Teras bahçeleri için su tutma hazneli drenaj levhas
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DRAINROOF® TERAS BAHÇELER Ç N DEAL ÇÖZÜM
Ye il teraslar kentsel bölgelerde geçirimsiz yüzeylerin art ndan kaynaklanan
sorunlarn en modern çözümüdür.
Ye il teraslarn geçmi i Babilin Asma Bahçelerinin in as ile yakla k M.Ö. 590a
kadar geriye uzanmaktadr.
Bölgenin kurak iklimine ra men bu ehrin kraliçesine her gün taze güllerin
sunuldu u söylenir.
Ye il teraslarn olu turulmasnda kullanlan teknik ve malzemeler o zamandan
beri geli tirilmi ve bu teraslarn gerçekle tirilmesinde son derece önemli hale
gelmi tir. Ye il teraslar a a dakileri içeren saysz fayda sunmaktadr:
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Evapotranspirasyon

Yüzeyi termal ve mekanik darbelerden koruduklar ve böylece çatnn ya am ömrünü arttrdklar için çat bakm ve
kullanm ömrü sonunda de i tirilme maliyetini azaltr
Gürültü azaltma özellikleri sayesinde daha sessiz iç ortamlar sunar
Ye il teraslar kimyasal hava kirleticileri ve fiziksel olarak tutulan hava kaynakl partikülleri filtre eder
Ya mur suyunu absorbe eder ve do al su döngüsüne geri kazandrr
Ye il teraslar binalarn görünü ünü güzelle tirir, bu da onlarn de erini artrr
Ye il teraslar çatdan gelen suyun ak hzn ve toplam su miktarn azaltarak su artma altyapsnn yükünü hafifletir
Kent s adas etkisinin (yani, kentsel bölgelerdeki scakl n çevredeki krsal bölgelere göre birkaç derece yüksek
olmas) azaltlmasna yardmc olur - ye il terasn yüzeyindeki yaz scakl  normalde 25°C civarndadr
Ye il teraslar kirleticileri uzakla trr, duvarlardaki scakl  azaltarak binann tabanna do ru hava akm olu turur
ehir içinde ku lar ve omurgasz hayvanlar için ya am alan olu turur

Ye il bir yüzeyde sel suyu yüzey ak  yakla k %15tir. Öte yandan kentsel bölgeler büyük oranda geçirimsizdir
ve sel suyu ak  %70e kadar yükselebilir.

DÜZENLEMELER
En son talyan normu UNI 111235:2007 "Teras bahçelerinin tasarm, uygulanmas, testi ve bakm ile ilgili
kriterler" ye il bir terasn nasl tasarlanaca na dair gerekli bilgileri içermektedir. Ayrca, sistemin kurulumuna dair
görseller de verilmektedir: bitki ve ye illik katmanlar, drenaj, havalandrma, su depolama ve biyolojik saldrlara
direnç.
laveten, YO UN ve GEN YE L TERASLARn olu turulmalar ve korunmalar için gerekli enerji miktar da
tanmlanm tr.
UNI 11235:2007 ye il teras tasarmclar ve kreatörleri için temel bir araçtr.
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DRAINROOF® LE YE L TERASLAR
DRAINROOF® iyi tasarlanm ye il bir terasn in aasnda zorunlu olan, mühendislik tasarm bir drenaj katmandr. Herhangi bir
hasar vermeksizin su yaltmnn üzerine dö enmesi için tasarlanm tr ve bahçe projesinin ba arl olmasn sa lar. Suyun drene
edilememesi ve olumsuz hava ko ullar sebebiyle bitkiler zarar görebilece i için do ru toprak neminin korunmas ye il teraslarn
ana unsurudur. DRAINROOF® 'un yüksek su depolama kapasitesine ilave olarak fazla suyun drene olmasn sa layan delikleri,
modern bir ye il terasn ihtiyaç duydu u ve kulland  su miktarn kendi kendine düzenlemesine yardmc olur.

