Voordelen van het systeem
Hoge druksterkte
Door de hoge druksterkte zijn alle ND WSE hd Waterretentie Elementen perfect
toepasbaar voor berijdbare dakconstructies (voetgangers, personenwagens en vrachtverkeer).
Berekende afvoer via instelbare stuwingsregelaar
Elk waterretentiesysteem moet worden gecombineerd met een instelbaar stuwingsregelaar (ND AFC-200 Instelbare
Stuwingsregelaar). De project specifieke waterafvoer wordt aangepast aan de berekende afvoerwaarden door de instelbare stuwingsregelaar in de gewenste positie te draaien en gelijk te stellen aan de tabel voor afvoercoëfficiënt.
Ontlast het regenwatersysteem
Voor verkeersdaken wordt het ND WSE-80hd Waterretentie Element aanbevolen met een opbouwhoogte van 80 mm –
op aanvraag zijn andere hoogtes zijn ook verkrijgbaar. De ND WSE-80hd kan tot 76 l/m² water opslaan.
Technische eigenschappen
Productnaam

Hoogte

Druksterkte*

Waterretentiecapaciteit

ND WSE-50hd

ca. 50 mm

> 1.050 kN/m²

ca. 47 l/m²

ND WSE-80hd

ca. 80 mm

> 1.050 kN/m²

ca. 76 l/m²

ND WSE-100hd

ca. 100 mm

> 700 kN/m²

ca. 95 l/m²

ND WSE-150hd

ca. 150 mm

> 500 kN/m²

ca. 142 l/m²

*De waarden zijn bepaald met een drukpers met volledig contact (boven/onder). De testsnelheid is 10 mm/min
en de temperatuur is ongeveer 23+ / -2 °C.
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Nophadrain Waterretentiesystemen voor
verkeerdaken

Waterretentiesystemen voor duurzame en
klimaatbestendige steden
Waarom waterretentiesystemen?
De gevolgen van de klimaatverandering zijn en blijven de uitdaging voor
onze eigen en onze volgende generatie. Enerzijds hebben we te maken
met temperatuurstijging. Aan de andere
kant hebben we te maken met hevige
en onvoorziene regenval, waardoor er
in steden overstromingen en ernstige
overbelasting van het riool ontstaan.
Dit gecombineerd met de trend naar
verstedelijking en de toenemende wens
naar “groene, biodiversere leefruimte” om aan onze basisbehoeften te voldoen, vormt een uitdaging voor onze
samenleving.
Het claimen van land en de daarmee
samenhangende afsluiting van natuurlijke bodem door verstedelijking wordt
gezien als een van de belangrijkste
oorzaken van de overstromingspro-

blematiek. De kleine waterkringloop
wordt steeds meer verstoord omdat er
geen tijd is om water te verdampen.
Regenwater kan namelijk niet meer in
de grond infiltreren, waardoor het water
rechtstreeks naar het riool stroomt. Het
riool raakt overbelast en dit zorgt voor
mogelijke wateroverlast.
Door aan een standaard verkeersdak
gedefinieerde waterbergingselementen
toe te voegen in combinatie met een
instelbare stuwingsregelaars, transformeert het basis berijdbaar dak in een
waterretentie- en waterbeheersysteem.
Op basis van modellen voor regenafvoer
kunnen dergelijke systemen worden
ontworpen om berekende watervolumes gedurende een specifieke periode
(bijv. 24 uur) op te slaan en om berekende watervolumes af te voeren naar
het riool.

Standaard opbouw: Nophadrain
Waterretentiesysteem voor verkeersdaken
Voor verkeersdaken heeft Nophadrain
een specifiek systeem ontwikkeld op
basis van het ND WSE hd Waterretentie
Element. De wateropslagcapaciteit van
dit systeem varieert tussen 48 en 143 l/
m² (afhankelijk van de hoogte van het
gekozen element - 50 tot 150 mm).
In combinatie met de ND AFC-200
Instelbare Stuwingsregelaar (instelbaar
om de waterstroom tot 0,04 l/s te verminderen), vormt dit systeem de beste
basis voor elk waterretentiesysteem
voor berijd- en beloopbare daken.
Een sterke basis verkeersdaken
Verkeersdaken zorgen voor hoge
mechanische belastingen. Om die
belastingen te kunnen dragen dienen de onderliggende elementen een
hoge druksterkte te hebben. Door hun
speciale structuur zijn de ND WSE hd
Waterretentie Elementen geschikt om

die hoge belastingen te kunnen dragen. Deze elementen vormen samen
met het sterke ND FV-300 Filtervlies
(met GRK-klasse 5) en de ND TSF-100
Glij- en Beschermingsfolie de juiste
basis voor de toepassing van berijdbare
zones die eventueel gecombineerd worden met vegetatie. Bij alle installaties
moet extra aandacht worden besteed
aan de bepaling van het maximale
waterbufferingsniveau en de overloop
om te voorkomen dat water zich kan
ophopen in de onderlaag. Dit vergroot
de kans op het wegspoelen van fijne
materialen wat resulteert in destabilisatie van de onderlaag en uiteindelijk
de gehele opbouw. Bij het aanpassen
van de opbouw voor een omgekeerde
dakconstructie dient de ND TSF-100
Glij- en Beschermfolie vervangen te
worden door het speciale ND 100sv
Drainagesysteem.

Zo werkt het systeem*
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Wanneer helemaal leeg en
droog: de totale waterretentie bedraagt ca. 76 l/m².
De ND AFC-200 Instelbare
Stuwingsregelaar wordt
handmatig op de juiste
afvoercoëfficiënt ingesteld.

1a. Verharding
1b. Intensieve
vegetatie

2a. Straatlaag
2b. Funderingslaag
3. ND FV-300
Filtervlies

Nadat de regen is gestopt, blijft het water
dat in het ND WSE-80hd Waterretentie
Element wordt vastgehouden, met de
ingestelde afvoercoëfficiënt naar het
riool stromen.

5. ND TSF-100
Glij- en Beschermfolie
6. ND TGF-20
Scheidings- en Glijfolie
7. Dakbedekkingssysteem

Standaard opbouw: Nophadrain Waterretentiesysteem
voor verkeersdaken op een omgekeerd dak

Er heeft geen regen meer plaatsgevonden.
Na de berekende uren is het systeem leeg.
2a. Straatlaag

1b. Intensieve
vegetatie

2a. ND DGS-I
Substraat
Intensief

2b. Funderingslaag
3. ND FV-300
Filtervlies
4. ND WSE hd
Waterretentie
Element
5. ND 100sv
Drainagesysteem
6. Thermische
Isolatie
7. ND TGF-20
Scheidings- en
Glijfolie, 2x

8. Dakbedekkingssysteem
*Dit voorbeeld toont de optie met het ND WSE-80hd Waterretentie Element.

2b. ND WSM-50
Waterreservoirplaat

4. ND WSE hd
Waterretentie
Element

1a. Verharding

Een regenbui vindt plaats en de regen
stroomt door de straatlaag en de funderingslaag in het ND WSE-80hd
Waterretentie Element dat beschikt over
een retentievolume van 76 l/m2. Het water
wordt hier tijdelijk opgeslagen voor een
periode die wordt bepaald door de berekende afvoercoëfficiënt dat via de ND
AFC-200 Instelbare Stuwingsregelaar is
ingesteld.

2a. ND DGS-I
Substraat
Intensief

2b. ND WSM-50
Waterreservoirplaat

