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DRAIN GRIDTM is an eco-friendly rigid, high strength

recycled plastic sub-surface drainage cell.

with high storage and discharge capacity.
DRAIN GRID

applications eg.planter boxes, roof garden, lawn, artificial
grass or sport turf.
DRAIN

is light-weight with interlocking

module for quick and easy to install. It eliminates the use of
traditional sub-surface drainage by massive and heavy gravel.
DRAIN GRID

TM

provides good condition for plant roots

through optimal moisture contents and aeration.
DRAIN GRIDTM protect waterproofing membrane on

roof slab from UV and thermal changes and also function as roof
slab ventilation for reducing building temperatures.

APPLICATION of DRAIN GRID
• Intensive Green Roofs (soil depth from 300 mm to
unlimited)
• Roof Garden and landscape decks

เดรนกริดTMมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ปริมาณการกักเก็บ
และปลอยน้ำสูง

is designed for various drainage

GRIDTM

เดรนกริดTM เปนแผนระบายน้ำ ผลิตจากพลาสติก รีไซเคิลกำลังสูง

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

DRAIN GRIDTM provides highly efficient capture rate

TM

เดรนกริด

TM

เดรนกริดTM ไดรับการออกแบบใหปรับใชไดหลากหลายทั้งใน
กระบะตนไม, สวนบนอาคาร, สนามหญา, พื้นหญาเทียมหรือ
ลานกีฬากลางแจง
เดรนกริดTM มีน้ำหนักเบา และมีระบบอินเตอรล็อคทำใหติดตั้งงาย
และรวดเร็ว สามารถทดแทนระบบระบายน้ำแบบดั้งเดิมไดอยางสมบูรณ
เดรนกริดTM สรางสภาวะที่ดีใหกับการเจริญเติบโต ของรากตนไม
จากปริมาณความชื้น และการระบายอากาศที่เหมาะสม
เดรนกริดTM ปกปองระบบกันซึมบนหลังคาจากรังสี UV และ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยังทำหนาที่ระบายอากาศเหนือ
หลังคา ชวยลความรอนสะสมสำหรับหองที่อยูดานลางหลังคา

การใชงานระบบระบายน้ำเดรนกริด

TM

• สวนหลังคา (ความลึกดินตั้งแต 300 มม-ไมจำกัด)
• พื้นที่จัดสวนหรือภูมิสถาปตยบนอาคาร
• กระบะตนไม

• Planter Boxes

RC.STRUCTURE AS PER ENGNEER’S DETA
WATER DISCHARGE OUTLET

• Sport Turf

WATER PROOFING MEMBRANE
2-5% SLOPE TOFALL SCREEDING LAYER
TM
30 mm.THK DRAINGRID
GEOTEXTILE FILTER FABRIC
50 mm.THK SAND LAYER
TM
TYPICAL DRANGRID WITH PLANTER INSTALLATION DETAI

• สนามกีฬากลางแจง

ARTIFICIAL GRASS
GEOTEXTILE LAYER

TM

30 mm. THK DRANGRID

DISCHARGE DRAINAGE PIPE
RC. STRUCTURE AS PER ENGINEER’S DETAIL

กำแพงกันดิิน
แผนระบายน้ำ DRAINGRIDTM

ตะปูคอนกรีต ขนาด 2”

GEOTEXTILE

ทอ PERFORATE เพื่อระบายน้ำ
ออกไปยัง MANHOLE ที่ใกลที่สุด

TYPICAL DRAINGRIDTM WITH RETAINING WALL INSTALLATION DETAIL

• Drainage for Basement walls, Retaining walls and Underground
structures
• Paved areas and Roadways
• Golf Courses, T-off, Green
• Drainage layer with minimal thickness
• Roof Slab ventilation
• Gutter Grating (as gravel decoration only, cannot be used
as walkway or lay down area.)

• ระบายน้ำรอบผนังชั้นใตดิน, ผนังกันดิน และรอบโครงสรางใตดิน
• ใตถนนและทางเทา
• สนามกอลฟ ทีออฟ กรีน
• พื้นที่ที่ตองการระบบระบายน้ำที่บางที่สุด
• ระบายน้ำและระบายอากาศบนพื้นดาดฟา
• ตะแกรงรอบสระวายน้ำหรือสระน้ำลน (สำหรับโรยกรวดเพื่อตกแตงรางน้ำลนเทานั้น ไมสามารถใชสัญจร หรือกองวัสดุ)

POND / SWIMMING POOL
DRAINGRID 480 mm. WIDTH / CUT TO SIZE

ADVANTAGE FEATURES of DRAINGRID

TM

คุณสมบัติที่เหนือกวาของเดรนกริด

TM

• High compressive strength with light-weight and very thin layer.

