
GIVERBO IOTAAL

Oplossíng voor cle bergíng vqn hemelwqter in stedelijke gebieden door een combinqtíe vqn:



GIVERBO TOTAAI

GIREAUFIL HYDROCONTROLE
De toenome von het verharde oppervlok en het overgoon op gescheiden rioolstelsels hebben er toe geleid,
dat het regenwoter steeds sneller wordt ofgevoerd naar het oppervlaktewateL Mede door de verandering
von het klimoot is hierdoor dringend een aanpassing van het stedelijk woterbeheer noodzakelijk.

ln stedelijke gebieden is het vertroogd ofuoeren en gedeeltelijk bergen von regenwoter gunstig voor de
belasting van het oppervlaktewoter en infiltrotíe noor het grondwoter.

Civerbo heeft een systeem ontwikkeld woarbij een vertroagde afvoer von het oppervlsktewater en infiltro-
tíe noor het grondwoter mogelijk ís. Het systeem mdokt gebruik van bestaonde technieken en producten.
De combinotie doorvon is echter uniek.

De constructie bestoqt uit:

. Een verhordingsoppervlok von GIREAUFIL beton-
stroatstenen met een woterpassercnde eigenschop.

. De voegen worden met fiin split (2-6 mm) opgevuld voor
een maximole doorlaat en minimole vervuiling.

. Een stroatlaog von 5 cm split 2-6 mm.

. Een fundering von YALIBIMS met een dikte von 30 à 40 cm.
t Een droin met een diometer van 80 mm voert ín gevol van

een te exteme rcgenbui het oveÍtollíge wdtet of naar het
oppeNlaktewater,

. Een woterdoorlatend en laagscheidend weefseldoek.

GIREAUFIL STENEN
GIREAUFIL stenen voldoen aan de Komo-eisen volgens NEN-EN 1338 en worden geleverd met CE certíficoot
en zijn evenals de SPECTRUM stenen (zíe blz.07) voorzien van een kleurechte dekloag, zodot naor de
toekomst een kleurrijke bestruting behouden blijft.

6IREAUFlL stenen
Split 2'6 nm

Droin

YALIBIMS

weefseldoek

CIREAUFIL stenen grijs in kepetverband
met bisschopsmutsen en po*eetvakken
ín zwort elleboogverbond
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YALIBIMS ís een vulkonisch product met een grote poreusíteit en dodrdoor een groot contact oppervlok. Hierdoor kunnen
bocteriën (micro-orgonismen) zich gemakkelijk vestigen, die op hun beurt de verontreínigíngen (olie, pak e.d.) ofbreken
en omzetten in milieuvriendeliike stoffen.
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GIREAUF'L STENEN

. Een woterpasserend vermogen von 540 l/sec/ha,
ruimschoots voldoende om asn de norm te voldoen
welke is vostgelegd in de BRL 9040.

. Rleurechte SPECTRUM dekloog.

. Door de T-vormige sleuven te vullen met een grove
splít kan de in de toekomst te verwachten vervuiling
eenvoud ig word e n verwi j d erd.
Mel behulp von een ZOAB zuig- en reinigingswogen
kunnen voegen worden leeggezogen en opníeuw
worden gevuld met splít.

. Voelt oon ols een normole bestrating en daordoor
vriendelijk in het gebruik voor voetgongers, kinder-
wogens, invaliden en overige weggebruíkers.

YALIBIMS

. Een milieuvriendeli jk product.

. Volumegewicht von co. 775 kg/mt drooggewícht
en verdicht volgens de eenpunts proctor dichtheid
methode.

. Groot droogvermogen cd. s-maol groter dan zond,
nl. ce. 50o/o CBR-woorde t.o,v. I0o/o CBR-waarde voor
zand, waardoor geen spoorvorming ontstaqt.

. Grote wqterberging; ín verdichte toestand kon de
YALIBIMS 0/40 mm in totaal 50o/o water bergen.

. U í Lslekende waterdoorlat endheid.

. Uitstekende voedíngsbodem voor mícroben/bocteriën.

. Door het ldge volumegewícht zeer geschíkt op een
ondergrond met een geríng droagvermogen.
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. CIREAUFIL stenen ziin ruímschoots in stqat extreme regevenval op te vqngen en of te voeren.

. YALIBIMS ols fundering kqn ín verdíchte toestand cq. 500/o water bergen.

. YALIBIMS heeft een laog volumegewicht (775 kg/mt, droog) en een hoge draagkracht (co. 50o/o CBR-woorde)
woardoor geen spoorvormíng ontstaot, Het loge gewicht zorgt tevens voor mínder (rest-)zetting.

. Kolken, tonrondte en regenwqterríool zijn overbodí9.

. Verhording kon nogenoeg vlok wotden aongelegd en von een eenvoudíge opsluíting (10x20) worden voorzien.

. Vonwege de beperkte constructie ís ook de prijs loog en ís er mínder grondverzet nodíq, wot het bestaqnde wegennet
ontlast en stortkosten en orbeíd bespqart.

. De YALIBIMS constructie ís bij opbreken opnieuw verwerkboar.

. Door de drain hoog in het cunet te leggen, zol de vertrqgíng von de efuoer en ínfiltrotie in de ondergrond moxímool zijn.
ln principe zol het meeste woter vio de bodem ofgevoerd kunnen worden.

. long aangeplonte bomen, welke nog geen díepe wortels bezitten hebben meer kans op overleven.

materialen voor weg- en waterbouw

Giverbo B.V.
Poslbus 1545, 32ó0 BA oud-Beijerond
Te efoon (018ó) ól 55 00
Teefox (0lBó) ól  ó2 33
Iniernel hlïp://www.giverllo.nl
E moi l  info@giverbo.nl


