingsproeven en indextesten - Technische Universiteit München (D) /
Kiwa MPA Bautest GmbH – Bepaling van het rendement, gebaseerd op NEN EN 13719.
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie

ca. 50 m x 2 m

ca. 100 m2, rol
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Wortelwerende laag
De wortelwerende laag kan bestaan uit het dakbedekkingssysteem indien dit wortelbestendig is uitgevoerd (bijvoorbeeld bij
dakbedekkingssystemen die zijn gemaakt van PVC, EPDM of bitumen met een wortelbestendige afwerking die de DIN 4062-1 test hebben
doorstaan of zijn getest volgens NEN EN 13948).
Op een dakbedekkingssysteem dat niet wortelbestendig is, moet een aparte wortelwerende folie worden aangebracht. De naden van de
wortelwerende folie dienen aan elkaar gelast te worden.

2.1 ND WSB-50 / WSB-80 Wortelwerende Folie
ND WSB-50 Wortelwerende Folie
Hoogwaardige wortelwerende kunststof folie die bij extensieve dakbegroeiingen als bescherming
tegen doorworteling dient. De folie heeft een dikte van 0,5 mm en wordt los op de niet-wortelbestendige
dakbedekking gelegd met een overlapping van minimaal 100 mm. De overlappingen dienen aan elkaar
te worden gelast.
De folie heeft  de DIN 4062-1 test ondergaan en is geschikt bevonden als wortelwerende folie voor het
gebruik op groene daken.

Toepassing ND WSB-50 Wortelwerende Folie
ND WSB-50 Wortelwerende Folie

De ND WSB-50 Wortelwerende Folie is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem
(wanneer de dakbedekking niet wortelwerend is).

ND WSB-80 Wortelwerende Folie
Zoals de ND WSB-50 Wortelwerende Folie, maar met een dikte van 0,8 mm.

Toepassing ND WSB-80 Wortelwerende Folie
De ND WSB-80 Wortelwerende Folie is een component van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem
(wanneer de dakbedekking niet wortelwerend is).

Eigenschappen ND WSB-50 / WSB-80 Wortelwerende Folie
•
•
•

Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (LDPE)
Dikte: ca. 0,5 mm (ND WSB-50) / 0,8 mm (ND WSB-80)
Gewicht: ca. 468 g/m² (ND WSB-50) / 748 g/m² (ND WSB-80)

ND WSB-80 Wortelwerende Folie
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Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND WSB-50 Wortelwerende Folie

ca. 25 m x 4 m

ca. 100 m2, rol

ND WSB-80 Wortelwerende Folie

ca. 37,5 m x 4 m

ca. 150 m2, rol
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Filter- en drainagelaag
De hoogwaardige, hoog belastbare en CE-gemarkeerde ND Drainagesystemen zijn het hart van de Nophadrain Gebruiksdaksystemen.
De ND Drainagesystemen vervullen de functie van filter- en waterafvoerende (drainage)laag. Afhankelijk van de belasting vervullen
ze ook de functie van scheidings- en beschermlaag. Daarnaast kunnen de ND Drainagesystemen ook als waterreservoir dienen. De
kern van het ND Drainagesysteem is gemaakt van slagvast polystyreen (HIPS), wat de drainagesystemen een hoge druksterkte en een
uitstekende kruipweerstand geeft, waardoor een consequente, langdurige drainagecapaciteit wordt gegarandeerd. De filterlaag van de
ND Drainagesystemen bestaat uit een geotextiel of een weefsel en voorkomt dat fijnere substraatdeeltjes uit de vegetatiedragende
laag in de waterafvoerende laag terechtkomen, waardoor een goede horizontale waterafvoer gewaarborgd blijft. De poriegrootte van
het geotextiel is afgestemd op de zeefkromme van het substraat. De doorworteling van de waterafvoerende laag mag door de filterlaag
niet worden verhinderd. Het geotextiel wordt verlijmd en niet thermisch gehecht op de kern van de noppenfolie, om schade aan de
mechanische en hydraulische eigenschappen van het geotextiel en het drainagesysteem te voorkomen. Bovendien voorkomt dit dat het
geotextiel tussen de noppen wordt gedrukt, wat een goede drainage zou belemmeren.
De waterafvoerende (drainage)laag voorkomt de opstuwing van water in de vegetatiedragende laag en beschermt het dakbedekkingssysteem tegen de opbouw van waterdruk. De waterafvoerende laag dient zowel een goede verticale waterdoorlatendheid te hebben, als
een hoog horizontaal waterafvoerend vermogen en een goede kruipweerstand bij langdurige belasting (50 jaar).
Alle ND Drainagesystemen zijn CE-gemarkeerd volgens NEN EN 13252.

ND Drainagesystemen:
meerdere functielagen in één product, op rol.

Makkelijk te
vervoeren

Eenvoudig uit
te rollen

Snel
te leggen

Hoge
druksterkte
3

3.1 ND 100 / 120 Drainagesysteem
ND 100 Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem gemaakt uit slagvast gerecycled polystyreen. De kern
van het ND Drainagesysteem is een hoog belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 8 mm. Op
de noppenkant is een geotextiel bevestigd dat fungeert als filterlaag.

Toepassing ND 100 Drainagesysteem
Het ND 100 Drainagesysteem is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem –
hellend en steil dak en dient als filter-, drainage- en beschermlaag.

8 mm

ND 120 Drainagesysteem

500 kPa

ND 100 Drainagesysteem

Zoals het ND 100 Drainagesysteem, maar met een additionele drukverdelende glijfolie die
fungeert als glijlaag en bescherming van de gevel.

Toepassing ND 120 Drainagesysteem
Het ND 120 Drainagesysteem is een component van het ND “Clic” Kelder- / Keermuur
Drainage- en Beschermingssysteem en dient als filter-, drainage- en beschermlaag.

Eigenschappen ND 100 / 120 Drainagesysteem
8 mm

500 kPa

ND 120 Drainagesysteem

•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Materiaal drukverdelende glijfolie: polypropyleen (PP) (alleen ND 120)
Bouwhoogte: ca. 8 mm
Druksterkte: ca. 500 kPa
Gewicht: ca. 653 g/m² (ND 100) / 695 g/m² (ND 120)
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 2,97 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 0,36 l/(s.m)
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 100 / 120 Drainagesysteem

ca. 32 m x 1,25 m

ca. 40 m2, rol

3.2 ND 200 / 220 Drainagesysteem
ND 200 Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is uit
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND Drainagesysteem is een hoog belastbare
noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 12,5 mm. Op de noppenkant is een geotextiel bevestigd dat
fungeert als filterlaag.
12,5 mm

ND 220 Drainagesysteem
Zoals het ND 200 Drainagesysteem, maar met een additionele drukverdelende glijfolie die
fungeert als glijlaag en bescherming van de dakbedekking (bitumen dakbedekking).
700 kPa

ND 200 Drainagesysteem

Toepassing ND 200 / 220 Drainagesysteem
Het ND 200 / ND 220 Drainagesysteem is een component van het Nophadrain Terrasdaksysteem en
dient als filter-, drainage- en beschermlaag. Het ND 200 Drainagesysteem kan ook worden ingezet bij
het Nophadrain Extensief Groendaksysteem - hellend dak.

