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ENREGIS®/Vivo Stone ﬂex

* Oplysninger gælder for nedbørsafløb fra stærkt frekventerede parkeringspladser
med defineret fyldmateriale

Regnvandsbehandling og fjernelse af
overfladeforsegling - ét system! ENREGIS® gør den
naturlige terrænfordybning direkte farbar

> Regnvandsbehandling og fjernelse af
overfladeforsegling - direkte farbar!
> Yderst fleksibel pga. modulopbygning
> Variabel byggehøjde i 10 cm trin
> Muliggør direkte indledning af
nedbørvandet i jorden
> Tilbageholdelse af tungmetaller > 99%*
(fx. Pb, Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd)
> Strøsaltresistens > 98 %*
> 100% biologisk jordfilter

ENREGIS®/Vivo Stone flex

Trenden med den decentrale management
af regnvand fortsætter uafbrudt. Ikke kun
ved nedmontering af eksisterende arealer,
men selvfølgelig også ved nybygning skal
der tages højde for, hvad arealet skal bruges
til. Dette er afgørende for, hvilke krav der
stilles til de forskellige afvandings- og
behandlingstiltæg.
Den
mest
naturlige
metode
til
regnvandsafvanding er uden tvivl afvanding
og nedsivning via den naturlige jordzone.
Her kommer ENREGIS/Konceptet Vivo Stone
flex til anvendelse: Et multifunktionelt , farbart
system, der er variabelt i højden fra 10 til 30
cm til fjernelse af forsegling, afvanding og
behandling, alt efter behov! Carporte på privat
grund, cykelstier og fortove i boligområder og
områder med begrænset trafik kan som regel
nedsive uden videre særlige tiltag via
overfladen.
Med Enregis/Vivo Stone flex systemet på
10 cm højde og i ét lag kan der nu etableres
en optimeret befæstet grøn zone. Systemet
er optimeret til optagelse af muldlagsmateriale
eller
ENREGIS/
Plantesubstrater og er den perfekte mulighed
for
vanding
,afvanding
og
samtidigt
befæstelse til områder med kørsel.

Regnvand
fra
stærkt
frekventerede
parkeringspladser, motorveje såvel som startog landingsbaner ved lufthavne skal til
gengæld if. ATV-DVWK-A 138/M153 ledes
som minimum over den naturlige, 30 cm
høje terrænfordybning til behandling, inden
det må sive ned i jorden. Derfor er det
forståeligt, at næsten alle normer og
retningslinjer ikke kun anbefaler, men i de
fleste tilfælde kræver denne form for
overjordisk
regnvandsbehandling/nedsivning
eller også fjernelse af forsegling.
ENREGIS/Vivo Stone flex i applikationen
byggehøjde
30
cm,
fylt
med
jord-/
muldmateriale opfylder kravene i ATV-DVWKA 138/M 153 til byning af naturlige
terrænfordybninger og kan optage regnvandet
direkte. Fordelen ved ENREGIS/Vivo Stone flex
er, at systemet i modsætning til den
klassiske terrænfordybning er direkte farbar
og ikke kræver yderlige arealer, uden
kvalitetsforringelse
med
hensyn
til
rensningsevnen! Kraftoverførslen sker via
elementets vægge, uden at den naturlige
jordzone komprimeres.
I applikationen byggehøjde 20 cm, fyldt med
højkapacitets-susbstratet ENREGIS/Biocalith
MR–F1 er ENREGIS/Vivo Stone flex

systemet
i
sin
funktion
og
virkemåde identisk med den klassiske
naturlige
jordzone/terrænfordybning
og
overgår dens krav endda med hensyn
til
rensningsevnen
(forskningsbevis
foreligger).
I
denne
kombination
kan terrænfordybningen
drænes
i
en byggehøjde
på
kun
20
cm.
ENREGIS/Vivo Stone flex har fremragende
statiske
og
hydrauliske
egenskaber.
Ved kraftige
regnhændelser
dræner
systemet arealet
sikkert
og
vander
samtidig
vegetationens
rodzone.
Derudover
er systemet med sine store
kammeråbninger et godt levested for
mikroorganismer.

Visning

Yderlige fordele

Oplysninger & fakta

ca. 34 (byggehøjde 30)
schwarz
0,29
i hånden
PKW/LKW-farbar SLW 30
alt efter type
(statisk trafik)

Systemspecifikke egenskaber
Grønt areal (%)
Elementhøjde (cm)
Væg andel (%)
Bindingseffekt
Materiale

95
10 (kan komineres med 20/ 30)
6,5
allround komposit/murbinding
Polypropylen PP

• direkte farbar

Mellemdel

600 mm

300 mm

Vægt (kg/m²)
Farve
Påfyldning (m³/m²)
Udlægning
Bæreevne*

Grund

600 mm

• intet yderlig arealbehov
• eopfylder kravene ATV-DVWK-A 138/
DWA-M 153 til bygning af trrænfordybning
• optimieret stabilitet

100 mm

Tekniske data
Mål (L x B x H) 60 x 30 x 10 (20/30) cm

300 mm

Produktnavn
ENREGIS/Vivo Stone flex

100 mm

Projekter skal som udgangspunkt planlægges individuelt og statisk tilpasses den givne belastning. · Der tages forbehold
for tekniske ændringer, fejl og trykfejl · Billederne er kun eksempler · Trykt 0412014
* Oplysninger er gennemsnitsværdier og gældende for regnafløb fra parkeringspladser. Vi rådgiver dig gerne

ENREGIS®/Vivo Stone flex –
naturligt, nemt, fleksibelt!

• lav vægt
• byggehøjder alt efter applikation 10, 20
eller30 cm
• skaber levested og forbedrer klimaet
• Water Innovation Made in Germany

Certifikat/kontrol
naturlig jordbundszone if. ATV-DVWK-A138/M153
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