DRAINROOF® FAZLA YA MUR SUYUNU
DEL KLERDEN DRENE EDER

DRAINROOF® SÜNGERTA I VEYA
VOLKAN K TÜF LE DOLDURUN

SIK VEYA SEYREK YE L TERASLAR Ç N
SUBSTRAT TOPRAK

DRAINROOF

®

LE YE L TERAS

YE L TERASLAR Ç N B TK LER

EN NE KANALLAR

GER DÖNÜ ÜMLÜ PLAST KTEN DRAINROOF® PARÇASI

SUBSTRAT VE DOLGUNUN B RB R NE
KARI MASINI ÖNLEMEK Ç N GEOTEKST L
(dokuma olmayan tekstil)

m2 ba na 500 drenaj delikli,

DRAINROOF metrekare
®

ba na toplam 1.144 cm2 drenaj

DRAINROOF® AVANTAJLAR

yüzeyine denk gelir.

DRAINROOF® un yüksek basnç dayanm (6.000 kg/m2), mini kaz makineleri ve di er küçük arazi araçlar gibi küçük
araçlar ta yabilmesini sa lar
Su depolama kapasitesi yakla k 12 litre/m2dir (dolgu malzemesine göre de i ebilir)
Metrekare ba na 35 litrelik toplam hava bo lu u sayesinde en iyi teras havalandrmas sa lanr
Toplam drenaj yüzeyi 1.144 cm2/m2 olmak üzere, m2 ba na 500 delik mükemmel drenaj sa lar
Yuvarlak temel aya  tasarm sayesinde, DRAINROOF® herhangi bir hasar vermeksizin do rudan su yaltm malzemesine monte
edilebilir
DRAINROOF® özellikle kendi kendine drenaj düzenlemesi, sulama ve havalandrma için tasarlanm tr
3
Özel çift geçmeli ba lant, montaj çok hzl bir hale getirir

Saysal de erler Drainroof H6 için verilmi tir

DRAINROOF® EXTENSIVE (SEYREK) YE L TERAS
EXTENSIVE (seyrek) ye il teras DÜ ÜK ENERJ
kullanr.
Olu turulmas ve korunmas için çok az enerji
gerekir. Ço u ye il teras bu snfa girer. Do as
gere i genellikle ula lmas kolay olmayan bir
konumdadr ve bu nedenle kendi kendine
yetebilmelidir.
Geni ye il terasn özellikleri:
nce sistem kurulumu
Dü ük dayanml çallar, yer örtücüler, çimler veya
az bakm gerektiren küçük kök sistemleri
htiyaca göre sulama yaplr
Dü ük a rlk (70-250 kg/m2)
E imli çatlarda da kullanlabilir

DRAINROOF® LE EXTENSIVE YE L B R TERASIN OLU TURULMASI
Bir kök bariyeri dö eyin.
Ekstra su yaltm korumas için 130 g/m2 a rl nda, dokuma olmayan bir geotekstil dö eyin.
Hem su depolama, hem de drenaj tabakas olarak i lev gören, organik maddelere dirençli, geri dönü ümlü
plastikten (PP) üretilmi DRAINROOF® parçalarn monte edin.
DRAINROOF ® parçalarn, tane boyutu 8-12 mm olan ve yüksek düzeyde su tutan süngerta  veya volkanik tüf ile
doldurun, ardndan modüllerin üst ksmn ekstra 2 cm daha doldurun.
Dolgu maddesi ile bitkisel topra n birbirine kar masn önlemek için, a rl  130 g/m2 olan ve dokuma olmayan
geotekstil filtreleme ve ayrma keçesi dö eyin.
8 ila 20 cm kalnl nda bitkisel toprak kar mn doldurun.