Eigenschappen ND 200 / 220 Drainagesysteem
•
•
•
•
•
•
•
•

4
12,5 mm

700 kPa

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Materiaal drukverdelende glijfolie: polypropyleen (PP) (alleen ND 220)
Bouwhoogte: ca. 12,5 mm
Druksterkte: ca. 700 kPa
Gewicht: ca. 908 g/m² (ND 200) / 949 g/m² (ND 220)
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 5,29 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 0,60 l/(s.m)

ND 220 Drainagesysteem

Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 200 / 220 Drainagesysteem

ca. 32 m x 1,25 m

ca. 40 m2, rol

3.3 ND 200h / 220h Drainagesysteem
ND 200h Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is uit
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND Drainagesysteem is een hoog belastbare
noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 16 mm. Op de noppenkant is een geotextiel bevestigd dat
fungeert als filterlaag.
16 mm

ND 220h Drainagesysteem
Zoals het ND 200h Drainagesysteem, maar met een additionele drukverdelende glijfolie die fungeert als
glijlaag en bescherming van de dakbedekking (bitumen dakbedekking).
450 kPa

ND 200h Drainagesysteem

Toepassing ND 200h / 220h Drainagesysteem
Het ND 200h / ND 220h Drainagesysteem is een component van het Nophadrain ND Terrasdak
systeem – dak met onvoldoende afschot en dient als filter-, drainage- en beschermlaag. De relatief
hoge bouwhoogte (ca. 16 mm) voorkomt opstuwing van water en bevriezing van de deklaag en vergroot
de drainageafstand.

Eigenschappen ND 200h / 220h Drainagesysteem

ND 220h Drainagesysteem

•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Materiaal drukverdelende glijfolie: polypropyleen (PP) (alleen ND 220h)
Bouwhoogte: ca. 16 mm
Druksterkte: ca. 450 kPa
Gewicht: ca. 908 g/m² (ND 200h) / 949 g/m² (ND 220h)
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 7,38 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 1,04 l/(s.m)

16 mm

450 kPa

Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 200 / 220h Drainagesysteem

ca. 30 m x 1,25 m

ca. 37,5 m2, rol

3.4 ND 200sv Drainagesysteem
ND 200sv Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND Drainagesysteem is een geperforeerde, dampopen, hoog belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 13 mm. Op de noppenzijde is een
geotextiel bevestigd dat fungeert als filterlaag. Aan de achterkant is een damp-open geotextiel bevestigd
dat ervoor zorgt dat waterdamp uit de XPS-isolatie vrij kan uitdampen.
13 mm

Toepassing ND 200sv Drainagesysteem

ND 200sv Drainagesysteem

Het ND 200sv Drainagesysteem is een component van het Nophadrain Terrasdaksysteem –
omgekeerd dak en dient als filter-, drainage-, bescherm- en scheidingslaag. Bij een dak met
onvoldoende afschot of wanneer een grotere drainagelengte nodig is, kan de bouwhoogte worden
verhoogd tot ca. 16,5 mm (ND 200hsv Drainagesysteem).

700 kPa

Eigenschappen ND 200sv Drainagesysteem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Materiaal scheidingsvlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Bouwhoogte: ca. 13 mm
Druksterkte: ca. 700 kPa
Perforaties per m²: ca. 1.540 / ø 6,3 mm
Gewicht: ca. 990 g/m²
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 5,29 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 0,60 l/(s.m)
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Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 200sv Drainagesysteem

ca. 32 m x 1,25 m

ca. 40 m2, rol

3.5 ND 800 Drainagesysteem
ND 800 Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is uit
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 800 Drainagesysteem is een hoog belastbare
noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 26,5 mm. Op de noppenzijde is een geotextiel bevestigd dat
fungeert als filterlaag.

Toepassing ND 800 Drainagesysteem

26,5 mm

Het ND 800 Drainagesysteem is een component van het Nophadrain Terrasdaksysteem – dak met
onvoldoende afschot en dient als filter-, drainage- en beschermlaag. De bouwhoogte voorkomt
wateropstuwing en opvriezen van het substraat en zorgt voor grotere drainagelengte.
500 kPa

ND 800 Drainagesysteem

Eigenschappen ND 800 Drainagesysteem
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Bouwhoogte: ca. 26,5 mm
Druksterkte: ca. 500 kPa
Gewicht: ca. 1.226 g/m²
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 14,11 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 2,09 l/(s.m)
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 800 Drainagesysteem

ca. 20 m x 1,25 m

ca. 25 m2, rol

3.6 ND 4+1h Drainagesysteem
ND 4+1h Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 4+1h Drainagesysteem is een geperforeerde, hoog
belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 17 mm en een waterreservoir van ca. 4,3 l/m². Op
de niet-noppenzijde is een thermisch geotextiel als filterlaag en op de noppenzijde is een damp-open
scheidingsvlies (geotextiel) aangebracht.
17 mm

Toepassingen ND 4+1h Drainagesysteem

450 kPa

ND 4+1h Drainagesysteem

4,3 l/m²

Het ND 4+1h Drainagesysteem is het hart van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem en het
Nophadrain Intensief Groendaksysteem en fungeert als filter-, drainage-, bescherm- en
scheidingslaag. De bouwhoogte voorkomt wateropstuwing en opvriezen van het substraat en zorgt
voor grotere drainagelengtes. Het ND 4+1h Drainagesysteem kan worden toegepast op een warm dak
en een omgekeerd dak.

Eigenschappen ND 4+1h Drainagesysteem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP)
Materiaal scheidingsvlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Bouwhoogte: ca. 17 mm
Druksterkte: ca. 450 kPa
Perforaties per m²: ca. 1.540 / ø 6,3 mm
Waterreservoir: ca. 4,3 l/m²
Gewicht: ca. 1.010 g/m²
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 7,61 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 1,19 l/(s.m)
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 4+1h Drainagesysteem

ca. 30 m x 1,25 m

ca. 37,5 m2, rol

3.7 ND 5+1 Drainagesysteem
ND 5+1 Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 5+1 Drainagesysteem is een geperforeerde, hoog
belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 27,5 mm en een waterreservoir van ca. 5,8 l/m². Op
de niet-noppenzijde is een thermisch geotextiel als filterlaag en op de noppenzijde is een damp-open
scheidingsvlies (geotextiel) aangebracht.
27,5 mm

Toepassingen ND 5+1 Drainagesysteem

ND 5+1 Drainagesysteem

Het ND 5+1 Drainagesysteem is het hart van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem en het
Nophadrain Intensief Groendaksysteem – dak met onvoldoende afschot en fungeert als filter-, drainage-,
bescherm- en scheidingslaag. De bouwhoogte voorkomt wateropstuwing en opvriezen van het
substraat en zorgt voor grotere drainagelengtes. Het ND 5+1 Drainagesysteem kan worden toegepast op
een warm dak en een omgekeerd dak.

500 kPa

Eigenschappen ND 5+1 Drainagesysteem

5,8 l/m²

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP)
Materiaal scheidingsvlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Bouwhoogte: ca. 27,5 mm
Druksterkte: ca. 500 kPa
Perforaties per m²: ca. 575 / ø 15,8 mm
Waterreservoir: ca. 5,8 l/m²
Gewicht: ca. 1.243 g/m²
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 15,70 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 2,14 l/(s.m)
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 5+1 Drainagesysteem

ca. 20 m x 1,25 m

ca. 25 m2, rol

3.8 ND 6+1v Drainagesysteem
ND 6+1v Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 6+1v Drainagesysteem is een damp-open
en hoog belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 27 mm en een extra groot waterreservoir van ca. 7,6 l/m². Op zowel de noppenzijde als de niet-noppenzijde is een damp-open filterlaag
/ scheidingsvlies (geotextiel) aangebracht
27 mm

Toepassingen ND 6+1v Drainagesysteem

ND 6+1v Drainagesysteem

Het ND 6+1v Drainagesysteem is het hart van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem en het
Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem. Het fungeert als filter-, drainage-, bescherm- en
scheidingslaag. De bouwhoogte voorkomt wateropstuwing en opvriezen van het substraat en zorgt voor
grotere drainagelengtes. Het ND 6+1v Drainagesysteem kan worden toegepast op een warm dak en
een omgekeerd dak.

