
ExtraDren Wavin
SISTEMAS DE SUBDRENAGEM 

ExtraDren é um sistema de drenagem de alta 
capacidade hidráulica capaz de evacuar fluidos mesmo 
sob grandes cargas de compressão. Concebido como 
um unidade composta por um geotêxtil fundido 
termicamente a uma folha de PEAD nodular, filtra, 
captura, conduz e evacua fluidos com segurança e 
continuamente.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• Alta resistência à compressão.
• Economia de mais de 25% em relação ao sistema tradicional.
• Sistema flexível e de fácil instalação.
• Sistema complementar e de proteção para impermeabilização.
• Menor volume de escavação.
• Alta resistência aos agentes químicos presentes no solo.
• Resistente às raízes das plantas.
• Funcionalmente eficiente até 25m de profundidade.
• Alivia o excesso de pressão hidrostática.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
• Muros de contenção.
• Subsolos.
• Proteção de sistemas de impermeabilização.
• Telhados verdes.
• Túneis.
• Estacionamento.
• Superfícies esportivas.
• Fundações.

FUNÇÕES

DrenagemImpermeabilização



DIMENSÕES DO ROLO

FILTRO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO (PP)

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS NORMA UNIDADE VALOR

PROPRIEDADES FÍSICAS NORMA UNIDADE VALOR

FOLHA (PEAD)

PROPRIEDADES MECÂNICAS NORMA UNIDADE VALOR

Tubo de 
drenagem

Muro
Geotêxtil + Lâmina de 
drenagem = ExtraDren Wavin

Resistência à compressão

Espessura do núcleo

Peso por unidade de área

Densidade do núcleo

Espaço de ar entre nódulos

Tamanho de abertura aparente

Permissividade

Permeabilidade

Taxa de fluxo

Largura

Comprimento

Área

Peso unitário

Peso

Espessura total Geocomposto

kPa

mm

g/m2

#/m2

l/m2

mm

s-1

cm/s

l/min

m

m

m2

g/m2

kg

mm

0.140

1.16

93 X 10-3

6600

2.0 ± 1%

20 ± 1%

40 ± 2%

600 ± 3%

24.5 ± 3%

8.6 ± 1%

200

8

500 ± 5%

>1860

5.3

ASTM D1621

ASTM D5199

ASTM D5261

-

-

ASTM D4751

-

ASTM D 4491

ASTM D4491

Medido

Medido

Medido

Medido

Medido

Medido

Nós operamos sob sistemas internacionais de controle de qualidade; Temos acreditação GAI LAP (The Geosynthetic Institute).

Convenções: 
ASTM: American Society for Testing and Materials. • N. A.: Não se aplica.
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Esforços elevados
120 - 200 KPa

Esforços médios
30 - 120 KPa

Esforços baixos
< 30 KPa

BRASIL: Rua Pedro Rachid, 846, Santana São José dos Campos - SP 12211-180 
• São Paulo, Brasil • Tel.: (5512) 3946 4600 • Fax: (5512) 3946 4610

 • E-mail: geosinteticos@mexichem.com 
www.bidimwavingeossinteticos.com

Esta ficha técnica é válida a partir de Maio de 2021. Reservamo-nos o direito de introduzir as modificações de especificações que considere necessárias para garantir 
a ótima qualidade e funcionalidade de seus produtos sem aviso prévio. As informações aqui contidas são oferecidas gratuitamente, são verdadeiras e precisas com o 
melhor de nosso conhecimento e crença; No entanto, todas as recomendações e sugestões são feitas sem garantia, uma vez que as condições de uso estão além do 
nosso controle e são de responsabilidade exclusiva do usuário. Por favor, verifique os dados desta especificação com o Departamento de Engenharia para confirmar 
que a informação é atual.


