®

MacDrain TD
trincheira drenante

sistemas drenantes

Tem elevada capacidade de vazão;
Leve, de fácil manuseio e simples
instalação;
Não-contaminante e resistentes a ataques
químicos e biológicos;

Capta e conduz
o excesso de água
do solo, mantendo a
capacidade de
drenagem mesmo quando
submetido a altas pressões

Rebaixa o lençol freático;
Melhora o escoamento superficial;
Evita a colmatação do
sistema drenante
pelas partículas finas
do solo.

Evita o carregamento de partículas de solo e
a consequente colmatação do sistema
drenante;
Fácil instalação do tubo dreno;
Mais eficiente, econômico e rápido quando
comparado com as soluções tradicionais.

Desenho esquemático ilustrativo.

ASSESSORIA TÉCNICA GRATUITA

®

O MacDrain TD (Trincheira Drenante) é uma revolução nos sistemas de drenagem para obras viárias, campos
desportivos, pátios, estacionamentos, etc. Este dreno sintético é capaz de captar, conduzir e escoar o excesso
de água provenientes de chuvas, sistemas de irrigação etc., com máxima eficiência e rapidez, apresentando
uma série de vantagens técnicas, construtivas econômicas em relação aos sistemas convencionais.
Sua instalação é extremamente simples e prática pois já traz incorporada uma bolsa com guia para
acondicionamento do tubo dreno (adquirido à parte). É necessário somente a abertura da vala, posicionamento
do dreno e o reaterro para a construção do sistema drenante. Devido a sua pequena espessura, necessita
pouca escavação e praticamente elimina a necessidade de bota-fora, proporcionando baixo impacto ambiental
e rapidez de execução.

Tipo

MacDrain® TD

Estacionamentos e
pisos industriais

Largura
(m)

Comprimento
(m)

Diâmetro
médio (m)

Peso
(kg)

0,60

20

0,60

09

1

20

0,60

13

1,40

20

0,60

18

- Os produtos são acompanhados de manual de instalação.
- O tubo dreno é vendido separadamente.
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