300 kPa

Eigenschappen ND 6+1v Drainagesysteem

7,6 l/m²

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Materiaal scheidingsvlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Bouwhoogte: ca. 27 mm
Druksterkte: ca. 300 kPa
Waterreservoir: ca. 7,6 l/m²
Gewicht: ca. 1.353 g/m²
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 9,29 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 1,22 l/(s.m)
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Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 6+1v Drainagesysteem

ca. 20 m x 1,20 m

ca. 24 m2, rol

3.9 ND 600 / 620 Drainagesysteem
ND 600 Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is
van slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 600 Drainagesysteem is een zeer hoog
belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 12,5 mm. Op de noppenzijde is een speciaal
geweven, monofilament geotextiel verlijmd als filterlaag.
12,5 mm

ND 620 Drainagesysteem
Zoals het ND 600 Drainagesysteem, maar met een additionele drukverdelende glijfolie die
fungeert als glijlaag en bescherming van de dakbedekking (bitumen dakbedekking).
900 kPa

ND 600 Drainagesysteem

Toepassing ND 600 / 620 Drainagesysteem
Het ND 600 / ND 620 Drainagesysteem is het hart van het Nophadrain Parkeerdaksysteem –
personenwagens en fungeert als drainage-, filter- en beschermlaag.

Eigenschappen ND 600 / 620 Drainagesysteem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12,5 mm

900 kPa

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filterweefsel: polypropyleen (PP)
Materiaal drukverdelende glijfolie: polypropyleen (PP) (alleen ND 620)
Bouwhoogte: ca. 12,5 mm
Druksterkte: ca. 900 kPa
Gewicht: ca. 1.189 g/m² (ND 600) / 1.230 g/m² (ND 620)
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 5,27 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 0,72 l/(s.m)
Getest: dynamische belastingsproeven en indextesten - Technische Universiteit München (D).

ND 620 Drainagesysteem

Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 600 / 620 Drainagesysteem

ca. 32 m x 1,25 m

ca. 40 m2, rol

3.10 ND 620hd Drainagesysteem
ND 620hd Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 620hd Drainagesysteem is een zeer hoog
belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 12,5 mm. Op de noppenzijde is een speciaal geweven,
monofilament geotextiel verlijmd als filterlaag.

Toepassing ND 620hd Drainagesysteem

12,5 mm

Het ND 620hd Drainagesysteem is een component van het Nophadrain Parkeerdaksysteem –
vrachtverkeer en fungeert als drainage-, filter-, bescherm- en als eerste glijlaag.

Eigenschappen ND 620hd Drainagesysteem

1.200 kPa

ND 620hd Drainagesysteem
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•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filterweefsel: polypropyleen (PP)
Materiaal drukverdelende glijfolie: polypropyleen (PP)
Bouwhoogte: ca. 12,5 mm
Druksterkte: ca. 1.200 kPa
Vervorming bij 1 MPa: 9 %
Gewicht: ca. 1.400 g/m²

•
•
•

Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 5,36 l/(s.m)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 0,74 l/(s.m)
Getest: dynamische belastingsproeven en indextesten - Technische Universiteit München (D).
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 620hd Drainagesysteem

ca. 32 m x 1,25 m

ca. 40 m2, rol

3.11 ND 600sv / 600hdsv Drainagesysteem
ND 600sv Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt
is van slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 600sv Drainagesysteem is een
geperforeerde, damp-open en zeer hoog belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van
ca. 13 mm. Op de noppenzijde is een speciaal geweven, monofilament geotextiel verlijmd als
filterlaag.
13 mm

Toepassing ND 600sv Drainagesysteem
Het ND 600sv Drainagesysteem is een component van het Nophadrain Parkeerdaksysteem –
personenwagens – omgekeerd dak en fungeert als drainage-, filter-, bescherm- en scheidingslaag.
900 kPa

ND 600sv Drainagesysteem

ND 600hdsv Drainagesysteem
Zoals het ND 600sv Drainagesysteem, maar met een extreem hoog belastbare noppenfolie
(vervorming bij 1 MPa is 9 %).

Toepassing ND 600hdsv Drainagesysteem
Het ND 600hdsv Drainagesysteem is een component van het Nophadrain Parkeerdaksysteem –
vrachtverkeer – omgekeerd dak en fungeert als drainage-, filter-, bescherm- en scheidi filter-, drainage-,
bescherm- en scheidingslaag.
13 mm

Eigenschappen ND 600sv / 600hdsv Drainagesysteem

ND 600hdsv Drainagesysteem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filterweefsel: polypropyleen (PP)
Materiaal scheidingsvlies: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Bouwhoogte: ca. 13 mm
Druksterkte: ca. 900 kPa (ND 600sv) / 1.200 kPa (ND 600hdsv)
Vervorming bij 1 MPa: 9 % (ND 600hdsv)
Perforaties per m²: ca. 1.540 / ø 6,3 mm
Gewicht: ca. 1.264 g/m² (ND 600sv) / 1.426 g/m² (ND 600hdsv)
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 5,27 l/(s.m) (ND 600sv) / 5,36 l/(s.m) (ND 600hdsv)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 0,72 l/(s.m) (ND 600sv) / 0,74 l/(s.m) (ND 600hdsv)
Getest: dynamische belastingsproeven en indextesten: Technische Universiteit München (D).
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 600sv / 600hdsv Drainagesysteem

ca. 32 m x 1,25 m

ca. 40 m2, rol

1.200 kPa

3.12 ND Strip 150 / Strip 300 Drainagesysteem
ND Strip 150 Drainagesysteem
Hoogwaardig, CE-gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van
slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND Strip 150 Drainagesysteem is een geperforeerde,
hoog belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 28 mm en een breedte van ca. 150 mm. De
kern is omhuld met een niet-geweven geotextiel dat als filter fungeert.

Toepassingen ND Strip 150 Drainagesysteem

28 mm

Het ND Strip 150 Drainagesysteem kan worden ingezet in een opbouw van een éénlaags groendak
met onvoldoende afschot, als alternatief voor drainagebuizen met zand en grind bij sportvelden, golfterreinen, cunetdrainage bij snelwegen, etc. Het ND Strip Drainagesysteem is bovendien onderdeel van
het ND TIS Boomirrigatiesysteem.

500 kPa

ND Strip 150 Drainagesysteem
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ND Strip 300 Drainagesysteem
Zoals het ND Strip 150 Drainagesysteem, maar met een breedte van ca. 300 mm.

Toepassingen ND Strip 300 Drainagesysteem
Het ND Strip 300 Drainagesysteem kan worden ingezet in een opbouw van een éénlaags groendak
met onvoldoende afschot, als alternatief voor drainagebuizen met zand en grind bij sportvelden, golfterreinen, cunetdrainage bij snelwegen, etc.

