
A 
Drenáž s funkcí přerušení kapilárního vzlínání, jako vysoce 
zatížitelná pojízdná povrchová drenáž při použití železobe-
tonu. 
· podzemní garáže/parkoviště (mobilní a stacionární plo-
chy)
· střešní garáže, i v případě otevřených parkovacích míst
· nouzové přístupové cesty na střeše

B
Drenáž pro oblasti s vysokým zatížením, bez dlouhodobé-
ho pojezdu:
· pěší pasáže, vozidla do 2,5 t

Vlastnosti produktu a oblast použití

Vysoce zatížitelná drenážní rohož pro pojízdné plochy



Podklady:
AquaDrain® HB - systém může být použit na všech pod-
kladech, které jsou pevné, nepružné, nestlačitelné. Pro 
realizace ploch s AquaDrain® HB je nutné zvolit vhodnou 
izolaci a zajistit dostatečné spády.

A) Pro oblasti s vysokým zatížením by měla být podle DIN 
18 195, část 2 bod 5.3 nanesena na izolace ochranná vrstva 
v minimální tloušťce 1mm (např. PVC, polotvrdé)

B) V oblastech s běžným zatížením by měla být podle DIN 
18 195, díl 2 bod 5.2 dostačující separační vrstva (např. z PE 
fólie ≥ 0,2 mm, tkanina ≥ 150 g)

Doporučení pro zpracování

94 1) Fußnoten: Bitte Einklappseite des Umschlags öffnen

BEFA 1   Befahrbare Beläge aus bewehrtem Betonestrich mit Drainage

BEFA 1.1 Parkdecks: Fahrbelag aus Beton mit Oberfächenschutz

BEFA 1.1.1
Fahrbelag aus bewehrtem Beton/Estrich 
mit Drainung für die Entwässerung von 
Überschusswasser 
Schnitt quer zur Hauptgefällerichtung
 1.  Oberfläche aus Parkhaus-Bodenbeschichtung  
  bzw. Nutz- und Verschleißschicht
 2.  – Für Belastungen mit Fahrzeugen bis 2,5 t:
   Beton, mind. C 20/25 (B 25) oder 
   Zementestrich CT-C45-F6 (ZE 40),   
   Mindestdicke 80 mm, Neigung mind. 1 - 2 % 
  –  für Belastungen mit Fahrzeugen bis 4 t:
   Beton/Zementestrich wie vor, jedoch  
   Mindestdicke 100 mm, Neigung mind. 1 - 2 % 
  –  für Belastungen mit Fahrzeugen bis 7,5 t: 
   Beton wie vor, jedoch Mindestdicke 140 mm,  
   Neigung mind. 1 - 2 %   
  –  für Belastungen bis SLW 30 t (keine Dauer- 
   belastung):
   Beton wie vor, jedoch Mindestdicke 180 mm,  
   Neigung mind. 1 - 2 %
 3.  AquaDrain® HB-B (8 oder 16 mm), 
  Lamellen in Hauptgefällerichtung verlegt
 4.  Schutzlage nach DIN 18 195, Teil 2, Punkt 5.3
  aus PVC, halbhart, mind. 1 mm dick   
 5.  Abdichtung nach DIN 18 195, Teil 5
 6.  Stahlbetonplatte
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BEFA 1.1.2
Fahrbelag aus bewehrtem Beton/Estrich 
mit optimierter Drainung für die 
Entwässerung von Überschusswasser 
Schnitt quer zur Hauptgefällerichtung
 1.  Oberfläche aus Parkhaus-Bodenbeschichtung  
  bzw. Nutz- und Verschleißschicht
 2.   –Für Belastungen mit Fahrzeugen bis 2,5 t:
   Beton, mind. C 20/25 (B 25) oder 
   Zementestrich CT-C45-F6 (ZE 40),   
   Mindestdicke 100 mm, Neigung mind. 1 - 2 % 
  – für Belastungen mit Fahrzeugen bis 4 t:
   Beton mind. C 20/25 (B 25),    
   Mindestdicke 120 mm, Neigung mind. 1 - 2 % 
  – für Belastungen mit Fahrzeugen bis 7,5 t: 
   Beton mind. C 20/25 (B 25),
    Mindestdicke 140 mm, Neigung mind. 1 - 2 % 
 3.  Glasvlies (ca. 50 – 60 g/m2)
 4.  AquaDrain® HB (8 oder 16 mm), zur
  Optimierung der Wasserableitung 11)

  aufgefüllt mit Feinsplitt (3 – 5 oder 4 – 8 mm)/ 
  Feinkies (2 – 8 oder 4 – 8 mm),
  Lamellen in Hauptgefällerichtung verlegt
 5.  Schutzlage nach DIN 18 195, Teil 2, Punkt 5.3
  aus PVC, halbhart, mind. 1 mm dick 
 6.  Abdichtung nach DIN 18 195, Teil 5
 7.  Stahlbetonplatte
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Případ použití A
pro pojízdné plochy na dostatečně nosném podkladu

kanálky lamel na svrchní straně AquaDrain© HB, vyplněné 
železobetonem

Vozidla

do 2,5 t  80 mm CT-C45-F6 (ZE40)

do 4 t  100 mm nebo B25 (C 20/25)

do 7,5 t  140 mm Beton B25 (C 20/25)

do 30 t  180 mm Beton B25 (C 20/25)

