
Topdrain, water
doorlatende vloer  
voor de buitenruimte.
Ruim 10 jaar installeren wij waterdoorlatende grind en 

splitvloeren in combinatie met polyurethaan. Topdrain is breed 

toepasbaar en wordt gebruikt in boomspiegels, als (sport en 

spel) renbaan, op galerijen, als terras, etc. Wij hebben veel 

ervaring met Topdrain waardoor een zeer betrouwbaar en 

multifunctioneel product is ontstaan.



Gebruiksmogelijkheden
Topdrain wordt gebruikt bij de aanleg van fietspaden, als 

pleinverharding, als terras, tuinpad en op flatgalerijen. Topdrain 

wordt tevens toegepast bij de aanleg van wandelpaden (o.a. 

uitermate geschikt voor senioren die afhankelijk zijn van 

een rollator of scootmobiel). Ook kan Topdrain dienen als 

voegverdichting tussen tegels en worden er renbaantjes 

voor kinderen mee gemaakt. Bijzonder fraai is Topdrain in 

boomspiegels.

Technisch
De vloeren zijn opgebouwd uit speciaal geselecteerd 

ovengedroogd grind en split (verkrijgbaar in diverse 

korrelgroottes en kleuren) en een bindmiddel. Het materiaal 

wordt ter plaatse geïnstalleerd en kan dus naadloos en in elke 

gewenste vorm worden aangebracht. 

Bij grind varieert de korrelgrootte van 1,7 tot 8,0 mm. Bij een 

kleinere korrelgrootte wordt een gladder effect verkregen en 

zal de waterdoorlaatbaarheid enigszins geringer zijn.

Technisch
• naadloos, ter plaatse gelegd, in elke vorm;

• te combineren met andere fracties;

• is ook glooiend te leggen;

• verlijmd met een polyurethaan bindmiddel;

• uitstekende slijtvastheid;

• waterdoorlatend;

• luchtdoorlatend;

• te leggen bij temperaturen boven 5°C;

• droog binnen 24 uur;

• verkrijgbaar in diverse fractiegroottes;

• verkrijgbaar in grind en diverse soorten en kleuren split;

• lange levensduur;

• recyclebaar;

• 2 jaar garantie*. 

* Garantiebepaling van toepassing.

De dikte van de vloer is afhankelijk van het gebruik. Bij een 

lichte toepassing wordt 30 mm dikte gebruikt op een fundering 

van bijv. lavagranulaat. Indien de vloer ook bestand moet zijn 

tegen (het parkeren van) auto’s dan is 50 mm nodig op een 

goed verdichtte fundering van puingranulaat.

Door ons ruime assortiment met verschillende soorten en kleuren 

grind en split bieden wij u zeer veel combinatiemogelijkheden. 

Onderhoudsvriendelijk
Topdrain heeft nagenoeg geen onderhoud nodig. Blad en vuil 

kan eenvoudig met een bladblazer of bezem verwijderd worden. 

Indien noodzakelijk kan zelfs een hogedrukreiniger worden 

ingezet. 

Duurzaam
Het gebruikte materiaal is volledig recyclebaar en kan vermalen 

worden t.b.v. hergebruik als fundering bij diverse ondergronden 

of verhardingen.

Waarom Topdrain?
Topdrain biedt u niet alleen een mooie afwerking maar is 

bovendien zeer slijtvast, kan tegen een stootje, is water- en 

luchtdoorlatend en makkelijk schoon te houden. Bovendien 

is het aan het einde van de toepassingscyclus volledig te 

recyclen. 

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van Topdrain bieden 

wij u vijf jaar garantie.
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