
DEKO-DRAIN
2-komponent belægningssystem til afledning 

af regnvand

• Til fodgængerbelastning. 

• Meget vandgennemtrængelig.

• Forstærker naturstens- og skærvebelægninger.

• Farbar for kørestolsbrugere.

• Minimerer ukrudt.

• Modstår frost og salt.

• Til belægningstykkelser fra 30 mm - 75 mm.

• Miljøvenlig – afgiver ingen forurenende stoffer.

Lithomex Deko-drain er et permeabelt, 2-komponent belægningssystem, som aflaster 
kloaksystemet. Deko-drain består af granitskærver/natursten bundet sammen med 
en speciel 2-komponent harpixlim, som giver dig en dekorativ, stabil og skridsikker 
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Sikkerhed

Undgå at Deko-drain bindemiddel A & B kommer i kontakt med huden. 
Benyt godkendte handsker og kraftigt arbejdstøj, når du arbejder med Deko-drain.
Læs altid sikkerhedsdatabladet inden udlægning. 
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Arealet kan betrædes efter ca. 24 timer og er fuldt 
hærdet efter 3-4 døgn. 

OBS: Beskyt den færdige belægning mod regn de 
første 12 timer. Hæv evt. afdækningen over belæg-
ningen, så luften kan cirkulere. Beskyt også belæg-
ningen mod frost i op til 4 dage efter udlægning. 

Belægningsoverfladen skal 
herefter have en tykkelse på minimum 30 mm.

Hæld den færdige stenblanding ud på det ønske-
de areal, og fordel den jævnt med en skovl eller 
skraber.

Hæld 75 kg (3 x 25 kg) skærver i tvangsblanderens 
blandekar – og start maskinen.

Tilsæt 3 kg af vores Deko-drain bindemiddel (1 fla-
ske af komponent A og 1 flaske af komponent B) 
og lad blandingen køre i tvangsblanderen i  8 min.  
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3 Finafret indtil overfladen er jævn 
og glat. Enkelte steder kan det 
være en fordel at komprimere 
med en let vibratorplade. 

Sådan gør du

HUSK
Tjek sikkerheds-

afsnittet inden du 
går i gang med at 

udlægge 
Deko-drain

Det rigtige fundament er essentielt for at få 
et godt resultat med Lithomex Deko-drain.

Udfør altid belægning og underlag efter 
gældende regler i forhold til forventet brug. 
Sørg for at arealets bærelag er vandgen-
nemtrængelig og forsvarligt opbygget, så 
der ikke opstår sætningsskader i overfladen.

EFTER fugning

Sørg for at rengøre de anvendte redskaber 
efter endt opgave med rigelige mængder af 
vand.

Arealet tåler ikke frost eller vand under 
udlægning og i afhærdningsperioden. Skån 
derfor Deko-drain for frost og hård regn op 
til 4 dage efter udlægning.

INDEN fugning

Tekniske data for Deko-drain

BlandetidBlandetid
Bearbejdningstid   
Temperatur

Hærdning

Ca. 8 min. i tvangsblander.Ca. 8 min. i tvangsblander.
Ca. 20-30 min. ved + 20°C.
Min. jordtemperatur 5°C.
Ingen frost under udlægning og i afhærdningsperioden. 
Fuldt hærdet efter ca. 3-4 døgn. Kan betrædes efter ca. 
24 timer. Høje temperaturer giver kortere bearbejdnings-
tid og hurtigere hærdning. Lave temperaturer giver læn-
gere bearbejdningstid og langsommere hærdning.

Bearbejdning

ForbrugForbrug

FarverFarver
OpbevaringOpbevaring

75 kg. skærver (3 X 25 kg.) Lithomex Deko-drain dækker 75 kg. skærver (3 X 25 kg.) Lithomex Deko-drain dækker 
ca. 1,5 ca. 1,5 m², ca. 52 kg/kg/m² (godstykkelse 30 mm).
Lolland, Als og Fur. Spørg for sort, grå og rød granit. 
Bindemiddel: 24 måneder. Opbevares tørt og frostfrit.
Skærver: Ubegrænset. Opbevares tørt. 

Forbrug og opbevaring

BindemiddelBindemiddel         
          

Stenmateriale

Vægtfylde
Trykstyrke
Vandgennemtrængelighed

1 sæt af Lithomex Deko-drain komponent A + B = 3 kg. 1 sæt af Lithomex Deko-drain komponent A + B = 3 kg. 
Transparent bindemiddel har efter udlægning en farve-Transparent bindemiddel har efter udlægning en farve-
fremhævende effekt på stenene, der aftager med tid. fremhævende effekt på stenene, der aftager med tid. 
Vaskede og tørrede skærver/natursten. Kornstørrelse fra Vaskede og tørrede skærver/natursten. Kornstørrelse fra 
ca. 5/8 mm. til 11/16 mm. Leveres i sække à 25 kg. ca. 5/8 mm. til 11/16 mm. Leveres i sække à 25 kg. 
1,56 g/cm³ (afhængig af stenstørrelse/type).
14,7 N/mm²
Vandgennemtrængeligheden spænder mellem 524 og 
3200 lit. /m², afhængigt af materialets kornstørrelse.
Kontakt os for flere oplysninger. 

Materiale

Sådan fungerer Deko-drain

Lithomex
Deko-drain

Lithomex
Deko-drain

Ekspansionsfelt
(løse sten)

30 
mm

Lithomex Deko-drain anvendes:

• Omkring træer
• Som dekorative arealer i haver/parkanlæg
• Langs husmure
• Af både private og professionelle

• På gangarealer og stisystemer (afhængig 
  af trafikbelastning armeres Deko-drain
  med geonet. Kontakt os for mere info)



Lervejdal 14D . Addit . DK – 8740 Brædstrup
Tlf.: +45 8622 1122 . info@lithomex.dk . CVR nr.: 37 39 48 74

Se øvrige handelsbetingelser på lithomex.dk


