
7.2 Schlüter®-TROBA-PLUS

D R A I N A G E M A T

V O O R  C A P I L L A I R  P A S S I E V E  A F W A T E R I N G

Toepassing en functie

Schlüter®-TROBA-PLUS is een be
trouwbare en duurzaam functionerende 
oppervlaktedrainage, die horizontaal op 
met afschot aangebrachte afdichtingen 
wordt gelegd. Het is opgebouwd uit een  
gesloten polyethyleenfolie met aan één kant 
noppen, waarop een filtervlies is aange
bracht. 
Bij Schlüter®TROBAPLUS 8G is er in 
plaats van een filtervlies een gaas met een 
maasbreedte van ca. 2 x 2 mm opgelijmd.
De noppenzijde met filtervlies/gaas waarop 
de bekledingsconstructie komt, werkt over 
de volledige oppervlakte als een drainage
laag (capillair passieve drainage) met een 
uitzonderlijk hoge waterafvoercapaciteit. 
Schlüter®TROBAPLUS beschermt tegelijk 
de af dichting in de vorm van een gesloten 
polyethyleenstrook. De dicht bij elkaar 
staande noppen, die de vorm hebben van 
stompe kegels, zijn bestand tegen zeer hoge 
drukbelastingen. 
De open ruimte tussen de noppenbaan en 
het filtervlies/gaas vormt een warmte en 
contactgeluidsisolerende luchtlaag die de 
afdichting extra beschermt tegen schade
lijke thermische belastingen. Hierdoor wordt 
een gelijkmatige en vlakke spreiding van de 
belasting boven de afdichting ver kre gen.
Schlüter®TROBAPLUS 8 en 8G verhogen 
de bekledingsconstructie over de volledige 
oppervlakte met 8 mm, Schlüter®TROBA
PLUS 12 met 12 mm.
Kleine fouten in het afdichtingsafschot, zoals 
bijvoorbeeld oneffenheden of verhogingen 
aan overlappingen die tot opstuwend water 
kunnen leiden, worden hiermee doeltreffend 
overbrugd. Grote oneffenheden kunnen 
vóór het plaatsen van de Schlüter®TROBA
PLUS met kant en klare mortel gelijkge
maakt worden.

Materiaal

Schlüter®TROBAPLUS bestaat uit een 
vormstabiele polyethyleenfolie met aan 
één kant noppen, waarop een filtervlies uit  
poly propyleen is aangebracht. Bij Schlüter®
TROBAPLUS 8G is het gaas vervaardigd uit 
polyethyleen. Het materiaal is vormstabiel tot 
een temperatuur van +80 °C. De druksterkte 
bedraagt bij Schlüter®TROBAPLUS 8 en 
8G max. 39 t/m2, bij Schlüter®TROBA
PLUS 12 max. 30 t/m2. De functionele en 
materiaaleigenschappen zijn gewaarborgd 
in de tijd. Het materiaal is onrotbaar. Resten 
kunnen als normaal afval worden weggedaan.
Polyethyleen is op lange termijn niet UV
bestendig, daarom dient men bij het op
slaan langdurige, intensieve zonnestralen te 
vermijden.
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7.2 Schlüter®-TROBA-PLUS

Materiaaleigenschappen  
en toepassingsgebieden:
Schlüter®TROBAPLUS wordt vooral op 
horizontale, met afschot aangebrachte 
afdichtingen gelegd en fungeert er tussen 
de afdichting en de bovenliggende be
kledingsconstructie als een doeltreffende 
oppervlaktedrainage. Belangrijkste toe
passings gebieden zijn terrassen en balkons, 
maar ook op oppervlakteafdichtingen in 
industriële gebouwen, rond zwembaden, 
in wasruimten, in doucheinstallaties, enz.
De geplaatste Schlüter®TROBAPLUS is 
voldoende stabiel tegen mechanische be
lastingen bij de opbouw, om er bijv. over te 
lopen of met een kruiwagen over te rijden. 
De aan te brengen bekledingsconstructie 
kan bestaan uit dekvloer met of zonder 
tegels of uit constructies met in een kiezel 
of grindlaag (minstens 5 cm) geplaatste 
zelfdragende tegels of straatklinkers.
Bij constructies met een kiezel- of grindlaag 
< 5 cm kan een licht veereffect optre-
den. Om dit te vermijden, is plaatsing op 
Schlüter®-TROBA aan te bevelen, zie in dit 
verband productfiche 7.1. Er kan ook aarde 
of kiezel op worden gestort.
Schlüter®TROBAPLUS 8G is bijzonder 
goed geschikt voor bekledingsconstructies 
met drainagemortel of voor de plaatsing 

