


ÖZELLİKLER

NanoGreen,ekstans�f yeş�llend�rmel� düz yeş�l çatılar �ç�n perforasyonlu HDPE kabarcıklı levha, 
PP filtrasyon jeotekst�l tabaka, nem tutucu jeotekst�l keçe ve LDPE kök koruma folyosundan 
oluşan �deal b�r s�stemd�r. NanoGreen,s�stem b�leşenler�, rulo hal�nde sunumları sayes�nde su 
yalıtımının üzer�ne kolay ve hızlı b�r şek�lde döşen�r.

20 mm yüksekl�ğ�ndek� kabarcıklı Nanodra�n drenaj levhası sayes�nde 150 kN/m²'l�k üstün 
basınç d�renc� ve yüksek su depolama kapas�tes� sunar.



Nanofabr�c SF 32 perforasyon koruma ve filtrasyon amaçlı jeotekst�l tabakası �le,substrat 
malzemen�n drenaj levhasının kabarcıkları �ç�ne dolarak kapanmasını engeller.
Nanofabr�c 400, Nanodra�n drenaj levhası �le Nanodra�n Ant�root kök tutucu folyo arasında 
nem tutucu tabaka olarak ser�l�r. Ger� dönüşüm malzemes� �çermeyen Nanofabr�c 400, pürüzlü 
zem�nlerde özell�kle koruyucu görev yapar.
NanoGreen yeş�l çatı s�stem�n�n en alt katmanını oluşturan ve mevcut su yalıtımı üzer�ne ser�len 
Nanodra�n Ant�root Kök Koruyucu sayes�nde çatı strüktürü ve zem�n�ndek� su yalıtımını b�tk� 
kökler�nden korur.
Nanodra�n drenaj levhası, kurak dönemler �ç�n 5 lt/m² su depolama kapas�tes�ne sah�pt�r.
Nanofabr�c SF 32  nefes alan b�r s�stem olduğundan yeş�l ters çatılar �ç�n de uygundur. Sd 
değer� (buhar geç�rgenl�k eşdeğer�): yakl. 0,4 m.'d�r.

ÖZELLİKLER



MALZEME

NanoGreen Yeş�l Çatı S�stem� B�leşenler�:
1. PP filtrasyon jeotekst�l tabaka (Nanofabr�c SF 32)
2. D�füzyona açık, ,Perforasyonlu HDPE drenaj levhası (Nanodra�n)
3. % 100 Polyester nem tutucu ve pürüzlü yüzeylerde özell�kle koruyucu keçe (Nanofabr�c 
400)
4. LDPE kök tutucu folyo (Nanodra�n Ant�root Kök Koruyucu)

Uygulama:
NanoGreen Yeş�l Çatı S�stem�'n�n bütün b�leşenler�, rulo hal�nde sunumları sayes�nde su 
yalıtımının üzer�ne kolay ve hızlı b�r şek�lde döşen�r.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme
Kabarcık yüksekl�ğ�
Basınç dayanımı
Yatay drenaj hızı
Düşey drenaj hızı
Su depolama kapas�tes�
Ağırlık
CE �şaret�
Rulo ölçüsü 

Malzeme
Ağırlık
Açılış gen�şl�ğ�
Su geç�r�m dereces�
Rulo ölçüsü 

Malzeme
Renk
Ağırlık
Rulo ölçüsü 

Malzeme
Renk
Kalınlık
Rulo ölçüsü

Perforasyonlu HDPE kabarcıklı levha (Nanodra�n)
yakl. 20 mm
yakl. 150 kN/m² (EN ISO 604)
yakl. 2,5 lt/m-s  (EN ISO 12958)
yakl. 10 lt/m-s  (EN ISO 12958)
yakl. 5 lt/m²
yakl. 1000 gr/m²
DIN EN 13252
2 x 20 m 

PP filtrasyon jeotekst�l tabaka (Nanofabr�c SF 32)
yakl. 110 gr/m²
yakl. 0,15 mm (EN ISO 12956)
yakl. 0,08 m/s (EN ISO 11058)
2,10 m x 150 m 

% 100 Polyester (Nanofabr�c 400)
Gr� melanj
400 gr/m²
2 m x 50 m 

LDPE (Nanofabr�c Ant�root Kök Koruyucu)
S�yah
380 m�cron
4 m x 25 m
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