4.	Eigenschappen

5.

Specificaties
Product

Duurzame hoge drainagecapaciteit
Het ND 120 Drainagesysteem overtreft de eisen gesteld in
de DIN 4095. De drainagecapaciteit van 2,0 l/(s.m) ligt vele
malen hoger dan de in de DIN-norm geëiste 0,3 l/(s.m) bij een
installatiediepte van 3 m. Zelfs bij een diepte van 10 m voldoet
het ND 120 Drainagesysteem aan de eisen gesteld in de DINnorm.
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Druk
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De vorm
De structuur en de vorm van de noppen zijn van doorslaggevende betekenis voor de mechanische eigenschappen
van het ND Drainagesysteem. De geoptimaliseerde
conische vorm en de constante wanddikte van de noppen
zorgen voor de duurzame hoge druksterkte van het
drainagesysteem die noodzakelijk is om de horizontale en
verticale gronddruk te weerstaan.
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Druksterkte en kruipweerstand
De druksterkte en goede kruipweerstand van slagvast
gerecycled polystyreen (HIPS) bij langdurige belasting zijn
doorslaggevende factoren voor de duurzame drainageeigenschappen. De voordelen van de conische vorm in
combinatie met de fysieke sterkte van het basismateriaal
worden in onderstaande grafiek weergegeven.
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1. ND “Clic” Systeem-Profiel

Het basismateriaal
De reden voor de uitstekende drainage-eigenschappen
bij bijna elke installatiediepte, is het gebruik van slagvast
polystyreen (HIPS) als grondstof van de noppenfolie.

Drainagecapaciteit ND 120 Drainagesysteem

Materiaal

a. Wandprofiel

Aluminium

b. Frontprofiel

Aluminium

2.400 mm x 42 mm
1.200 mm x 25 mm

Gewicht

Leveringsvorm

Installatiediepte

467 g/m

24 m

Tot 3 m

213 g/m

-

254 g/m

-

2. ND 120

Kunststof

32 m x 1,25 m

695 g/m2

40 m2

-

3. ND “Pix”
Filtervliesbevestiger

Kunststof

-

-

20 Stuks

-

DIN 18533 “Bouwwerkafdichtingen”
DIN 4095 “DRAINAGE EN BESCHERMING VAN KELDER-/ KEERMUREN”

1a. Wandprofiel

6.

1b. Frontprofiel

2. ND 120 Drainagesysteem

3. ND “Pix” Filtervliesbevestiger

Onderzoeken, standaarden en richtlijnen
1. Nophadrain ND 120 Drainagesysteem
“Hydraulisch onderzoek volgens DIN 4095”.
2. Richtlijnen voor het ontwerp en de
toepassing van synthetisch gemodificeerde vloeibare bitumineuze afdichtingen.
3. DIN 18533 “Bouwwerkafdichtingen”.
4. Onderzoeken van een drainage- en
beschermingssysteem tegen een afgedichte
bakstenen muur in combinatie met zware
kleigrond.
5. DIN 4095 “Drainage en bescherming van
kelder-/ keermuren”.
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ND ‘‘CLIC’’ DRAINAGE- EN BESCHERMINGSSYSTEEM
VOOR KELDER- EN KEERMUREN
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Nophadrain BV

Grafiek: bewuste materiaalkeuze – HIPS tegenover HDPE
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1.	Het systeem
Kent u ook die bouwlocaties waar de waterafdichting ondanks
de installatie van een beschermings- en drainagesysteem niet
volledig is beschermd tegen mechanische belastingen?
Doordat het bescherm- en drainagesysteem niet goed aansluit
tegen de waterafdichting kunnen er stenen of mortelresten
achter de beschermlaag terecht komen. Beschadigingen aan
de waterafdichting zijn het gevolg.

Het ND “Clic” Drainage- en Beschermingssysteem fixeert het
drainagesysteem tegen kelder-/ en keermuren en garandeert
zo een continue drainagecapaciteit en bescherming van de
afdichting tegen mechanische belastingen conform de DIN
4095 en DIN 18533.

Om een permanente bevestiging van het beschermings- en
drainagesysteem voor dit constructiedetail te garanderen,
is het ND “CLIC” Drainage- en Beschermingssysteem voor
kelder- en keermuren ontwikkeld. Het ND “CLIC” systeem
voldoet aan de eisen van DIN 18533 - “Bouwwerkafdichtingen”
en DIN 4095 - “Ondergrond en afvoer voor de bescherming van
structurele systemen”.
Het ND “CLIC” -systeem bestaat uit een drukstabiele noppenfolie met een verlijmde drukverdelende glijfolie aan de nietnopzijde en een sterk filtergeotextiel met glijwerking aan de
nopzijde. De noppenfolie wordt door een speciaal ontwikkeld
bevestigingsprofiel tegen de kelder-/ keermuur aan bevestigd.

Kelder- / Keermuur

2.

Afdichting

ND 120
Drainagesysteem

Met ND “Clic” Systeem-Profiel

3.

Functie

Het profiel fixeert het ND 120 Drainagesysteem boven de
afdichting tegen de kelder-/ keermuur. Tijdens het aanvullen
en verdichten van de grond, en bij toekomstige zettingen,
voorkomt het profiel dat het ND 120 Drainagesysteem samenvouwt en/of glijdt langs de kelder-/ keermuur en daarbij de
afdichting beschadigt. Elke beweging of zetting van de grond
wordt via het speciale filter- en glijgeotextiel van het ND 120
Drainagesysteem naar beneden geleid langs de afdichting.
ND “Clic” Systeem-Profiel voorkomt dat het ND 120
Drainagesysteem samenvouwt of naar beneden glijdt

Zonder ND “Clic” Systeem-Profiel

Systeemdetails

ND “Clic”
Systeem-Profiel

Met behulp van het ND “Clic” Systeem-Profiel, wordt het ND
120 Drainagesysteem snel en stevig tegen de kelder-/ keermuur gefixeerd. Tijdens de bouw voorkomt het profiel dat
mortel, gebroken bakstenen en ander bouwpuin tussen het
ND 120 Drainagesysteem en de afdichting terechtkomen. De
afdichting van de kelder-/ keermuur wordt vanaf het begin
beschermd tegen mechanische beschadiging.