Schlüter®-TROBA-PLUS

H = mm  8 12
PLUS 8 12, 5 x 1 m = 12,5 m2	 •
PLUS 8G 12, 5 x 1 m = 12,5 m2	 •
PLUS 12 10 x 1 m = 10 m2  •

Productoverzicht:

van plaatelementen op Schlüter®TROBA
STELZDR met dunbedmorteldraagpun
ten.Het door de bekledingsconstructies 
insijpelend water wordt in de ononderbroken 
drainageruimte van Schlüter®TROBA
PLUS opgevangen en via het hellende vlak 
drukvrij naar de afwatering afgevoerd. 
Daardoor vertegenwoordigt insijpelwater 
geen permanente belasting voor de af
dichting.

Verwerking

1. De ondergrond moet voldoende draag
krachtig zijn. De afdichting moet naar de 
afwatering afhellen en daar aangesloten 
zijn. Voor het plaatsen van de Schlüter®
TROBAPLUS kunnen eventuele grote 
oneffenheden in het afdichtingsafschot 
met kant en klare mortel gelijkgemaakt 
worden.

2. Schlüter®TROBAPLUS wordt onafhan
kelijk van de richting van de helling los 
met het filtervlies/gaas naar boven op de 
afdichting gelegd. Laat de naden overlap
pen met de uitstekende vliesrand. 

3. De bekledingsconstructie wordt over
eenkomstig de geldende technische 
voorschriften rechtstreeks op Schlüter®
TROBAPLUS gelegd. 

4. Opmerking: voor randafsluitingen, be
wegingsvoegen en wandaansluitingen 
verwijzen wij naar onze profieltypes 
Schlüter®BARA en Schlüter®DILEX.
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Schlüter®TROBAPLUS 8 (12)

Schlüter®TROBAPLUS 8G
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Tekstmodule
 ______m2 Schlüter®TROBAPLUS 8G (nop
penhoogte 8 mm) als oppervlaktedrainage en 
beschermlaag die bestaat uit polyethyleen in 
de vorm van een 8 mm hoge noppenfolie met 
drukstabiel gevormde, dicht bij elkaar geplaatste 
kegelstompen, met een opgelijmd, waterdoorla
tend gaas (maasbreedte 2 x 2 mm) leveren en 
op de aanwezige, met afschot aangebrachte 
afdichting vakkundig en rekening houdend met 
de instructies van de fabrikant, plaatsen.
Art.nr.: _________________________________
Materiaal: __________________________ €/m2 
Loon: ______________________________ €/m2 
Totale prijs: _________________________ €/m2

Tekstmodule
______m2

  Schlüter®TROBAPLUS 8 
 (noppenhoogte 8 mm)
  Schlüter®TROBAPLUS 12 
 (noppenhoogte 12 mm)
als oppervlaktedrainage en beschermlaag die 
bestaat uit polyethyleen in de vorm van een 8 
mm/12 mm hoge noppenfolie met drukstabiel 
gevormde, dicht bij elkaar geplaatste kegel
stompen, met een opgelijmd, waterdoorlatend 
filtervlies leveren en op de aanwezige, met 
afschot aangebrachte afdichting vakkundig en 
rekening houdend met de instructies van de 
fabrikant, plaatsen.
Art.nr.: ________________________________
Materiaal: __________________________ €/m2 
Loon: _____________________________ €/m2 
Totale prijs: ________________________ €/m2




