
ACO Drain Multil ine HD-I Sealin

inbouwen van lijnafwatering

Eenvoudig en kostenbesparend 



ACO Drain Multiline HD-I Sealin

De Multiline HD-I is speciaal ontwikkeld om een eenvoudige en kosten- 
besparende inbouw mogelijk te maken bij toepassingen t/m belastingsklasse 
D400. Voorbeelden hiervan zijn binnenstedelijke gebieden zoals winkelcentra 
en gebieden met zware en intensieve verkeersbelastingen zoals industrie- 
terreinen en distributiecentra.
 
De Multiline HD-I heeft een extra sterke 12 mm gietijzeren rand en eveneens 
een grotere wanddikte. Dit maakt de Multiline HD-I de meest robuuste  
polymeerbetongoot in zijn klasse. Gecombineerd met de geïntegreerde  
Sealin afdichting en de positieve eigenschappen van het polymeerbeton 
wordt het regenwater snel en veilig opgevangen en afgevoerd waarbij de 
ondergrond en het grondwater maximaal worden beschermd. 
 
Sealin ‘the new standard’
ACO heeft als marktleider en pionier in de markt een nieuwe afdichtings- 
oplossingen voor haar Multiline lijnafwateringsgoten, de Sealin technologie*. 
Deze Sealin is geïntegreerde EPDM-afdichting waardoor afkitten niet meer 
nodig is. Dat bespaart tijd tijdens de bouwfase van je project. De unieke 
combinatie van ACO polymeerbeton en Sealin is het eerste volledig dichte 
lijnafwateringssysteem dat aan de eisen van EN1433 voldoet. 
 
Eenvoudige inbouw
Tegen de Multiline HD-I kan direct met asfalt of klinkerbestrating worden  
aangewerkt. Voor toepassingen t/m D400 kan de Multiline HD-I als Type-I 
goot, d.w.z. zonder betonommanteling worden ingebouwd op een  
voldoende draagkrachtige ondergrond**. Door de geïntegreerde  
voegafdichting hoeven gootelementen onderling niet te worden afgekit.
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** Vraag het gedetaileerde inbouwadvies bij ACO.

* Niet toepasbaar bij situaties waar de voeg verplicht gecontroleerd moet worden.

ACO Drain Multiline HD-I Sealin

 ■ hoge chemische resistentie 

 ■ geen indringing van water of  
andere vloeistoffen

 ■ zeer glad oppervlak, weinig  
vuilaanhechting

 ■ zeer lange levensduur, dus duurzaam

 ■ hoge sterkte

Voordelen polymeerbeton

Kenmerken
 ■ lijnafwateringsgoot volgens NEN-EN1433
 ■ 12mm gietijzeren randbescherming
 ■ sterke zijwand voor heavy-duty  
toepassingen (tot E600)

 ■ t/m D400 als Type-I (zelfdragend)  
in te bouwen

 ■ sealin dichtingstechnologie
 ■ zelfreinigende V-vormige goot
 ■ uitgebreid roosterprogramma
 ■ verkrijgbaar in NW100