Doporučení pro zpracování:
AquaDrain® HB
Rohože by měly být rozloženy na vhodném podkladu (spád 1-2%) s lamely ve směru spádu. Rohože se spojují napříč podélně 
scvaknutím dvou lamel s přesahem 2 cm.

příčný řez k hlavnímu směru spádu 
1. Povrch parkovací garáže, užitková vrstva, 
např. nátěr, litý povrch
2. Pro zatížení vozy do 2,5 tuny:
Beton, min. C 20/25 (B 25), nebo
Cementový potěr CT-C45-F6 (ZE 40)
Minimální tloušťka 80 mm, sklon nejméně 
1-2%
- pro zatížení vozidly do 4 t:. beton/cemento-
vý potěr jako je uvedeno výše, ale v minimál-

ní tloušťce 100 mm, sklon nejméně 1-2% 
- pro zatížení vozidly do 7,5 t beton jako 
je uvedeno výše, ale v minimální tloušťce 
140 mm, sklon nejméně 1-2% 
- pro zatížení až soupravami 30 t (bez 
trvalého zatížení): 
beton jako je uvedeno výše, ale minimální 
tloušťka 180 mm, sklon nejméně 1-2% 
3. AquaDrain® HB-B (8 nebo 16 mm), 
lamely položeny v hlavním směru spádu 

4. krycí vrstva v souladu s DIN 18 195, 
část 2, bod 5.3 z PVC, polotvrdé, min. 1 
mm 
5. izolace podle DIN 18 195, díl 5 
6. železobetonová deska

Pojízdná plocha z betonu na zemině s betonovou deskou a kapilární drenáží

1. Povrch parkovací garáže, užitková vrstva
např. nátěr, litý povrch
2. Pro zatížení vozy do 2,5 tuny:
Beton, min. C 20/25 (B 25), nebo
Cementový potěr CT-C45-F6 (ZE 40)
Minimální tloušťka 80 mm, sklon nejméně 1-2%
- pro zatížení vozidly do 4 t:. beton/cementový 
potěr jako je uvedeno výše, ale v minimální 
tloušťce 100 mm, sklon nejméně 1-2% 
- pro zatížení vozidly do 7,5 t beton jako je 
uvedeno výše, ale v minimální tloušťce 140 mm, 
sklon nejméně 1-2% 
- pro zatížení až soupravami 30 t (bez trvalého 
zatížení): beton jako je uvedeno výše, ale mini-
mální tloušťka 180 mm, sklon nejméně 1-2% 
3. AquaDrain® HB-B (8 nebo 16 mm), lamely 
položeny v hlavním směru spádu 
6. železobetonová deska

vzlínající vlhkost

vrstva nad po-
vrchem rohože 
AquaDrain® HB



Pojízdná plocha z železobetonu/ na kontaktní betonové desky s kapilární drenáží 
pro odvod nadbytečné vody

lamely na svrchní straně AquaDrain© HB, vyplněné kameni-
vem (3-5) nebo štěrkem (2-8)
geotextílie jako krycí vrstva

Vozidla

do 2,5 t   80 mm CT-C45-F6 (ZE40)

do 4 t  100 mm nebo B25 (C 20/25)

do 7,5 t 140 mm Beton B25 (C 20/25)

do 30 t  180 mm Beton B25 (C 20/25)

Příčný řez k hlavnímu směru spádu
1. povrch parkovací garáže, užitková vrstva
např. nátěr, litý povrch
 2. -Pro zatížení vozidly do 2,5 t:  beton, min. C 20/25 (B 
25) nebo cementový potěr CT-C45-F6 (. . zE 40), minimální 
tloušťka 100 mm, sklon nejméně 1 - 2% 
- pro zatížení vozidly do 4 t: beton min. C 20/25 (B 25), 
minimální tloušťka 120 mm, sklon nejméně 1 - 2% 
- pro zatížení vozidly do 7,5 t: beton nejméně C 20/25 (B 

25), minimální tloušťka 140 mm, sklon alespoň 1-2%.
3. geotextílie jako krycí vrstva (cca 50-60g/m2)
4. AquaDrain® HB (8 nebo 16 mm), pro optimalizaci 
odvodnění 11) naplněnou jemným štěrkem (3-5 nebo 4-8 
mm) / jemným kamenivem (2-8 nebo 4-8 mm), s lamelami 
položenými v hlavním směru spádu 
5. krycí vrstva podle DIN 18 195, část 2, oddíl 5.3 PVC, 
polotvrdé, min. 1 mm silné 
6. izolace podle DIN 18 195, díl 5 
7. železobetonová deska

Případ použití B
privátní pojízdné plochy z betonových dlažební kostek, vrstva pro rozložení 
zatížení z jednozrnné drenážní malty