• กำลังรับน้ำหนักสูง แตมีน้ำหนักเบาและบาง

• Quick and Easy to Install with interlocking module.

• มีอินเตอรล็อคระหวางชิ้น ทำใหติดตั้งงายและรวดเร็ว

• Allow greater soil depth for plants with airflows beneath root zone

• ดวยความบางของชั้นเดรนกริดทำใหมีปริมาตรดินเพิ่มขึ้น และมีการ

for healthy vegetation.

ระบายอากาศที่ดีใตรากตนไม ทำใหตนไมแข็งแรง

• Enhances Green Area to creates ecological habitat with less

• พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น จะสรางพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใชงานลดภาวะ

“Urban Heat Island Effect” and reduce site temperature.

สะสมความรอนในพื้นที่ (ภาวะเกาะความรอน) และลดอุณหภูมิโดยรอบ

• Protect waterproofing layers and lengthen the life expectancy of roof

• ปกปองระบบกันซึมและยืดอายุการใชงานของหลังคาคอนกรีต

slab.

ขั้นตอนการติดตั้ง

INSTALLATIONS
1. Install waterproofing layer (sealant or membrane) above the

1. ติดตั้งชั้นกันซึมแบบพน แบบทา หรือเมมเบรน บนพื้นดาดฟาหรือ

prepared structural slab, according to manufacturer’s guidelines

หลังคาคสล. ตามวิธีการของผูผลิตระบบกันซึม และตองทำลาดเอียง

for seams, joints, bonding, etc. Cement mortar screeds shall be

สำหรับระบายน้ำที่เพียงพอ อยางนอย 1:200

applied for efficient drain with at least 1 : 200 slope.
TM

2. Install DRAINGRID

by placing and interlock.

3. Units can be easily shaped or cut with hand saw. Places the units

TM

shall be properly sealed with geotextile

to ensure soil, growth medium cannot enter the units.
TM

5. Covering DRAINGRID

with geotextile according to

manufacturer’s guidelines.
TM

6. Ensure that any sharp edges of DRAINGRID

3. จัดวางหรือยึดเขากับผนังใหไดระดับ ตัดแตงขนาดใหเขากับพื้นที่
ติดตั้งไดโดยงายดวยเลื่อยมือ

in place, vertical check for installation at the wall.
4. All edges of DRAINGRID

2. ติดตั้งชิ้นเดรนกริดTM โดยการวางและยึดอินเตอรล็อค

are removed to

avoid damage to geotextiles.
7. Place cover materials (soil backfill, substrate, flooring, pavement,

4. ปดขอบทั้งหมดของเดรนกริดTM ดวยแผนจีโอเท็กซไทล เพื่อมิให
วัสดุปลูกและดินเขามาอุดชั้นเดรนกริดTM
5. ปดผิวทั้งหมดของเดรนกริดTM ดวยแผนจีโอเท็กซไทล โดยมีระยะ
ขอบและระยะซอนแผนตามรูปแบบของผูผลิต
6. ขอบของเดรนกริดTM ที่ถูกตัดตองถูกลบคมเพื่อไมสรางความ
เสียหายใหระบบกันซึมและจีโอเท็กซไทล

etc,) on top. Backfill materials shall be filled and compacted by

7. ลงดินปลูก ดินถม หรือชั้นวัสดุที่ตองการลงไป วัสดุถม จะตองบด

hand or light hand tools only.

อัดโดยเครื่องบดอัดน้ำหนักเบาเทานั้น

BEFORE

SPECIFICATIONS :
Model
Material
Dimensions
Weight
Color
Compressive strength
Discharge Capacity

AFTER

คุ ณ สมบั ต ิ
(ชื่อรุน)
(ชนิดของวัสดุ)
(ขนาด)
(น้ำหนัก)
(สี)
(กำลังรับแรงกด)
(อัตราการระบายน้ำ)

Contact :

GREENINSPIRED.CO.,LTD.

241, Soi Anamai Ngamcharoen 33, Tha Kham,
Bang KhunThian, Bangkok, 10150
Tel. : 02 408 3700
Fax : 02 408 3701
E-mail : contact@greeninspired.co.th
Website : www.greeninspired.co.th

: Gi30
: Recycled Polypropylene (PP)
: 480 x 480 x 30 mm.
: 680 grams/per unit, ( 2.95 kg./per sq.m.)
: Black
: 102 Tons/sq.m or 1,000 kN/sq.m.
: 16.5 litres/m.s @1% gradient

