
Toepassing en functie

Schlüter®-TROBA is een betrouwbaar en 
duurzaam oppervlaktedrainagesysteem dat 
horizontaal op hellende afdichtingen wordt 
gelegd. Ze bestaat uit een geperforeerde 
drukstabiele noppenfolie uit polyethyleen 
en vormt tussen de afdichting en de kiezel- 
of grindlaag gewelfvormige holle ruimten. 
Insijpelwater dat langs de bekledingscon-
structie binnendringt, kan via de zijdelingse 
perforaties in de trapeziumvormige noppen 
tot de op afschot aangebrachte afdichting 
doordringen en daar drukvrij in de gewelf-
vormige holle ruimten naar de afwatering 
vloeien. 
Schlüter®-TROBA heeft zich al meer dan 25 
jaar als oppervlaktedrainage in de praktijk 
bewezen.

Materiaal

Schlüter®-TROBA bestaat uit een vormsta-
biele poly ethyleenfolie met een structuur 
uit trapeziumvor mige 8 mm diepe noppen. 
Voor het insijpelwater zijn aan de randen 
van de noppen gaten aangebracht. Het 
contact vlak van de mat boven de noppen-
vloer bedraagt ongeveer 50 %, de andere 
50 % is als ge welf vormige drainageruimte 
uitgevoerd. Het materiaal is onrotbaar en in 
temperatuurbereiken van -40°C tot +80°C 
vormstabiel.

Materiaaleigenschappen  
en toepassingsgebieden:
Schlüter®-TROBA wordt vooral over ho-
rizontale af dich tingen volgens DIN 18 
195-5 gelegd en fungeert er tussen de 
afdichting en de bovenliggende bekle dings - 
 constructie als een doeltreffende opper-
vlaktedrainage. Belangrijkste toepassings-
gebieden zijn terrassen en balkons, die niet 
zijn voorzien van een opper vlakte drainage.
De uitgerolde Schlüter®-TROBA is vol-
doende stabiel om over te lopen of over 
te rijden met betrekking tot het benodigde 
materiaaltransport. 

Schlüter®-TROBA
Drainagemat

voor het draineren boven de afdichting 7.1
Productdatablad



7.1 Schlüter®-TROBA

De aan te brengen bekledingsconstructie 
bestaande uit zelfdragende plaatelementen 
of bestrating kan in kiezel of grind verlegd 
worden. Daarbij voorkomt Schlüter®-TROBA 
het indrukken van de kiezelstenen in de 
afdichting. 
Het door de bekledingsconstructie zak-
kende water wordt in de gewelfvormige holle 
ruimten van Schlüter®-TROBA drukvrij naar 
de afwatering afgevoerd. 

Schlüter®-TROBA

TROBA-MA 1 x 1 m = 1 m2

TROBA-RO 20 x 1 m = 20 m2

Productoverzicht:

Verwerking

1. De ondergrond moet voldoende draag-
krachtig zijn. De volgens DIN 18 195-5 
daarop gelegde afdichting moet vol-
doende naar de afwatering afhellen en 
daar aangesloten zijn. 

2. Schlüter®-TROBA wordt onafhankelijk 
van de richting van de helling los op de 
afdichting gelegd. De afzonderlijke banen 
worden zijdelings met de vlakke rand, de 
einden van twee banen minstens met één 
noppenreeks overlapt.

3. De bekledingsconstructie wordt overeen-
komstig de geldende technische voor-
schriften rechtstreeks op Schlüter®-TROBA 
gelegd. 

4. Opmerking: Voor randafsluitingen, bewe-
gingsvoegen en wandaansluitingen verwij-
zen we naar de respectieve profielen uit 
ons leveringsprogramma.
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Tekstmodule:

_____m2 Schlüter®-TROBA als oppervlaktedrai-
nage en beschermlaag uit een geperforeerde 
drukstabiele polyethyleen noppenfolie, waarbij 
de noppen de vorm hebben van een trapezium 
en de twee buitenste hoeken van die noppen 
zijn voorzien van gaten, op de aanwezige, met 
afschot aangebrachte afdichting, leveren en 
vakkundig leggen met inachtneming van de 
voorschriften van de fabrikant.
Art.-nr.:  _______________________________
Materiaal:  ________________________  € /m2

Loon:  ____________________________€ /m2

Totale prijs:   _______________________ €/m2
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