Drenáž/jednozrnná malta
Pojivo 300kg/m2 s dlažbou s výškou > 8 cm

Vozidla

do 2,5 t  
60 mm ze štěrku 3-5 
nebo kameniva 2-8

vrstva nad po-
vrchem rohože 
AquaDrain® HB

vrstva nad po-
vrchem rohože 
AquaDrain® HB

Příčný řez k hlavnímu směru spádu
1. betonová dlažba, min. 80 mm silná
2. kontaktní vrstva lepidla (např. ARDEX X 90)
3. drenáž jednozrnná malta (zhutněná) (např. ARDEX A 10 + 
ARDEX Quarzkies 3 - 5,6 mm)
-pro zatížení vozidly do 2,5t*: min. 60 mm přes vrchní hranu 
drenáže
4. AquaDrain® HB (8 nebo 16 mm), pro optimalizaci odvod-
nění 11) lamely položené v hlavním směru spádu
5. krycí vrstva podle DIN 18 195, část 2, oddíl 5.3 PVC, po-
lotvrdé, min. 1 mm silné 
6. izolace podle DIN 18 195, díl 5 
7. železobetonová deska

*plochy s vyšší zátěží na vyžádání

řez v hlavním směru spádu



Materiál
Rohož se systémem kanálků podélně, příčně, svrchně a 
spodně profilovaná, tlakuvzdorná, z materiálu odolného 
vůči hnilobě.

Odolnost vůči teplotám
-30°C až +70°C (krátkodobě +80°C)

Dodávané rozměry
role 1,00 x 30 m , 8 mm tloušťka
role 1,00 x 15 m , 16 mm tloušťka

Tloušťka
8 nebo 16 mm

Odvodnění
podle zkušebního protokolu TBU-Greven

Provedení AquaDrain® HB
8mm

AquaDrain® HB
16mm

kapilárně aktivní 1) 0,189 l/(m2/sek) 0,400 l/(m2/sek)

přerušující kapilár-
ní vzlínání 2)

0,272 l/(m2/sek) 0,417 l/(m2/sek)

přerušující kapilár-
ní vzlínání 3)

0,224 l/(m2/sek) 0,473 l/(m2/sek)

Zatížitelnost tlakem:
statické zatížení podle zkušebních protokolů
B02 0689 a B02 1640, MPA Darmstadt.
kapilárně aktivní AquaDrain® HB
se 180 mm betonovým povrchem B25 (C20 / 25)
Ø zátěž 40000 kN/m2 = 4000 t/m2 bez poškození
S přerušením kapilární vzlínavosti AquaDrain® HB 16 mm
se zásypem kanálků lamel kamenivem (velikost zrna 3-5 
mm)
Betonový povrch B25 (C20 / 25)
Ø zátěž 1400 kN = 140 t/m2, deformace ~ 1 mm
Ø zátěž 3000 kN = 300 t/m2 deformace ~ 2 mm
S přerušením kapilární vzlínavosti AquaDrain® HB 8 mm
60 mm drenážní vrstva/vrstva z jednozrnné malty
Kamenivo (zrno 3-5 mm)
Betonový povrch B25 (C20 / 25)
Ø zátěž 2000 kN = 200 t/m2, Ø deformace ~ 0,61 mm
S přerušením kapilární vzlínavosti AquaDrain® HB 16 mm
60 mm drenážní vrstva/vrstva z jednozrnné malty
Kamenivo (zrno 2-8 mm)
Ø zátěž 2000 kN = 200 t/m2, Ø deformace ~ 0,42 mm

Poznámka: dávkování cementu u drenážní/jednozrnné malty je 280 kg/m3

Velmi vysoké naměřené statické zatížení nemůže být zaměňováno s 
dynamicky působící zátěží.
1) kapilárně aktivní -> kanálky lamel vyplněny betonem nebo cementový potěrem
2) s přerušením kapilární vzlínavosti -> kanálky lamel vyplněné štěrkem nebo kame-
nivem po vrchní hranu lamely
3) s přerušením kapilární vzlínavosti -> drenážní vrstva/vrstva z jednozrnné malty 
tloušťky 60 mm/ kamenivo (4-8 mm)

Technická data

Naše doporučení pro zpracování jsou založeny na zkouškách a praktických zkušenostech, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení 
bez garancí. Výhradní odpovědnost za správné zpracování a používání našich produktů nese realizátor. Práce s našimi produkty musí být provedena od-
borníkem s ohledem na konkrétní požadavky a technické parametry každého klienta a v souladu s regionálními normami, stavebními a dalšími zákony. 
Odpovědnost za řádné a správné provedení stavebních prací proto nese realizátor, potažmo zadavatel.

Tiskové chyby vyhrazeny. Tento dokument podléhá změnám.

   

  Pojízdné a vysoce zatížitelné plochy

Kompletní systém

AquaDrain® HB
vysoce zatížitelná drenážní rohož

Tyto produkty by měly být skladovány odděleně a být chrá-
něny před slunečním zářením a vlhkostí. Originální balení 
zaručuje pouze krátkodobou ochranu před UV zářením.

Pokyny pro přepravu a skladování


