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Flowblock to płytka o grubości 75 mm wzmacniająca
naturalną trawę. Dzięki otwartej w 90% powierzchni
i wielu kanałom odwadniającym na dnie jednostka ta
pozwala trawie rosnąć bez zakłóceń i tworzyć naturalny
wygląd na (tymczasowym) miejscu parkingowym, bez
utrudniania przenikania wody deszczowej i bez wad,

które można zwykle napotkać parkując na trawie, a więc
błota i kolein. Tam, gdzie parkujemy okazyjnie, Flowblock
oferuje najstabilniejszą powierzchnię wzmacniającą trawę,
która cechuje się sztywnym połączeniem i otworami na
kołki. Produkt ten skutecznie przenosi ciężar na podłoże.

Zastosowanie
• Zrównoważone miejskie
systemy odwadnijące (SUDS)
na terenach nieutwardzanych,
• Parkingi,
• Drogi nieutwardzane,

• Drogi naziemne,
• Pobocza dróg.

INFORMACJE OGÓLNE

Marka Permavoid
Nazwa produktu Flowblock
Numer produktu 3560001 i 3560001
Kolor Czarny lub zielony
Materiał                            HDPE/LDPE
Opis materiału Odporny na mróz,

hydrofobiczny, oboję-
tny, niedopuszczający
do rozwoju bakterii i
grzybów

Z recyklingu/nieprzetworzone Z recyklingu
Żywotność > 50 lat
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PACKAGING

Packaging Single units on pallet, foil 

wrapped

Pallet size 1.100 x 1.100 x 1.200 mm  

(l x w x h)

Pallet capacity 60 pcs, 15 m2

Pallet total weight 132 kg

Storage instruction Prevent exposure to 

direct sunlight during 

long term storage

HS Code 39269097

SIZE

Size 500 x 500 x 75 mm 

+/- 2 % (l x w x h)

Weight approx. 2,3 kg

Color Black (3560001) or green 

(3560002)

Coefficient of Lineair 

Thermal Expansion

0,0002 m/m K

Volumetric void ratio > 87%

Perforated surface ratio Vertical > 86%, 

Horizontal > 20%

Compressive strength 

(safe design strength)

2400 kN/m2 

Short-term vertical 

deflection

n.a

Necessary ancillaries 

(included)

Conical locking pin (4 

per unit) with tensile joint 

strength of 3kN/m min.

Optional Ancilliaries n.a

Notes
Permavoid Ltd. will not be held liable if our products are used in a manner inconsistant 
with our requirements, standards or the purposes indicated in the standards. Standards 
can be obtained at www.permavoid.com. This document is not contractual. With our 
constant concern for improvements, the information this document contains and the 
products presented may be modified without notice. The latest version of this document 
can be obtained at www.permavoid.com. Please get in touch with us if you require any 
further documentation or information.
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Flowblock is a 75 mm natural grass reinforcement 

tile. With a 90% open surface and many drainage 

channels at the bottom the Flowblock allows grass 

to grow naturally and create a natural look on 

your (temporary) parking space, without impeding 

rainwater infiltration and without the drawback of 

mud and rutting when parking on natural grass. 

Where cars are parked only occassionally, Flowblock 

offers the most stable grass reinforcement tile with 

its stable footing and rigid peg-hole connection, 

effectively transferring the weightload to the 

subgrade.

Applications
• Landscaped SUDS

• Parkings

• Green roads

• Surface roads

• Road verges

GENERAL

Brand Permavoid

Product name Flowblock

Item nr. 3560001 and 3560002

Color Black or Green

Material HDPE/LDPE

Material description Frost resistant, hydrofoob, 

inert, impervious to 

bacterial and fungal 

growth 

Recycled/Virgin Recycled

Lifespan > 50 years
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PAKOWANIE

Pakowanie Pojedyncze sztuki na palecie,

                                    owinięte folią

Rozmiar palety 1.100 x 1.100 x 1.200 mm
(l x w x h)

Pojemność palety 60 jednostek, 15 m2

Łączna waga palety 132 kg

Instrukcja przechowywania Unikać narażenia na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
podczas długotrwałego przechowywania

Kod HS 39269097

ROZMIAR

Rozmiar                        500 x 500 x 75 mm +/- 2%

                                            (l x w x h, w przybliżeniu)
Waga                        W przybliżeniu 2,3 kg

Kolor             czarny (3560001) lub zielony (3560002)

Współczynnik liniowej
rozszerzalności cieplnej

0,0002 m/m K

Współczynnik pustki > 87%
Współ. powierzch. perforowanej Pionowy > 86%,

                Poziomy > 20%

Wytrzymałość na ściskanie
(bezpieczna wytrzymałość pro-
jektowa)

2400 kN/m2

Krótkotrwałe odkształcenie
pionowe

Nie dotyczy

Niezbędne wyposażenie
pomocnicze (w zestawie)

Stożkowy trzpień bloku-
jący (4 sztuki na jedn.)
o wytrzymałości na roz-
ciąganie połączenia 3
kN / m min.

Dodatkowe wyposażenie

pomocniczne Nie dotyczy

Uwagi
Permavoid Ltd. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nasze produkty będą używane
w sposób niezgodny z naszymi wymaganiami, normami lub celami w nich wskaza-
nymi. Normy te można znaleźć na stronie www.permavoid.com. Ten dokument nie
jest umowny. Z powodu naszej ciągłej troski o poprawę, informacje zawarte w tym
dokumencie i prezentowane tu produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Naj-
nowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie www.permavoid.com.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowej dokumentacji lub informacji.
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