
PERMAVOID 85S תא אגירה רדוד דגם

תא אגירה רדוד מדגם Permavoid 85S משמש כמערכת מצע 
חלול וקלת משקל לאגירה, ויסות זרימה, הולכה והחדרת מי גשם 

ונגר. ניתן להשתמש במערכת כמצע תחת פני שטח טבעיים או 
מרוצפים, וכן, על גגות, מרפסות, פודיומים, תחת מגרשי ספורט 

ובתשתיות ירוקות בפני השטח. המערכת יכולה לשמש גם 
להשקייה ללא צורך באנרגיה, משאבות או מאגרי מים ייעודיים 

בתוך מבנה, וזאת על ידי גלילים קפילריים – אלה מעודדים את 
הזרימה הקפילרית של המים מהמערכת אל הצמחיה שמעליה. 

יישומים (אפליקציות):
• גגות כחולים-ירוקים

• במות ומשטחי פודיום
• מגרשי ספורט

• מגרשי רכיבה על סוסים 

• עצים בסביבה העירונית
• שבילי אופניים

• מדרכות 
• בסיס לרצפה צפה

מידע כללי

Permavoid מותג   
Permavoid 85S שם מוצר  

שחור צבע   
(copolymer - קופולימר) פוליפרופילן חומר   
עמיד בחום וכפור, הידרופובי, אינרטי, תיאור החומר   

עמיד לחומצה ופחמימנים,    
לא מאפשר צמיחה של פטריות וחיידקים.    

ממוחזר חומר ממוחזר/ראשוני 
מינימום 50 שנה אורך חיים צפוי בקרקע 

עבור השקייה 
קפילרית יוספו 

למערכת גלילים 
קפילריים 

PDS-3A :שם מסמך
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85 מ"מ X 710 X 710 גודל    
(אורך X רוחב X גובה)     

כ-0.5 מ"ר +/- 1% שטח    
כ- 3 ק"ג משקל    

 0.0004-0.00088m/mK התרחבות תרמלית לינארית 
93% נפח חללים   
65% פני שטח זמינים לחלחול  

60 טון למ"ר חוזק לחיצה   
אין השפעה עיוות אנכי קצר טווח  

קליפסים: כל יחידה  אביזרים נילויים הכרחיים (כלולים) 
מחוברת באמצעות 2      

קליפסים ליחדה אחרת      
בכדי ליצור רפסודה יציבה.      

ניתנים להסרה ולשימוש      
חוזר.     

גלילים קפילריים אביזרים נילווים אופציונאליים 
 ,(Capillary Cylinders)     

.(Permalock) רכיב נעילה     

לוחות ארוזים מראש עם 6 יחידות  אריזה   
,3X2 בקונפיגורציה של    
עם קליפסים מותקנים.    

85 מ"מ  X 1,420 X 2,130 במידה של     
(אורך X רוחב X גובה), 3 מ"ר.    
1,150 מ"מ X  1,420 X 2,130 גודל משטח  

(אורך X רוחב X גובה)    
12 לוחות X 6 יחידות = קיבולת משטח  

72 יחידות, 36 מ"ר    
240 ק"ג משקל כולל למשטח 

במקרה של אחסנה לטווח ארוך  הנחיות אחסון  
המנע מחשיפה ישירה לאור השמש.    

PPVPP85RX6 מק"ט   

הערות
Permavoid Ltd ופלג פתרונות למי גשם בע"מ לא ישאו באחריות אם נעשה 

שימוש במוצרים אלה באופן לא עקבי לדרישות, תקנים או הדרישות המצוינות 
 . www.permavoid.com בתקנים הרלוונטיים. ניתן להשיג תקנים בכתובת
מסמך זה אינו מהווה חוזה. המידע שמכיל מסמך זה והמוצרים המוצגים בו 

עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ניתן להשיג את הגרסה האחרונה של 
 .www.permavoid.com מסמך זה בכתובת

אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לכל מידע נוסף.


