




Hvorfor vælge Technodrain fra Innovate?

Let at håndtere:

Technodrain er let at transportere og installere. Den lave vægt på renderne i alle trafiklastklasser gør det let for enkeltperson at

håndtere montagen. Derudover er holdbarheden uovertruffen. Med den stærke HDPE rende undgås at renden ødelægges inden  

installation som polymérbeton-render har tendens til.

Effektiv installation:

Fer- og notforbindelser muliggør færdigmonteret rende med riste med præcis samling hver gang.

De helstøbte render med udløb i bund og sider giver nem forbindelse til afgangsrør i forskellige størrelser.  

Den flade bund og ribbede sider giver hurtig og effektiv montage.

HDPE renderne giver mulighed for at åbne udløb med hobbykniv, så brug af diamant-bor undgås.  

Endepladerne sættes nemt og hurtigt i fals, så perfekt resultat opnås ved støbning.

Kemisk modstandsdygtighed:

Technodrain er modstandsdygtig overfor en lang række syrer, salte og kulbrinter og er ideel til barske miljøer som kemiske  

anlæg, lagre og tankstationer. Og specielt velegnet til veje, hvor der anvendes salt til vinterbekæmpelse.

Termisk rækkevidde:

Technodrain er modstandsdygtig overfor pludselige temperatursvingninger, og kan bruges i et termisk område mellem – 60 og

+ 100 grader celcius.

Hygejniske overflader:

Technodrain-renderne er overfladebestandige mod mikroorganismer og skimmelsvampe.

De kan derfor bruges ved bla. hospitaler, køkkener og fødevareindustri afhængig af ristevalg.

Produceret ihht 1433:

Technodrain-systemet består af en række riste til belastningsklasser A15-F900 i overensstemmelse med EN1433.  

Alle riste er designet til at levere maksimal dræningseffektivitet for køretøjstrafik, fodgængere og cyklister.

Systemfleksibilitet:

Tee- og krydsforbindelse giver layoutfleksibilitet, der gør det muligt at installere en række systemkonfigurationer ihht.  

Projektønsker.

Technodrain-sumpen kan evt. bruges som en samleenhed for to linjer.

Miljøvenlig:

Technodrain er udover de fremragende fysiske egenskaber anerkendt for sin minimale miljøpåvirkning.  

Det kræver mindre energi at fremstille HDPE end ikke-plastprodukter.

HDPE er let og omkostningseffektiv at transportere pga. den lave vægt.

Det stærke design forebygger transportskader og dermed følgende spild på byggepladsen.



Installation og montage

Som en sikkerhedsforanstaltning skal udgravningens fundament komprimeres, for at forhindre en eventuel sætningsskade.

Forud for monteringen af renderne, kræves der et bund- sikringslag med rendens fald, og der skal etableres en plan støtteflade til  

betonfundamentet.

1. Installationen af renden starter altid ved anlæggets laveste punkt. Her skal man sørge for, at rendernes endeflader og fer-/not  

samlinger er fri for snavs og aflejringer, så man kan opnå en tæt samling mellem de enkelte rendestykker.

2. Man skal sørge for at renden hviler på hele betonfundamentets flade, uden dannelse af hulrum. Vi anbefaler at lave  

fremspring på betonfundamentet ved afslutningen af rendelinjen for at sikre en tilstrækkelig belastningsfordeling..

3. Rendens øverste kant skal permanent ligge 3-5 mm dybere end den efterfølgende belægning i afløbsområdet. Vær  

opmærksompåmuligefterfølgendekomprimerings-ogsætnings- processer.

4. Ved komprimering af de omkringliggende områder, skal renden beskyttes mod mekaniske skader. For at undgå  

komprimering af rendelegemet skal risterne monteres før komprimerings- og/eller belægningsarbejder.

5. Det er vigtigt at bemærke at der er forskel ved montering ved de forskellige trafikklasser og  

belægning/asfalt afslutning.

6. Ved belastningsklasser over 40T forstærkes betonen med stålnet og indstøbte øjer anvendes til fastgørelse  

af forankringsstål.

7. Kantstykkerne af beton kan føres op til rendens øverste kant.

8. Betonkvalitet altid ihht belastningsklasse (se skema).

9. Renderne kan principielt altid forkortes på stedet.

10. Det skal bemærkes, at man så vidt muligt bør montere den forkortede rende i en af enderne af afløbsrenden. Rendens og  

ristens skårne kanter skal afgrates. Risten bør altid have mindst en lås efter afkortningen.

11. For perfekt tæthed i samlingerne kan evt. benyttes en bituminøst baseret thixotropisk fugemasse som Shell Tixophalte.

12. Stenmateriale i støbebetonen må max indeholde sten med en diameter på 15-18mm.

13. I tilfælde at belægninger der udsættes for vandrette kræfter er det nødvendigt at placere passende dilatationsfuger sideværts til  

designet og i en minimusafstand på 100 cm.



Vigtigt ved montering af Technodrain hhv. belægning og asfalt A15-F900

S=beton bund / R=beton sider /Nederste kolonne = Styrkeklasse beton:

A15-B125 C250 D400 E600-F900













Montering af udløbsstuds på Wave-modeller
Montering af udløbsstuds er KUN gældende for Wave-modellerne i A15 og B125.
Billeder af montering af udløbsstuds på Wave-serien nederst på siden her.
Endeplader fås både som lukkede og med udløb.

Obs! Udløbsstuds er indstøbt på resten af Technodrain-serien
For resten af modellerne gælder at bundudløb, og i flere af modellerne også
Sidetilslutning, passer med muffeenden af et godkendt 110mm eller 160mm rør.
Technodrain-renden tilbyder altså muligheden for at lave bundudløb i hver eneste meter 
rende, hvis det skønnes nødvendigt.
Endeplader fås både som lukkede og med udløb.







Technodrain 40T fås i flere varianter.
I de mindre modeller fås de med tværgående og langsgående lysning i ristene.

I de større modeller kan risten være forstærket med en ribbe på langs igennem de 
tværgående ribber.

Som standard er vi lagerførende i:

100mm S med langsgående lysning i risten og med 100mm H med tværgående lysning i 
risten.

Alle modeller kan dog skaffes hjem som skaffevare, der ikke tages retur.

På de efterfølgende sider findes skitser og datablade på nogle af modellerne.
Alle skitser og datablade kan skaffes på forespørgsel.