Bitkisel toprak
kar m
Geotekstil
Volkanik tüf
DRAINROOF®
Geotekstil
Bitki köklerine kar 
bariyer
Mevcut yap

B TK TABAKASININ
KALINLI I (cm)

UYGUN B TK LER

BAKIM
(h/m2/yl)*

E

M < 15

E

M > 15

8

Yer örtücü

< 0.02

0.4

0.5

10

Dü ük yatakl daimi çimler

< 0.02

0.4

0.5

15

Geni daimi çimler, küçük
dü ük yatakl çallar

< 0.02

0.4

0.5

Çim

0.021 - 0.06

0.3

> 0.5

20

*1,000 m lik alan için bakm örne i. Bakm için bir ylda gereken saat = 0.02 x 1,000 = 20 sa.
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AKI HIZI

DRAINROOF® INTENSIVE (SIK) YE L TERAS
INTENSIVE (sk) ye il teraslar YÜKSEK
ENERJ L D R. Hem kurulmalar hem de bakmlar
için çok fazla enerji gerekir. Intensive ye il teras,
normal bir bahçe ile ayn ekilde de
kullanlabilece i için mühim olan kullan l
olmasdr. unlar gerektirir:
Kaln kaplamalar
Sürekli bakm gerektiren çimler, a açcklar ve
a açlar gibi büyük bitkiler kullanlr
Periyodik sulama yaplr
Çatya daha fazla a rlk uygulanr (250 ila 2.000 kg/m2)
Daha yüksek kurulum ve bakm maliyeti

DRAINROOF® LE INTENSIVE YE L B R TERASIN OLU TURULMASI
Bir kök bariyeri dö eyin.
Ekstra su yaltm korumas için 130 g/m2 a rl nda, dokuma olmayan bir geotekstil
dö eyin.
Hem su depolama, hem de drenaj tabakas olarak i lev gören, organik maddelere
dirençli, geri dönü ümlü plastikten (PP) üretilmi DRAINROOF parçalarn monte edin.
®

DRAINROOF parçalarn, tane boyutu 8-12 mm olan ve yüksek düzeyde su tutan
süngerta  veya volkanik tüf ile doldurun, ardndan modüllerin üst ksmn ekstra 2 cm
daha doldurun.
®

Dolgu maddesi ile bitkisel topra n birbirine kar masn önlemek için, a rl  130 g/m2
olan, dokuma olmayan geotekstil filtreleme ve ayrma keçesi dö eyin.
20 ila 150 cm kalnl nda bitkisel toprak kar mn doldurun.

Bitkisel toprak
kar m

Geotekstil
Volkanik tüf
DRAINROOF®
Geotekstil
Köklere kar  bariyer
Mevcut yap

B TK TABAKASININ
KALINLI I (cm)

UYGUN B TK LER

BAKIM
(h/m2/yl)*

AKI HIZI
E

M < 15

E

M > 15

30

Çallar, a açcklar ve
a açlar

0.021-0.06

0.2

> 0.5

50

10 mden uzun a açlar

> 0.06

0.1

> 0.5

80

10 ila 16 m uzunlu unda a açlar

> 0.06

0.1

> 0.5

> 100

16 mden uzun a açlar

> 0.06

0.1

> 0.5

*1.000 m2 için bakm örne i: gereken saat (ylda) = 0,06 x 1,000 = 60 s
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DRAINROOF® TEKN K VER LER