28 mm

Eigenschappen ND Strip 150 / Strip 300 Drainagesysteem
500 kPa

ND Strip 300 Drainagesysteem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
Materiaal filtervlies: polypropyleen (PP)
Breedte: ca. 150 mm (ND Strip 150) / 300 mm (ND Strip 300)
Bouwhoogte: ca. 28 mm
Druksterkte: ca. 500 kPa
Perforaties per m²: ca. 378 / ø 15,8 mm
Gewicht: ca. 1.357 g/m² (ND Strip 150) / 1.324 g/m² (ND Strip 300)
Drainagecapaciteit bij i = 1 bij 20 kPa: ca. 2,19 l/(s.m) (ND Strip 150) / 4,39 l/(s.m) (ND Strip 300)
Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 0,28 l/(s.m) (ND Strip 150) / 0,55 l/(s.m) (ND Strip
300)
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND Strip 150 Drainagesysteem

ca. 30 m x 0,15 m

ca. 30 m, rol

ND Strip 300 Drainagesysteem

ca. 30 m x 0,30 m

ca. 30 m, rol

ND Strip 150

ND Strip Drainagesysteem Accessoires

Verbindingsstuk

Er zijn diverse accessoires beschikbaar voor de ND Strip Drainagesystemen.
Product

Leveringsvorm

ND Strip 150 Verbindingsstuk

per stuk

ND Strip-T T-Verbindingsstuk Universeel

per stuk

ND Strip-E Eindverbindingsstuk Universeel

per stuk

Eigenschappen ND Strip Drainagesysteem Accessoires
•
•

ND Strip-T
T-Verbindingsstuk Universeel
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ND Strip-E
Eindverbindingsstuk Universeel

Materiaal: polyethyleen (PE)
Kleur: zwart

4

Waterbufferings- en waterretentielaag
Wateroverlast als gevolg van hemelwater ontstaat met name in stedelijke gebieden. Door op platte daken gebruik te maken van waterbuffering en/of waterretentie (vertraging van het hemelwater) kan juist in deze kwetsbare, dichtbebouwde gebieden regenwateroverlast
worden beperkt. Bij waterbuffering wordt het hemelwater langdurig vastgehouden en doorgegeven aan de vegetatie. Bij waterretentie
wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd naar het riool.

4.1 ND WSM-50 Waterreservoirplaat
ND WSM-50 Waterreservoirplaat
Duurzame drukstabiele waterreservoirplaat die gemaakt is uit hydrofiele steenwol ten behoeve van
de natuurlijke wateropslag in het Nophadrain Intensief Groendaksysteem. De wateropslagcapaciteit
bedraagt ca. 40 l/m² bij een hoogte van slechts 50 mm. Doordat de ND WSM-50 Waterreservoirplaten
voor 100 % uit minerale bestanddelen bestaan en structuurstabiel zijn, worden ze aangemerkt als
substraatvervanger in de SBR / FLL-Dakbegroeiingsrichtlijnen (2006).

ND WSM-50 Waterreservoirplaat

Deze watervasthoudende steenwolplaten staan in direct contact met de vegetatiedragende laag,
waardoor het water via capillaire wateropstijging aan de vegetatie ter beschikking wordt gesteld. Het
substraat zal op deze manier niet te nat worden, omdat het water zich verzamelt in de onderste 40 mm
van de 50 mm dikke steenwolplaten en naar de behoefte van de vegetatiedragende laag capillair wordt
afgegeven. Pas op het moment dat de watervasthoudende steenwolplaten met water zijn verzadigd, wordt
hemelwater doorgegeven aan het ND Drainagesysteem. Dit voorkomt de opbouw van waterdruk tegen
het dakbedekkingssysteem.

Toepassing ND WSM-50 Waterreservoirplaat
De ND WSM-50 Waterreservoirplaten zijn component van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem
en het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem.

Eigenschappen ND WSM-50 Waterreservoirplaat
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal: hydrofiele steenwol
Soortelijk gewicht: ca. 120 kg/m³
Waterhoudend vermogen: ca. 40 l/m² = 80 % volume
Luchtvolume: ca. 16 %
pH-waarde: ca. 7 - 8
Gewicht: droog ca. 6 kg/m², verzadigd ca. 46 kg/m²
Getest: Kiwa MPH Bautest GmbH - Filterstabiliteit ND WSM-50 Waterreservoirplaten met
vegetatiedragende laag van teelaarde.
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND WSM-50 Waterreservoirplaat

ca. 1.200 x 1.000 x 50 mm

ca. 4,8 m2, pakket

4.2 ND WSE-70 Watervertragingselement
ND WSE-70 Watervertragingselement
Honingraat die gemaakt is van ABS kunststof met een bouwhoogte van 70 mm. Dit element loopt
vol met hemelwater (volume ca. 66,5 l/m2). Het water wordt vervolgens via een speciale dakafvoer
vertraagd aan het riool afgegeven.

Toepassing ND WSE-70 Watervertragingselement
Het ND WSE-70 Watervertragingselement is component van het Nophadrain Waterretentiedaksysteem
dat een volume* van ca. 107,5 l/m2 heeft.

Eigenschappen ND WSE-70 Watervertragingselement
ND WSE-70
Watervertragingselement

•
•
•
•

Materiaal: ABS kunststof
Gewicht: ca. 1,96 kg/m²
Druksterkte: ca. 300 kPa
Volume: ca. 66,5 l/m²
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Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND WSE-70 Watervertragingselement

ca. 2.000 x 1.000 x 70 mm

per stuk

*   Gebaseerd op een opbouw met een substraatlaag van 50 mm.

5

Vegetatiedragende laag
De vegetatiedragende laag vormt de basis voor de dakbegroeiing. Deze laag moet geschikt zijn voor intensieve doorworteling, water
kunnen vasthouden en dit ter beschikking kunnen stellen aan de beplanting. Bovendien moet de vegetatiedragende laag in staat zijn om
overtollig water af te voeren naar de waterafvoerende laag. De verschillende ND Substraten zijn speciaal afgestemd op de behoeften van
de gewenste vegetatievorm. De ND Substraten verzekeren de continue ontwikkeling van de dakbegroeiing en de functionaliteiten van de
ND Drainagesystemen.

5.1 ND DGS-M Mineraal / DGS-E Extensief / DGS-I Intensief Substraat
ND DGS-M Substraat Mineraal
Substraat dat speciaal voor het Nophadrain Extensief Groendaksysteem – lichtgewicht dakconstructie
ontwikkeld is om de ND SM-25 / ND SM-50 Substraatplaten af te strooien.Het substraat beschikt
over een hoog sorptie- en buffervermogen. Het substraat voldoet aan de Nederlandse SBR / FLLDakbegroeiingsrichtlijnen.

Toepassing ND DGS-M Substraat Mineraal
Het ND DGS-M Mineraal Substraat is component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem –
hellend dak en lichtgewicht dakconstructie. Bovendien is het ND DGS-M Substraat Mineraal ook een
component van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem (vanaf een laagdikte van 500 mm dient een
mineraal ondersubstraat zonder organische bestanddelen te worden aangebracht).
ND DGS Substraat

Eigenschappen ND DGS-M Substraat Mineraal
•
•
•
•
•

Materiaal: minerale mix van substraten
Stortgewicht: ca. 1,0 t/m³, gewicht (verzadigd): ca. 1,35 t/m³
Waterhoudend vermogen: > 40 % volume
pH-waarde: 5 - 7,5
Verzakking: ca. 15 %

ND DGS-E Substraat Extensief
Substraat dat speciaal voor het Nophadrain Extensief Groendaksysteem ontwikkeld is. Het substraat
beschikt over een hoog sorptie- en buffervermogen. Het substraat voldoet aan de Nederlandse SBR /
FLL-Dakbegroeiingsrichtlijnen.