Installatie

Onderzoeken die zijn uitgevoerd door het ‘Pleyers Bauinstitut’
en het ‘Institut für Bauforschung’ van de RWTH in Aken (ibac)
door Prof. Dr. Ing. H.R. Sasse, hebben aangetoond dat een
fixering van het drainagesysteem tegen kelder-/ keermuren
noodzakelijk is om de afdichting afdoende te beschermen
tijdens het aanvullen van de grond en optredende zettingen.
Als het drainagesysteem niet wordt gefixeerd, zal de
drainagefunctie falen en de afdichting beschadigd raken,
waardoor waterdruk kan worden opgebouwd tegen de
kelder-/ keermuur.

2.

ND “Clic” Drainage- en
Beschermingssysteem

Traditionele
systemen

Bevestigen van het ND “Clic” Systeem-Profiel tegen de
kelder- of keermuur met schroeven, slagpluggen of
soortgelijke bevestigingsmiddelen

Bevestigen van het drainagesysteem tegen de kelder- of
keermuur met schroeven of schietbevestigingen, spijkers,
houten latten, slagpluggen, enz.

Fixeren (“klikken”) van het ND 120 Drainagesysteem in het
ND “Clic” Systeem-Profiel

-

Opvullen en verdichten

Opvullen en verdichten

-

Verwijderen van schroeven of schietbevestigingen, spijkers,
houten latten, slagpluggen enz.

-

Recht afsnijden van het drainagesysteem boven de
afdichting

-

Installeren van een afdekprofiel boven de afdichting met
schroeven, slagpluggen enz.

Het resultaat:
1. Minder materiaalverbruik
2. Minder arbeidskosten
3. Eenvoudige en veilige installatie
4. Voldoet aan de DIN 18533 en DIN 4095

-

Installatie van het ND “Clic” Drainage- en Beschermingssysteem vergeleken met traditionele wijze van bevestigen

ND “Clic” Systeem-Profiel
Het profiel is gemaakt van duurzaam weerbestendig
aluminium. Dankzij de materiaalkeuze en het robuuste
ontwerp, wordt het ND 120 Drainagesysteem zodanig
bevestigd dat het een trekkracht kan weerstaan van meer dan
800 kg/m. Dit komt overeen met een installatiediepte van 3 m.

De speciale drukverdelende glijfolie voorkomt dat de gronddruk wordt overgedragen en de afdichting wordt ingedrukt
of uitstulpingen gaat vertonen. De afdichting behoudt de
optimale dikte volgens de specificaties van de fabrikant.

Een duurzame bescherming van de afdichting blijft
gedurende alle bouwfasen en de levensduur van de kelder-/
keermuur gegarandeerd.

Het stabiele filtergeotextiel met glijwerking voorkomt dat het
drainagesysteem verstopt raakt. Elke beweging van de grond
door verdichting of zetting wordt via het filtergeotextiel van
het ND 120 Drainagesysteem weggeleid van de afdichting van
de kelder-/ keermuur.

ND 120 Drainagesysteem
Het gebruik van slagvast polystyreen (HIPS) als basismateriaal voor de noppenfolie geeft het ND 120 Drainagesysteem een hoge druksterkte.
Zelfs wanneer het drainagesysteem gedurende een lange
periode onder hoge druk wordt gezet, vertonen de noppen
slechts minimale tekenen van kruip. Daardoor blijft de
drainagecapaciteit van het systeem duurzaam gegarandeerd.
Het productieproces dat door Nophadrain is ontwikkeld,
garandeert dat de wanden van elke nop overal even dik zijn.
In combinatie met de conische vorm van de noppen, betekent
dit dat het drainagesysteem een hoge druksterkte heeft die
schuifkrachten als gevolg van aanvullen en zetten van de
grond goed kan weerstaan.
Doordat de noppen in vierkanten zijn geplaatst, ontstaat een
onbelemmerde horizontale en verticale waterafvoer en kan
het drainagesysteem eenvoudig rond de binnen-/ buitenhoeken van de kelder- keermuur worden aangebracht.

Filtergeotextiel met
glijwerking

Noppenfolie
Drukverdelende
glijfolie

Het filtergeotextiel wordt met elke nop van het ND 120
Drainagesysteem verlijmd door middel van speciale drukgevoelige lijm. Dit voorkomt dat het filtergeotextiel door de
grond tussen de noppen van het ND 120 Drainagesysteem
wordt gedrukt en zo de drainagecapaciteit negatief zou
kunnen beïnvloeden.

Traditionele
noppenvorm

De drukgevoelige lijm zorgt ervoor dat het filtergeotextiel
tijdens de installatie gemakkelijk kan worden losgetrokken
van de noppen. Het filtergeotextiel kan vervolgens met de
hand weer op de noppen worden gedrukt.
De keuze voor slagvast polystyreen (HIPS) als basismateriaal,
het productieproces en de vorm van de noppen zorgen ervoor
dat kelder-/ keermuren langdurig worden beschermd en de
opbouw van waterdruk tegen de kelder-/keermuur wordt
voorkomen.

Nophadrain
noppenvorm

Doorsnede van de noppen

