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A jól mûködõ szivárgórendszer feltétele a
részletes talajmechanikai szakvélemény.
A tervezéshez szükséges a talaj azonosí-
tása, az áteresztõképességi együttható
meghatározása, a becsült max. talajvíz-
szint megállapítása. Ezek ismeretében le-
het meghatározni a lapszivárgó vastagságát
és a csõvezeték átmérõjét. Ennek anyagi
vonzatát mindenképpen vállalni kell, hogy
a rendszert optimális költségen és magas
mûködési hatékonysággal tudjuk elkészí-
teni. Ezek után már csak az elõírások sze-
rinti beépítésre kell  ügyelni.

Kavicságyazatok

– miden térburkolat és pincepadló alá leg-
alább 15 cm vastag, megfelelõ szem-
eloszlási görbével rendelkezõ kavicságyat
kell készíteni

– a csõvezetéket minden oldalról legalább
15 cm vastag kavicsággyal kell körülvenni

– a csõvezetéket körülvevõ kavicságy leg-
alább 30 cm-rel emelkedjék a szigete-
lés síkja fölé

– a szivárgórendszer árka kb. 50 cm széles
legyen az alaptest külsõ oldalától számítva

opti-pordrän®, opti-roll® szivárgólemez

– négyzetméterenként 3-5 helyen a szige-
telésre kell ragasztani

– a csõvezetéket körülvevõ kavicságyazatba
legalább 30 cm-t érjen bele

opti-flor® szûrõszövet

– ha a termett talaj a homokos kavicsnál
kisebb szemcseosztályú talajba sorolt,
akkor az opti-pordrän® lapszivárgót és
az összes kavicságyazatot szûrõszövet-
tel kell körülvenni

– az opti-pordrän® lapszivárgóra négyzet-
méterenként 5-6 ponton ragasztani, a
térburkolatok és a pincepadló kavics-
ágyazata alá pedig csak teríteni kell

opti-control® akna

– minden sarokpontba és minden, két irány-
ból érkezõ csõvezeték egyesítésére aknát
kell beépíteni

– egyenes szakaszon az aknák max. távol-
sága 50 m

– az aknák fel nem használt csõcsonkját
vakdugóval kell lezárni

– a szivárgórendszer mélypontján ill. a
szivárgóvíz fogadóba történõ bevezetése
elõtt homokfogós aknát kell beépíteni

opti-drän® szivárgócsõ

– a csõvezetéket legalább 0,5% eséssel
kell fektetni

– a csõvezetéket az alaptesttõl legalább
15 cm távolságra kell fektetni

– a csõvezetéket a talaj teherátadási szö-
gére merõleges irányban felfelé legalább
15 cm-re kell beépíteni

– a csõvezeték teteje nem lehet magasab-
ban, mint a szigetelés síkja

Beépítési utasítás
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