Toepassing ND DGS-E Substraat Extensief
Het ND DGS-E Substraat Extensief is component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem.

Eigenschappen ND DGS-E Substraat Extensief

Substraat in zak (20 l)

•
•
•
•
•

Materiaal: minerale en organische mix van substraten
Stortgewicht: ca. 0,95 t/m³, gewicht (verzadigd): ca. 1,4 t/m³
Waterhoudend vermogen: > 44 % volume
pH-waarde: 5 - 7,5
Verzakking: ca. 15 %

ND DGS-I Substraat Intensief
Substraat dat speciaal voor het Nophadrain Intensief Groendaksysteem ontwikkeld is. Het substraat
beschikt over een hoog sorptie- en buffervermogen. Het substraat voldoet aan de Nederlandse SBR /
FLL-Dakbegroeiingsrichtlijnen.

Toepassing ND DGS-I Substraat Intensief
Het ND DGS-I Intensief Substraat is component van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem.

Eigenschappen ND DGS-I Substraat Intensief
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Geblazen (silowagen)

•
•
•
•
•

Materiaal: minerale en organische mix van substraten
Stortgewicht: ca. 0,95 t/m³, gewicht (verzadigd): ca. 1,4 t/m³
Waterhoudend vermogen: > 44% volume
pH-waarde: 5 - 7,5
Verzakking: ca. 20 %

Product

Leveringsvorm

ND DGS-M / DGS-E / DGS-I Substraat

ca. 28 m , los gestort (kiepwagen)
ca. 1 m3 (1.000 l), big bag

ND DGS-M / DGS-E Substraat

ca. 20 l, zak

3

5.2 ND SM-25 / SM-50 Substraatplaat
ND SM-25 Substraatplaat
Hydrofiele steenwol met een dikte van 25 mm en een soortelijk gewicht van 80 kg/m³ als
waterreservoir en substituut voor substraat volgens de SBR / FLL-Dakbegroeiingsrichtlijnen.

ND SM-50 Substraatplaat
Zoals de ND SM-25 Substraatplaat, maar met een dikte van 50 mm.

Toepassing ND SM-25 / SM-50 Substraatplaat
ND SM-25 Substraatplaat

De ND SM-25 / SM-50 Substraatplaat is component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem
- lichtgewicht, hellend en steil dak. Door het lage gewicht en het hoge waterhoudende vermogen
worden de substraatplaten ingezet bij een lichtgewicht dakconstructie. De ND SM-25 Substraatplaat in
combinatie met een ND Vegetatiemat - Sedum bereikt een gewicht (in verzadigde toestand) van
ca. 35 kg/m².

Eigenschappen ND SM-25 / SM-50 Substraatplaat
•
•
•
•
•
•
•

ND SM-50 Substraatplaat

Materiaal: hydrofiele steenwol
Soortelijk gewicht: ca. 80 kg/m³
Waterhoudend vermogen: ca. 15 l/m² (ND SM-25) / 30 l/m² (ND SM-50) = 80 % Volume
Luchtvolume: ca. 16 %
pH-waarde: ca. 7 - 8
Gewicht, droog: ca. 2 kg/m² (ND SM-25) / 4 kg/m² (ND SM-50)
Gewicht, verzadigd: ca. 17 kg/m² (ND SM-25) / 34 kg/m² (ND SM-50)
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND SM-25 Substraatplaat

ca. 1.200 x 1.000 x 25 mm

ca. 9,6 m2, pakket

ND SM-50 Substraatplaat

ca. 1.200 x 1.000 x 50 mm

ca. 4,8 m2, pakket

5.3 ND WSF-24 Waterkerende Foliestroken
ND WSF-24 Waterkerende Foliestroken
De ND WSF-24 Waterkerende Foliestroken zijn kunststof foliestroken die tussen de ND SM-50
Substraatplaten worden gelegd. Hierdoor wordt het water optimaal bewaard in de substraatplaat.

Toepassing ND WSF-24 Waterkerende Foliestroken
De ND WSF-24 Waterkerende Foliestroken zijn een component van het Nophadrain Extensief
Groendaksysteem – hellend dak.

Eigenschappen ND WSF-24 Waterkerende Foliestroken
ND WSF-24
Waterkerende Foliestroken

•
•
•

Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (LDPE)
Dikte: ca. 0,3 mm
Gewicht: ca. 273 g/m²
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND WSF-24 Waterkerende Foliestroken

ca. 25 m x 0,24 m

ca. 25 m, rol
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6

Erosiebeschermingslaag - hellend dak
Bij hellende en steile daken zijn op grond van verhoogde afschuifkrachten van de dakbegroeiingsopbouw aparte voorzieningen
noodzakelijk voor een stabiele ligging van de vegetatiedragende laag. Afhankelijk van het afschot dienen bouwtechnische en
vegetatietechnische maatregelen te worden genomen, zoals het aanbrengen van erosiebeschermingsmatten, het wapenen van de
waterafvoerende laag, het gebruik van ND SM-25 / SM-50 Substraatplaten of het wapenen van de vegetatiedragende laag met behulp
van geotextielen en geocomposieten.

6.1 ND 6+1esn Erosiebeschermingssysteem
ND 6+1esn Erosiebeschermingssysteem
Erosiebeschermingssysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is uit slagvast gerecycled
polystyreen. De kern van het ND 6+1esn Erosiebeschermingssysteem is een hoog belastbare
noppenfolie met een bouwhoogte van 26,5 mm en een extra waterreservoir. Op de niet-noppenzijde is
een geotextiel bevestigd dat de dakbedekking beschermt.

Toepassing ND 6+1esn Erosiebeschermingssysteem
Het ND 6+1esn Erosiebeschermingssysteem is een component van het Nophadrain Extensief
Groendaksysteem – hellend dak en dient als erosiebescherming van het ND DGS-M Substraat Mineraal.

Eigenschappen ND 6+1esn Erosiebeschermingssysteem
ND 6+1esn                                     
Erosiebeschermingssysteem
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•
•
•
•
•

Materiaal noppenfolie: gerecycled, slagvast polystyreen (HIPS)
Materiaal geotextiel: polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
Bouwhoogte: ca. 26,5 mm
Druksterkte: ca. 300 kPa
Gewicht: ca. 1.210 g/m²
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND 6+1esn Erosiebeschermingssysteem

ca. 20 m x 1,20 m

ca. 24 m2, rol

6.2 ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid
ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid
Het ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid wordt in combinatie met de ND Erosiebeschermingsprofielen en de ND Bevestigingsclips ingezet ter bevestiging van de ND SM-50 Substraatplaten.
Het ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgrid wordt bovenop het ND 100 Drainagesysteem geplaatst.

