
Universal Traffic | N10 omschrijving verpakking  0-2° 3-30°

wortelwerende dakbedekking op aanvraag 

beschermdoek NW16 non-wovendoek 200 gr/m² waterdoorlatend 90l/m²/sec overlap 
20 cm 

100 x 2,6 m  en 100 x 5,2 m ja

Universal combidrain N10 drainerende noppenplaat platen 2 x 12,5m ja -

Terra Drain 1 - 5 drainerend funderingsmateriaal drooggewicht 350 kg/m³ los gestort franco werk  gebla-
zen op het dak in 1,6m3 bigbags 
franco  

ja -

Verharding straatklinker, tegel, halfverharding leverbaar afhankelijk project

TerraParc extensief licht daktuinsubstraat, 600  - 900kg/m³ waterverzadigd,  
inklink 15% 

los gestort franco werk  gebla-
zen op het dak              in 1,6m3 
bigbags franco  

ja

Beplanting gras, prairiebeplanting, vaste planten, heesters en bomen ja -

Universal Traffic | N10



Universal Traffic | 3D20 omschrijving verpakking  0-2° 3-30°

wortelwerende dakbedekking op aanvraag 

beschermdoek NW16 non-wovendoek 200 gr/m² waterdoorlatend 90l/m²/sec overlap 
20 cm 

100 x 2,6 m  en 100 x 5,2 m ja

Universal combidrain 3D20 Synthetische krullen mat met aan 2-zijden een nonwoven doek 1 x 30m op rol ja -

Terra Drain 1 - 5 drainerend funderingsmateriaal drooggewicht 350 kg/m³ los gestort franco werk  gebla-
zen op het dak in 1,6m3 bigbags 
franco  

ja -

Verharding straatklinker, tegel, halfverharding leverbaar afhankelijk project ja -

TerraParc extensief licht daktuinsubstraat, 600  - 900kg/m³ waterverzadigd, 
inklink 15% 

los gestort franco werk  gebla-
zen op het dak              in 1,6m3 
bigbags franco  

ja

Beplanting gras, prairiebeplanting, vaste planten, heesters en bomen ja -

Universal Traffic | 3D20



Universal Traffic | 3D04 omschrijving verpakking  0-2° 3-30°

wortelwerende dakbedekking op aanvraag 

beschermdoek NW16 non-wovendoek 200 gr/m² waterdoorlatend 90l/m²/sec overlap 
20 cm 

 100 x 2,6 m  en 100 x 5,2 m ja

Universal combidrain 3D04 Synthetische krullen mat met aan 2-zijden een nonwoven doek 1 x 30m op rol ja -

Terra Drain 1 - 5 drainerend funderingsmateriaal drooggewicht 350 kg/m³ los gestort franco werk  gebla-
zen op het dak in 1,6m3 bigbags 
franco  

ja -

Verharding straatklinker, tegel, halfverharding leverbaar afhankelijk project ja -

TerraParc extensief licht daktuinsubstraat, 600  - 900kg/m³ waterverzadigd, 
inklink 15% 

los gestort franco werk  gebla-
zen op het dak              in 1,6m3 
bigbags franco  

ja

Beplanting gras, prairiebeplanting, vaste planten, heesters en bomen ja -

Universal Traffic | 3D04


