
® MacDrain J
geocomposto para drenagem

sistemas drenantes

Tem elevada capacidade de vazão;

Leve, de fácil manuseio e simples instalação;

Protege os sistemas de impermeabilização 
contra eventuais danos mecânicos;

Reduz sobrecarga na estrutura;

Permite maior espessura de solo vegetal
 favorecendo o desenvolvimento da vegetação;

Evita o saturamento do solo vegetal;

Evita o carregamento de partículas de solo e a 
consequente colmatação do sistema drenante;

Mais eficiente, econômico e rápido quando
 comparado com as soluções tradicionais.

Estrutura

Vegetação

®MacDrain

Água drenada

Tubo de coleta 
d’água

Tubo dreno

Sistema de impermeabilização

Desenho esquemático ilustrativo. ASSESSORIA TÉCNICA GRATUITA
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- Os produtos são acompanhados de manual de instalação
- O tubo dreno é vendido separadamente.
- O produto poderá sofrer alteração em sua cor, em função da matéria prima utilizada.

® 
O MacDrain J(Jardim) é uma revolução nos sistemas de drenagem em jardins, campos desportivos, floreiras, 
telhados verdes e jardins suspensos. Este dreno sintético é capaz de captar, conduzir e escoar o excesso de água 
proveniente de chuvas, sistemas de irrigação etc., com máxima eficiência e rapidez. Apresenta ainda uma série de 

® 
vantagens técnicas, construtivas e econômicas em relação aos sistemas convencionais. A instalação do MacDrain J 
é extremamente simples e prática pois ele é simplesmente colocado entre a estrutura e a cobertura com solo vegetal. 
Devido a sua pequena espessura e baixo peso, permite a diminuição da altura da floreira e a redução da sobrecarga 
na estrutura.

Floreiras Jardins suspensos Jardins e canteiros

Largura
(m)

Comprimento
(m)

Diâmetro
médio (m)

Peso
(kg)

©
 M

a
cc

a
fe

rr
i d

o
 B

ra
si

l L
td

a
. 
- 

2
0
1
4

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o
 G

ra
tu

ita

Tipo

Sistema de Gestão de Qualidade
Certificado de Conformidade com a

Norma ISO 9001

Matriz.
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CP 520 - CEP 13201-970 - Jundiaí - SP - Brasil
Tel.: (11) 4525-5000 Fax: (11) 4599-4275
e-mail: maccaferri@maccaferri.com.br 

Consulte nosso site:
www.maccaferri.com.br
e conheça as demais 
unidades regionais.

Tel./fax: (41) 3286-4688
e-mail: curitiba@maccaferri.com.br

Tel./fax: (62) 3661-0030
e-mail: goiania@maccaferri.com.br

Unidade Recife.
Tel.: (81) 3271-4780 Fax: (81) 3453-7593
e-mail: recife@maccaferri.com.br 

Unidade Rio de Janeiro.
Tel.: (21) 3431-3610 Fax: (21) 3431-3611
e-mail: rio@maccaferri.com.br

Unidade Novo Hamburgo.
Tel.: (51) 3067-4402 Fax: (51) 3067-4402
e-mail: novohamburgo@maccaferri.com.br

Tel.: (31) 3497-4455 Fax: (31) 3497-4454
e-mail: belohorizonte@maccaferri.com.br

Unidade Belo Horizonte.

Unidade Curitiba.

Unidade Goiânia.

Tel.: (91) 3233-7687 Fax: (31) 3454-1890
e-mail: belem@maccaferri.com.br

Unidade Belém.
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