Toepassing ND ESG-40/40 Erosiebeschermingssysteem
Het ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid is een component van het Nophadrain Extensief
Groendaksysteem - steil dak

Eigenschappen ND ESG-40/40 Erosiebeschermingssysteem
•

Materiaal grid: polyester (PET)

ND ESG-40/40                                 

Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid

ca. 50 m x 3,95 m

ca. 197,5 m2, rol

Erosiebeschermingsgeogrid

6.3 ND Erosiebeschermingsprofiel
ND Erosiebeschermingsprofiel
Een star profiel dat gemaakt is van kunststof met een bouwhoogte van 45 mm. Het profiel verhindert,
in combinatie met het ND ESG-40/40 Erosiebeschermingsgeogrid en de ND Bevestigingsclip, dat de
ND SM-50 Substraatplaten kunnen afzakken.

Toepassing ND Erosiebeschermingsprofiel
Het ND Erosiebeschermingsprofiel is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem
- steil dak

Eigenschappen ND Erosiebeschermingsprofiel
•
ND Erosiebeschermingsprofiel

Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND Erosiebeschermingsprofiel

ca. 2.000 mm x 90 mm x 45 mm

ca. 20 m, pakket à 10 stuks

6.4 ND Bevestigingsclip
ND Bevestigingsclip
Bevestigingsclip om het ND Erosiebeschermingsprofiel te bevestigen aan het ND ESG-40/40
Erosiebeschermingsgeogrid.

Toepassing ND Bevestigingsclip
Het ND Bevestigingsclip is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem – steil dak.

Eigenschappen ND Bevestigingsclip
•
•
•
ND Bevestigingsclip

Materiaal: edelstaal
Maximale belasting per clip: 100 kg
Installatie-advies: 1 ND Bevestigingsclip per meter
Product

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND Bevestigingsclip

ca. 70 mm x 20 mm

pakket à 50 stuks
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7

Vegetatielaag
Bij een extensief groendaksysteem worden planten gebruikt die goed bestand zijn tegen de harde klimatologische omstandigheden
op daken, zoals zon, wind en droogte. De plantensoorten komen voort uit de Midden-Europese floraomgeving. Bij de keuze van de
beplanting verdienen lokaal voorkomende soorten de voorkeur. Het procentuele aandeel aan aangebrachte plantensoorten kan
veranderen, waarbij zich in de loop van de tijd ook andere vegetatie kan vestigen.

7.1 ND Vegetatiematten - Sedum
ND Vegetatiematten - Sedum
De ND Vegetatiematten - Sedum, met minimaal 4 soorten sedum, worden op het veld van
Nophadrains kwekerij 'Sedumdirect' gekweekt. De matten hebben een sterke doorworteling, zijn
afgehard en hebben een dekkingsgraad van minimaal 85 %. De matten worden op een kokosmat met
kunststof drager gekweekt. Op aanvraag kunnen de ND Vegetatiematten-Sedum ook met grassen en
kruiden gecombineerd worden. Ideaal voor daken die direct groen dienen te zijn.

Toepassing ND Vegetatiematten - Sedum
De ND Vegetatiematten - Sedum zijn een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem. Voor het Nophadrain Extensief Groendaksysteem – steildak dient de ND Vegetatiemat – Sedum
Gewapend gebruikt te worden.
ND Vegetatiematten - Sedum

Eigenschappen ND Vegetatiematten - Sedum
•
•
•
•
•

ND Vegetatiematten - Sedum

Materiaal drager: kokosmat met kunststof drager
Dekkingsgraad: minimaal 85 %
Soorten sedum: 4 - 8
Dikte: ca. 20 mm tot ca. 40 mm
Gewicht: droog ca. 10 kg/m² , verzadigd ca. 15 kg/m²
Product(variaties)

Afmetingen (L x B)

Leveringsvorm

ND Vegetatiematten - Sedum

ca. 0,8 m x 1,2 m

max. 40 matten per pallet

ND Vegetatiematten - Sedum/Kruiden

ca. 0,8 m x 1,2 m

max. 40 matten per pallet

ND Vegetatiematten - Sedum/Kruiden/Grassen

ca. 0,8 m x 1,2 m

max. 40 matten per pallet

ND Vegetatiematten - Sedum Gewapend

ca. 0,8 m x 1,2 m

max. 40 matten per pallet

7.2 ND Plugplanten - Sedum
ND Plugplanten - Sedum
In Nophadrains kwekerij 'Sedumdirect' gekweekte plugplanten met een sterke wortelkluit. De ND
Plugplanten zijn bestendig tegen zon, hitte en droogte.

Toepassing ND Plugplanten - Sedum
De ND Plugplanten zijn een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem. Een
hoeveelheid van 15 tot 20 stuks/m² wordt aanbevolen.

Eigenschappen ND Plugplanten - Sedum

ND Plugplanten - Sedum
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Product(variaties)

Afmetingen (Ø x H)

Leveringsvorm

ND Plugplanten - Sedum

ca. 40 mm x 50 mm

kunststof tray*

ND Plugplanten - Kruiden

ca. 40 mm x 50 mm

kunststof tray*

ND Plugplanten - Grassen

ca. 40 mm x 50 mm

kunststof tray*

*   Het aantal planten is afhankelijk van de sedumsoort

7.3 ND Sedumstekken / ND Hydroseeding Service
ND Sedumstekken
De ND Sedumstekken zijn op het veld van Nophadrains Kwekerij 'Sedumdirect' gekweekt.
De stekken zijn afgehard, hebben een hoge kwaliteit en bestaan uit een mix van minimaal 5
verschillende soorten sedum. Ideaal voor daken die niet direct groen hoeven te zijn.

Toepassing ND Sedumstekken
De ND Sedumstekken zijn een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem. Een
hoeveelheid van 75 tot 100 g/m², minimaal 100 stekken/m2 wordt aanbevolen.

Eigenschappen ND Sedumstekken
•

Soorten sedum: minimaal 5

ND Sedumstekken

Product

Afmetingen (H)

Leveringsvorm

ND Sedumstekken

ca. 20 mm

vanaf ca. 1 kg, zak

ND Hydroseeding
Een totaalpakket dat bestaat uit het leveren en aanbrengen van de complete sedumvegetatie door
middel van hydroseeding. De huur van de machine, personeel en de benodigde materialen zijn
inbegrepen in het totaalpakket.
Hydroseeding is de beste manier om sedumscheuten aan te brengen op een extensief
groendaksysteem. Nadat de stekken handmatig zijn uitgestrooid, worden ze afgedekt met een laag
organisch materiaal, de zogenoemde mulchlaag. Deze laag, die bestaat uit een groen mengsel van
hout- of cellulosepulp, een speciale kleefstof met meststof en water, wordt met behulp van een
hydroseeder over de sedumscheuten gespoten.
ND Hydroseeder

Voordelen ND Hydroseeding
•
•
•
•
•
•
•
•

Bescherming tegen winderosie
Voorkomen van snelle uitdroging
Sneller aanslaan van vegetatie
Bescherming tegen vogels
Minder onderhoud in de beginfase
Economisch
Snelle aanleg
Eenvoudig te combineren met andere zaden, zoals wilde bloemen

Toepassing ND Hydroseeding
De service ND Hydroseeding is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem.
Daarnaast kunnen taluds en bermen ook eenvoudig begroend worden met deze techniek.
ND Hydroseeder - emulsielaag
aanbrengen over sedumstekken
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ND Hydroseeder - emulsielaag op
sedumstekken