NASIL KURULUR?
a. Bir kök bariyeri dö eyin.
b. Ekstra su yaltm korumas için 130 g/m2 a rl nda dokuma olmayan bir geotekstil dö eyin.
c. Kimyasal ve organik maddelere dirençli geri dönü ümlü plastikten (PP) DRAINROOF modüllerini aln ve monte edin:
I.
Boyutlar: 50 x 50 x H 6 cm
II.
Su depolama kapasitesi: 12 litre/m2
III.
Drenaj yüzeyi: 1.144 cm2/m2
IV.
Çift geçmeli ba lant ile monte edin, gerekti inde modülleri kesin.
d. DRAINROOF parçalarn, tane boyutu 8-12 mm olan ve yüksek düzeyde su tutan süngerta  veya volkanik tüf ile
modüllerin üst ksmnda ekstra 2 cm bir tabaka daha olu turacak ekilde doldurun.
e. Dolgu maddesi ile bitkisel topra n birbirine kar masn önlemek için, a rl  130 g/m2 olan, dokuma olmayan
geotekstil keçe dö eyin.
f. Özel geni veya yo un ye il teras topra ndan 10 ila 25 cm kalnl nda toprak kar mn doldurun.
®

DRAINROOF : Modüllerin alt taraf, suyun tüm yönlerde
®

ak na izin vererek çok yüksek bir da lm hz sa lamak
6

üzere ekillendirilmi tir.

DRAINROOF® H6 TEKN K VER LER
50 cm

6 cm

50 cm

6 cm

6 cm

50 cm

EN NE KES T A-A

50 cm

DRAINROOF H6 TEKN K VER SAYFASI
®

MALZEME

Geri Dönü ümlü Polipropilen (PP) (*)

BOYUTLAR

50 x 50 x 6 cm ( = 4 adet/m2)

BASINÇ DAYANIMI

6,000 kg/m2

DRENAJ YÜZEY

318 cm2/m2

DRENAJ HACM

40 lt/m2

SU TUTMA KAPAS TES

12 lt/m2

A IRLIK

4 kg/m2

AMBALAJ

720 adet ( = 180 m2)

(*) Geri Dönü ümlü Polipropilen (PP): Elastisite modülü 1100 N/mm2 - Çekme dayanm 35 N/mm2 - Isl genle me katsays 0,15 mm/m/°C.

DRAINROOF

®

Çift geçmeli ba lants sayesinde doldurma öncesinde dahi üzerinde gezilebilir stabil bir yüzey sunar.

DRAINROOF® N KULLANIM ALANLARI
EXTENSIVE VEYA INTENSIVE YE L TERASLAR
GARAJ, FABR KA, BÜYÜK B NA VE ÖZEL KONUTLARIN TERASLARI
%30A KADAR E ME SAH P YE L TERASLAR
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DRAINROOF® YE L TERASLAR Ç N DEAL ÇÖZÜM

GEOPLAST bir A.I.V.E.P. Italian Green Roof
Association ( talyan Ye il Teras Birli i) üyesidir
Yasal Uyar: Bu bro ürde gösterilen de erler yalnzca klavuzluk amac ta r. Tasarm kriterleri olarak kullanlmalar amaçlanmaz. Herhangi biri tarafndan herhangi bir amaçla kullanlmalar ve dayanak
kabul edilmeleri tamamen iste e ba ldr ve olas risklerden kullanc sorumludur. GEOPLAST, kullanmdan kaynaklanan hiçbir kayp, talep ya da hasardan sorumlu de ildir.

MÜ TER H ZMETLER : PROJE GEL T RME

DWG formatndaki projelerinizi lütfen u adrese gönderin: info@absyapi.com.tr

MONTAJ KILAVUZU VE TEKN K SPES F KASYON
www.absyapi.com.tr veya www.geoplast.com.tr web adreslerimizden edinilebilir.

Türkiye Distribütörü:

Üretici:

ABS Yap Elemanlar Sanayi Ticaret Ltd. ti.

GEOPLAST S.p.A.

C2 Merkezi, Aydnevler Mah. Sancak Sok. No: 1/2
Küçükyal, Maltepe, 34854 stanbul
tel: +90 (216) 518 02 55 - faks: +90 (216) 518 02 57
e-posta: info@absyapi.com.tr - www.absyapi.com.tr

Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 Grantorto (PD) - Italy
tel: +39 049 9490289 - faks +39 049 9494028
e-posta: geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it

