Deko-Drain
Professionelle permeable belægningssystemer

Vandgennemtrængeligt

Dekorativt

Stabilt

Funktionelt

Professionelle
belægningssystemer
Lithomex Deko-Drain er et belægningssystem, bestående af granitskærver/
natursten bundet af en speciel 2-komponent harpixlim.
Dette giver en dekorativ, stabil og skridsikker naturstensbelægning,
som samtidig er permanent vandgennemtrængelig.

Lithomex Deko-Drain anvendes

Egenskaber

• Omkring træer

• Forstærker naturstens- og skærvebelægninger

• På gangarealer og stisystemer. -afhængig af
trafikbelastning armeres ”Deko-drain” med
geo-net

• Til fodgængerbelastning

• Som dekorative arealer i have- og parkanlæg
• Langs husmure
• For både private og professionelle

• Farbar for kørestolsbrugere
• Meget vandgennemtrængelig
• Minimerer ukrudt
• Modstår suge-/ fejemaskiner
• Modstår frost og salt
• Til belægningstykkelser fra 30 mm - 75 mm

Geo-net

• Miljøvenlig –afgiver ingen forurenende stoffer

Lithomex
Deko-Drain

Ekspansionsfelt
(løse sten)

Lithomex
Deko-Drain

30 mm

Lithomex
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Vejledning
• På det ønskede areal skal bærelaget være vandgennemtrængeligt og opbygges forsvarligt, så der ikke opstår
sætningsskader i overfladen
• Til belægningen anvendes rene og tørrede sten/skærver
(vigtigt da støv og snavs formindsker vedhæftning og
styrke), -udlægges i minimum 30 mm tykkelse
• 75 kg (3 x 25 kg) skærver hældes i blandekarret
og maskinen startes
• Herefter tilsættes 3 kg Lithomex Deko-Drain bindemiddel
(1 flaske ”A” + 1 flaske ”B”) og blandingen fortsættes i
8 min.

• Den færdige blanding hældes ud på det ønskede areal,
og fordeles jævnt med skovl eller skraber, afrettes med
en retskede/pudsebræt, derefter komprimering evt. med
en let vibratorplade, der finafrettes til overfladen er jævn
og glat. Belægningsoverfladen skal herefter have en
tykkelse på minimum 30 mm
• Den færdige belægning beskyttes mod regn de første
12 timer. Evt. afdækning hæves over belægningen, så
luften kan cirkulere. Overfladen kan betrædes efter
ca. 24 timer og er fuldt hærdet efter 3 - 4 døgn
• Værktøjer og redskaber rengøres straks efter brug med
rigelige mængder vand

Tekniske data
Stenmateriale

Vaskede og tørrede skærver/natursten, kornstørrelse fra ca. 5/8 mm til 11/16 mm.
Leveres i sække à 25 kg

Bindemiddel

1 sæt = 3 kg Lithomex Deko-Drain (1 flaske ”A” + 1 flaske ”B”).
Transparent bindemiddel, har en tid farvefremhævende effekt på stenene

Blandetid

8 min. (tvangs-/globeblander)
Ca. 20-30 min. ved +20°C.
Lave temperaturer: længere forarbejdningstid, langsom afhærdning.
Høje temperaturer: kortere forarbejdningstid, hurtigere afhærdning.
Tåler ikke frost under udlægning og i afhærdningsperioden. Min. jordtemperatur 5°C.

Forarbejdningstid
(udlægning)
Hærdning

Kan betrædes efter ca. 24 timer. Fuldt hærdet efter 3–4 døgn

Vægtfylde

1,56 (afhængig af stenstørrelse/type)

Trykstyrke

14,7 N/mm²

Vandgennemtrængelighed
Forbrug
Opbevaring

Meget høj, ca. 3.200 lit./m2 pr. min.
75 kg skærver (3 x 25 kg) + 3 kg Lithomex Deko-Drain dækker ca. 1,5 m2
ca. 52 kg/m2 (godstykkelse 30 mm)
Bindemiddel: 24 Måneder, tørt og frostfrit.
Skærver: Ubegrænset, tørt

Lithomex kan levere granitskærver i nedenstående standard farver og størrelser.
Varianter

Størrelse

Farver

Rød granit
Grå granit

Ca. 5/8 mm

Ca. 8/11 mm

Ca. 11/16 mm

Sort granit

Lithomex Deko-Drain bindemiddel leveres også uden granitskærver.
Kontakt os for nærmere information og rådgivning herom.
Ovenstående stenstørrelser anbefales. Meget lyse/hvide sten er ikke egnede.
Sikkerhed
Anvend godkendte handsker og undgå hudkontakt. Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Lervejdal 14 D, Addit
DK-8740 Brædstrup
Tlf. 86 22 11 22
CVR. 37 39 48 74
info@lithomex.dk
www.lithomex.dk