7.4 ND Sedumcassettes
ND Sedumcassettes
Met de ND Sedumcassette kan een kant-en-klaar extensief groendak in een keer worden aan gelegd.
De cassettes hebben een afmeting van 460 x 495 mm (4,4 cassette per m²). De kunststof cassette
combineren de drainagelaag, de waterbuffering, de filterlaag en de vegetatie in een eenvoudig aan te
brengen product. Het is niet nodig om het substraat en de vegetatie apart aan te voeren. De cassettes
zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig en snel, dicht tegen elkaar op de wortelbestendinge dakbedekking
kunnen worden aangebracht.
De ND Sedumcassette vervult de volgende functielagen:
•
ND Sedumcassettes

•

•

•

ND Sedumcassettes (laag voor laag)

Drainagelaag: het hemelwater dat niet door de cassette kan worden opgenomen, kan zonder
belemmeringen worden afgevoerd naar de dakafvoer. Voor een snelle afvoer zijn in de cassette
afvoergaten gemaakt.
Waterbuffering: het regenwater wordt gebufferd in een substraat van licht geëxpandeerde
kleikorrel en staat de vegetatie door middel van capillariteit ter beschikking. Het overtollige
water dat niet kan worden opgeslagen in het substraat wordt gebufferd in de cassette. Dit water
wordt door middel van verdamping aan het substraat en de vegetatie ter beschikking gesteld. Een
overloop in de cassette, 1 cm boven de onderzijde van de cassette zorgt ervoor dat een overschot
aan hemelwater wordt afgevoerd naar de dakafvoeren.
Filterlaag: een niet-geweven polyestervliesdoek van 150 gr/m² zorgt ervoor dat fijne deeltjes
uit het substraat niet kunnen worden uitgespoeld en de afvoergaten kunnen verstoppen. De
drainagefunctie wordt hiermee gewaarborgd.
Substraatlaag: de dikte van de substraatlaag en de samenstelling zijn afgestemd op de
behoefte van de gebruikte sedumsoorten en het klimaat waar de cassettes worden geplaatst. De
substraatlaag zorgt enerzijds voor de voedingsstoffen en de watervoorziening van de vegetatie; en
anderzijds voor de zuurstof en verankering van de wortels. De eigenschappen van het substraat zijn:
lichtgewicht, hoog waterbufferend vermogen, goede voedingsbodem en waterdoorlatendheid.

Toepassing ND Sedumcassettes
De ND Sedumcassettes worden toegepast voor het aanbrengen van een extensief groendak.

Eigenschappen ND Sedumcassettes

ND Sedumcassettes (4 naast elkaar)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal cassette: polypropyleen (PP)
Sedumsoorten: minimaal 8
Dekkingsgraad: minimaal 80 %
Volume substraat: 5,5 l
Volume geëxpandeerde kleikorrel: ca. 6 l
Oppervlakte: 4,4 cassettes/m2
Gewicht lege cassette: 0,7 kg
Gewicht cassette gevuld: ca. 8 kg
Gewicht cassette gevuld en verzadigd met water: ca. 12 kg
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND Sedumcassettes

ca. 460 mm x 495 mm x 80 mm

Per stuk

8

Controleputten
Groendaksystemen dienen het hemelwater veilig en continu af te voeren. Het is daarom van belang dat het groendaksysteem op
ieder moment snel en eenvoudig gereinigd en gecontroleerd kan worden. Hiervoor worden de verschillende ND Controleputten
ingezet. De controleputten kunnen in hoogte aangepast worden.

8.1 ND RS-8 / ND RS-30 / ND RS-50 Controleput
ND RS-8 Controleput
De ND RS-8 Controleput is gemaakt van verzinkt staal en dient ter controle van het functioneren van
het ND Drainagesysteem bij daken met extensieve dakbegroeiingen. De ND RS-8 Controleput heeft een
gesloten en geïsoleerde deksel, schuine hoeken en een brede bodemplaat. De ND RS-8 Controleput
heeft vier uitsparingen voor het ND Strip 150 Drainagesysteem. Door het openen van de uitsparingen
aan de zijkant is de ND RS-8 Controleput ook als randcontroleput te gebruiken.

Toepassing ND RS-8 Controleput
De ND RS-8 Controleput is een component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem.

Eigenschappen ND RS-8 Controleput
ND RS-8 Controleput

•
•

Materiaal: verzinkt staal
Schachthoogte: ca. 80 mm
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND RS-8 Controleput

ca. 300 mm x 300 mm x 80 mm (incl. deksel)

per stuk

ND RS-8 Controleput Accessoires
De ND RS-8 Controleput heeft een hoogte van 80 mm en kan eenvoudig met behulp van de ND RS-8-V10
/ ND RS-8-V20 Verhogingselementen (telkens met 100 mm / 200 mm) verhoogd worden.
Product

Leveringsvorm

ND RS-8-R Roosterdeksel

per stuk

ND RS-8-V10 Verhogingselement: ter verhoging van de
schacht met 100 mm

per stuk

ND RS-8-V20 Verhogingselement: ter verhoging van de
schacht met 200 mm

per stuk

ND RS-8-R Roosterdeksel

ND RS-30 Controleput
De ND RS-30 Controleput is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen en dient ter controle van het
functioneren van het ND Drainagesysteem bij daken met een intensieve begroeiing. De ND RS-30
Controleput met afsluitbare deksel heeft een schachthoogte van ca. 300 mm en een brede belastingverdelende bodemplaat.
ND RS-8-V20 Verhogingselement

ND RS-50 Controleput
Zoals de ND RS-30 Controleput, maar met een schachthoogte van ca. 500 mm.

Toepassing ND RS-30 / ND RS-50 Controleput
De ND RS-30 / ND RS-50 Controleput is een component van het Nophadrain Intensief Groendaksysteem.
500 mm

Eigenschappen ND RS-30 / ND RS-50 Controleput

300 mm

•
•
•

ND RS-30 / ND RS-50 Controleput

19

Materiaal: gemodificeerd polyethyleen (HDPE)
Diameter: buitenkant ca. 400 mm, binnenkant: ca. 350 mm
Afmetingen bodemplaat (L x B x H): ca. 600 mm x 600 mm x 10 mm
Product

Afmetingen (Ø x H)

Leveringsvorm

ND RS-30 / RS-50 Controleput

ca. 350 mm x 300 / 500 mm

samengesteld, per stuk

9

Dakrandprofielen en kantopsluitingssystemen
De diverse ND Dakrand- / Kantopsluitingsprofielen zijn speciaal ontworpen voor een duurzame afgrenzing tussen beplante en vegetatievrije zones op terrassen en dakbegroeiingen. De profielen zijn snel, eenvoudig en op een logische manier te installeren en zorgen voor
een perfecte lijnvoering: zowel strakke rechte lijnen als strakke bochten.

9.1 ND RP-100 / ND RP-101 Dakrandprofiel
ND RP-100 Dakrandprofiel
Het ND RP-100 Dakrandprofiel is een aluminium, L-vormig dakrandprofiel met drainage-openingen
aan de zijkant van het profiel. De ND RP-100 wordt gebruikt op platte daken om een eenvoudige
dakopstand te creëren bij daken die deze niet hebben. De profielen worden verbonden door het ND RP-V
Verbindingsstuk.

ND RP-101 Dakrandprofiel
Zoals het ND RP-100 Dakrandprofiel, maar zonder drainageopeningen aan de zijkant.

ND RP-100 Dakrandprofiel

Toepassing ND RP-100 / ND RP-101 Dakrandprofiel
Het ND RP-100 / ND RP-101 Dakrandprofiel is een component van het Nophadrain Extensief
Groendaksysteem.

