
 

TEHNIČNI LIST   
 

Proizvod: 

FIBRANfilter SF32 
  

Material: PP 
Uporaba: Geotekstil za filtracijo, filtracijo in separacijo 

 

LASTNOST METODA ENOTE NOMINALNA VREDNOST MINIMUM MAKSIMUM 

FUNKCIONALNOST: HIDRAVLIČNE LASTNOSTI 

Velikost odprtin (O90) EN ISO 12956 mm 140 - - 

Prepustnost za vodo (ViH50) EN ISO 11058 10-3.m/s 70 - - 

Prepustnost za vodo pri 20 kN/m2 DIN 60500-4 10-4.m/s 4,6 - - 

Prepustnost za vodo pri 200 kN/m2 DIN 60500-4 10-4.m/s 2,9 - - 

Hitrost pretoka (H = 10 cm) BS 6906-3 Im-2/s 110 - - 

FIZIKALNE IN MEHANSKE LASTNOSTI 

Masa na enoto površine EN ISO 9864 g/m² 110 - - 

Debelina pod tlakom 2 kN/m2 EN ISO 9863-1 mm 0,43 - - 

Debelina pod tlakom 200 kN/m2 EN ISO 9863-1 mm 0,35 - - 

Absorpcija energije EN ISO 10319 kJ/m2 3,0 - - 

Natezna trdnost EN ISO 10319 kN/m 7,0 - - 

Raztezek EN ISO 10319 % 45 - - 

Natezna trdnost pri 5% deformaciji  EN ISO 10319 kN/m 3,3 - - 

Statična prebojna odpornost (CBR) EN ISO 12236 N 1.000 - - 

Dinamična luknjalna odpornost EN ISO 13433 mm 35 - - 

“Grab” natezna trdnost ASTM D 4632 N 625 - - 

“Tear” natezna trdnost ASTM D 4533 N 290 - - 

TRAJNOST 

Predvidena trajnost je več kot 100 let v vseh naravnih zemljinah. 

     Naravna UV svetloba Dobra odpornost pri več mesečni izpostavljenost direktnemu sončnemu obsevanju. Kljub temu, dolgotrajna 
izpostavljenost tropski sončni svetlobi lahko zmanjša trdnost. Proizvod je potrebno pokriti v roku 2 tednov po 
vgradnji. 

     Vlažnost Ne absorbira vlage. 

     Gnitje, plesen Ni vpliva. 

     Naravno prisotne kisline in alkalije Ni vpliva. 

     Oksidacijska obstojnost EN ISO 13438 100% ohranjena trdnost 

     Kemijska obstojnost EN 14030 100% ohranjena trdnost 

     Mikrobiološka obstojnost EN 12225 100% ohranjena trdnost 

DODATNE LASTNOSTI 

Dolžina  mm 150.000 - - 

Širina  mm 2.100 - - 

Površina  m2 315 - - 

Premer zvitka  mm  - - 

Teža zvitka  kg 34,7 - - 

Polimer 100 % propilen 

Tališče 165 °C 

Barva Siva 

 

Veljavno od: 01/06/2017 
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Nekatere metode testiranja so prilagojene standardu EN13859-2:2014 in/ali potrjenemu sistemu kakovosti FIBRAN ISO 9001:2008 (za podrobnosti se, prosimo, obrnite na svojega regionalnega predstavnika podjetja FIBRAN). Proizvajalčeve 
deklarirane vrednosti temeljijo na povprečju role. Te informacije se ujemajo z našim trenutnim poznavanjem področja. Nudimo jih skladno z UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9.marca 2011 o določitvi 
usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. Ta testiranja niso nadomestilo za kakršna koli testiranja, ki jih morate izvesti sami, da preverite ustreznost naših proizvodov za svoje potrebe za 
kakršno koli uporabo, ki je drugačna od tu opredeljene uporabe. Ob novejših spoznanj in izkušnjah lahko spremenimo informacije. Ker ne moremo predvideti vseh različic pri dejanskih pogojih končne uporabe, FIBRAN ne daje nikakršne garancije 
in ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi s katero koli od informacij za uporabo, razen za v tem dokumentu opredeljeno. Nič v tej publikaciji se ne more uporabljati kot licenca za delovanje skladno s patentnimi pravicami  
ali kot priporočilo za poseganje v te pravice. Informacije o varnosti proizvoda so na voljo na zahtevo. Ta podatkovni list je tiskan dokument, ki velja brez podpisa 

 


