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Többfunkciós felületszivárgó
Az AUSTROTHERM EXPERT Drén és Geodrén az MSZ EN 13163 
szabványnak megfelelô expandált, formahabosított poliszti-
rol hôszigetelô elem, amely különösen alacsony vízfelvétele 
és nagy nyomószilárdsága, valamint speciális kialakítása 
révén alkalmazható talajban levô épületszerkezetek hôszige-
telô, szigetelés védô, és vízelvezetést biztosító anyagaként. 

Pincefalak építése során gyakorta kell a vízszigetelés mellett a 
hôszigetelésrôl, a vízszigetelés védelmérôl és a víz elvezetésérôl 
gondoskodni. A három funkciót az AUSTROTHERM EXPERT 
Drén, Geodrén egy rétegben oldja meg. A lemez felületébôl 
kiemelkedô „stoplik” között a víz akadálytalanul le tud folyni. 
A „stoplik” felületén elhelyezett geotextília réteg biztosítja, hogy  
a talajszemcsék ne tömítsék el a vízelvezetô járatokat. Az elemek 
lépcsôs élképzésûek, így az átmenô hézagok okozta hôhíd nem 
alakul ki. A táblák szigetelés felôli oldalának felületi mintázata 
elôsegíti a rögzítésre használt ragasztó jobb megtapadását. A 
hôszigetelô anyag freonmentes, így használatával nem károsodik 
az ózonréteg. Az EXPERT Geodrén gyárilag 125 g/m2 felületi 
tömegû geotextíliával van kasírozva, ami két irányban túllóg a 
hôszigetelô lemezen. Szabványos jelölés: EPS - EN 13163 - T2 
- L2 - W2 - S2 - P4 - BS 250 - CS(1 0)200 - DS(N)2 - DLT(2)5 
- WL(T)2 - WD(V)5. 

Alkalmazás 

Az AUSTROTHERM EXPERT Drén és Geodrén alkalmazását az 
MSZ 7573 számú szabvány szabályozza. A lemez pincefal hôszige-
telésére, és a felszínrôl beszivárgó vizek, illetve a réteg- és torlasz-
víz elvezetésére, valamint szigetelés védô falként alkalmazható. 

Tervezés

Az AUSTROTHERM EXPERT Drén és Geodrén hôszigetelés a 
pincefal külsô oldalán helyezkedik el, és a talajnedvesség elleni szige-
telés védelmét is ellátja. Az esetleges rétegvíz, illetve a talajba bejutó 

csapadékvíz miatt a drén szerkezet kialakítása szükséges. A dré-
nezés fokozza a vízszigetelés biztonságát és az AUSTROTHERM 
EXPERT Drén és Geodrén megoldja a pince hôvédelmét is. 

Kivitelezés 

A fal AUSTROTHERM EXPERT Drén és Geodrén hôszigetelése 
szintén egy rétegben készüljön, úgy, hogy a lépcsôs toldás befelé,  
a fal felé, emelkedô átfedésû legyen. A Geodrén lemezt a geo-
textílával kasírozott oldalával kifele, míg a Drén lemezt a 
„stoplis” felületével kifele kell elhelyezni, majd ezután átfedéssel 
az EXPERT Drén lemezre polipropilén filcet kell rögzíteni. A 
hôszigetelést oldószermentes – a vízszigetelés anyagát sem 
károsító – ragasztóval (pl. + 5 ˚C felett Murexin 2K Standard, 
- 5 ˚C felett Murexin Winter 2K) lehet rögzíteni addig, amíg a 
réteges visszatöltés a táblákat véglegesen megfogja.
Fontos a dréncsövezés szakszerû kivitelezése. A pincefal mel-
letti teret laza szerkezetû homokos kaviccsal kell feltölteni.

Táblaméret, csomagolás:

Hosszúság x szélesség: 1265 x 615 mm

Hasznos felület: 0,75 m²/tábla

Vastagság: mm 35 45 55 65 85** 105*

Mennyiség: db/csomag 14 10 8 8 6 5

Mennyiség: m²/csomag 10,5 7,5 6 6 4,5 3,75

**Egyedi megrendelés esetén

A termék polietilén fóliába csomagolva kerül forgalomba.

Mûszaki adatok:

Nyomófeszültség (10%): ≥ 200 kPa

Hôvezetési tényezô (közölt érték): 0,035 W/(m·K)

Hôvezetési tényezô (tervezési érték): 0,035 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási szám: 40-100

Hosszú idejû vízfelvétel: ≤ 2 térf. %  

Páradiffúziós vízfelvétel: ≤ 5 térf. %  

Vízelvezetés: ≥1,35 l/(m·s) 
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