Eigenschappen ND RP-100 / ND RP-101 Dakrandprofiel
•
•
•

Materiaal: aluminium
Drainageopeningen: ca. 22 stuks per meter; ca. ø 15 mm (alleen ND RP-100)
Perforaties onderzijde: ca. 3 x 40 stuks per meter, ca. ø 15 mm
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND RP-100 / ND RP-101 Dakrandprofiel

ca. 2.500 mm x 120 mm x 100 mm

per stuk

ND RP-100 / RP-101 Dakrandprofiel Accessoire
ND RP-101 Dakrandprofiel

Een verbindingsstuk voor de verbinding van de afzonderlijke ND RP-100 en ND RP-101 Dakrandprofielen.

Eigenschappen ND RP-100 / RP-101 Dakrandprofiel Accessoire
•

Materiaal: aluminium
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND RP-V Verbindingsstuk

ca. 200 mm x 115 mm x 95 mm

per stuk

9.2 ND KL-80 Scheidingsprofiel
ND KL-80 Scheidingsprofiel
Waterdoorlatende aluminium randafsluiting bij daken die voorzien zijn van extensieve dakbegroeiingen.
De losse profielen worden met elkaar verbonden door middel van het ND KL-V-80 Verbindingsstuk.

Toepassing ND KL-80 Scheidingsprofiel
Het ND KL-80 Scheidingsprofiel en de accessoires zijn component van het Nophadrain Extensief
Groendaksysteem.

Eigenschappen ND KL-80 Scheidingsprofiel
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•
•

Materiaal: aluminium
Sleuven: ca. 50 stuks per meter, ca. 40 mm x 5 mm

ND KL-80 Scheidingsprofiel

Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND KL-80 Scheidingsprofiel

ca. 2.500 mm x 100 mm x 80 mm

per stuk

ND KL-80 Scheidingsprofiel Accessoires
ND KL-V-80 Verbindingsstuk: ter verbinding van de ND KL-80 Scheidingsprofielen.

Eigenschappen ND KL-80 Scheidingsprofiel Accessoires
•

Materiaal: aluminium
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND KL-V-80 Verbindingsstuk

ca. 200 mm x 95 mm x 75 mm

per stuk

9.3 ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45 Kantopsluitingssysteem
ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45 Kantopsluitingssysteem
Een star en flexibel (door het uitbreken van de verbindingsstukken), kunststof kantopsluitingsprofiel met een bouwhoogte van ca. 35 / 45 mm, als blijvende afgrenzing tussen beplante en
vegetatievrije zones, en verhardingen op daken en terrassen. De profielen creëren strakke
bochten en rechte lijnen.

Toepassing ND GARDLINER® PVC 35 / 45 Kantopsluitingssysteem
De ND GARDLINER® PVC 35 / 45 Kantopsluitingssysteem is een component van het Nophadrain
Extensief en Intensief Groendaksysteem.

Eigenschappen ND GARDLINER® PVC 35 / 45 Kantopsluitingssysteem
ND GARDLINER® PVC 35 / 45

•

Materiaal: polyvinylchloride (PVC)

Kantopsluitingssysteem

Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND PVC 35 Kantopsluitingssysteem ca. 2.000 mm x 90 mm x 35 mm

ca. 20 m, pakket à 10 stuks

ND PVC 45 Kantopsluitingssysteem ca. 2.000 mm x 90 mm x 45 mm

ca. 20 m, pakket à 10 stuks

9.4 ND GARDLINER® PVC 45D / 45DK Kantopsluitingssysteem
ND GARDLINER® PVC 45D Kantopsluitingssysteem
Een star, kunststof kantopsluitingsprofiel met een bouwhoogte van ca. 45 mm, als blijvende
afgrenzing tussen beplante en vegetatievrije zones en verhardingen op daken en terrassen. Het profiel
heeft een perfecte lijnvorming.

ND GARDLINER® PVC 45DK Kantopsluitingssysteem
Zoals de ND GARDLINER® PVC 45D, met als uitzondering dat de onderkant van het profiel is voorzien
van klittenband voor het fixeren van het kantopsluitingsprofiel op het ND 4+1h en 5+1 Drainagesysteem.

ND GARDLINER® PVC 45D                               

Toepassing ND GARDLINER® PVC 45D / PVC 45 DK Kantopsluitingssysteem

Kantopsluitingssysteem

De ND GARDLINER® PVC 45D / 45DK Kantopsluitingssysteem is een component van het Nophadrain
Extensief en Intensief Groendaksysteem.

Eigenschappen ND GARDLINER® PVC 45D / 45DK Kantopsluitingssysteem
•
•

Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
Bevestiging: klittenband aan onderzijde van profiel (alleen type 45DK)
Product

Afmetingen (L x B x H)

Leveringsvorm

ND PVC 45D Kantopsluitingssysteem

ca. 2.000 mm x 90 mm x 45 mm

ca. 20 m, pakket à 10 stuks

ND PVC 45DK Kantopsluitingssysteem ca. 2.000 mm x 90 mm x 45 mm

ca. 20 m, pakket à 10 stuks
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Profiel aan onderzijde voorzien
ND GARDLINER® PVC 45DK                  van klittenband
Kantopsluitingssysteem

10 ND "Clic" Kelder- / Keermuur Drainage- en Beschermingssysteem
Nophadrain heeft een drainage- en beschermingssysteem ontwikkeld dat gedurende de bouw en levensduur van het
bouwproject zorgt voor een zekere drainage en bescherming van de afdichting van de kelder- en keermuur.

10.1 ND "Clic" Systeem-Profiel
ND "Clic" Systeem-Profiel
Tweedelig, gepatenteerd profiel dat gemaakt is van duurzaam aluminium. Het is
weerbestendig en heeft een hoge mechanische bestendigheid. De profielen bevestigen het ND 120
Drainagesysteem en dienen zo ter bescherming en drainage van kelder- en keermuren.

Toepassing ND "Clic" Systeem-Profiel
Het profiel is een component van het ND "Clic" Kelder- / Keermuur Drainage- en Beschermingssysteem.

Eigenschappen ND "Clic" Systeem-Profiel
ND "Clic " Bevestigingsprofiel

•
•
•
•

Materiaal: aluminium
Afmetingen wandprofiel (L x B): ca. 2.400 mm x 42 mm
Afmetingen frontprofiel (L x B): ca. 1.200 mm x 25 mm
Perforaties wandprofiel: 7 stuks per ca. 2.400 mm
Product

Leveringsvorm

ND "Clic" Bevestigingsprofiel

ca. 24 m, pakket à 10 stuks

ND "Clic" Systeem-Wandprofiel

ND "Clic" Systeem-Frontprofiel

10.2 ND "Pix" Filtervliesbevestiging
ND "Pix" Filtervliesbevestiging
Pix ter bevestiging van de overlap van het filtervlies van het ND 120 Drainagesysteem.

Toepassing "Pix" Filtervliesbevestiging
De ND "Pix" Filtervliesbevestiging is een component van het ND "Clic" Kelder- / Keermuur
Drainage- en Beschermingssysteem.

Eigenschappen "Pix" Filtervliesbevestiging
•

ND "Pix" Filtervliesbevestiging
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Materiaal: polyamide (PA)
Product

Leveringsvorm

ND "Pix" Filtervliesbevestiging

zak à 20 stuks
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