®

MacDrain FP
geocomposto para drenagem

sistemas drenantes

Tem elevada capacidade de vazão;
Capta e conduz
o excesso de
água do solo.

Leve, de fácil manuseio e simples instalação;
Não-contaminante e resistente a ataques
químicos e biológicos;

Protege a
impermeabilização.

Possui uma de suas faces impermeável,
permitindo assim a concretagem diretamente
sobre sua superfície;
Alivia pressões e empuxos hidrostáticos;

Evita a colmatação
do sistema drenante
pelas pertículas
finais do solo.
Garante a
concretagem
sobre a sua
superfície.

Prolonga a vida útil da impermeabilização;
Protege os sistemas de impermeabilização
contra eventuais danos mecânicos;
Evita o carregamento de partículas de solo e a
consequente colmatação do sistema drenante;

Mantem alta
capacidade de
drenagem mesmo
em grandes
profundidades.

Desenho esquemático ilustrativo.

Cria um colchão entre a estrutura e o solo
minimizando a transferência de vibrações;
Mais eficiente, econômico e rápido quando
comparado com as soluções tradicionais.

ASSESSORIA TÉCNICA GRATUITA

Em construção onde é limitado pela proximidade de estruturas vizinhas, é necessário o sacrifício de formas. Nestes
®
casos o MacDrain FP encontra sua principal aplicação, pois além de assegurar excelente drenagem, também atua
como fôrma perdida, permitindo concretagem diretamente contra sua superfície, economizando formas e espaços.
Para tal função uma de suas faces é praticamente impermeável, evitando a colmatação de seu núcleo pela nata do
®
cimento. Além disso, a presença do MacDrain FP entre estruturas vizinhas cria um colchão separador que
desvincula as mesmas, minimizando a transmissão de vibrações, ruídos e empuxo hidrostático.

Tipo

®

MacDrain FP

Pátios e pisos
industriais

Largura
(m)

Comprimento
(m)

Diâmetro
médio (m)

Peso
(kg)

1

10

0,40

7,5

1

30

0,70

22,5

2

30

0,70

45
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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.
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