Армуючі геогратки для асфальтобетону
GlasGrid®
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ADFORS виробляє GlasGrid більше

€

ADFORS GlasGrid економить
кошти та подовжує термін служби

БАГАТОРІЧНИЙ
ДОСВІД

ЕКОНОМІЯ

?

ОПЕРАТИВНІ
ПОСТАВКИ
ТА СЕРВІС

ШВИДКИЙ
РЕМОНТ

30 років

дорожнього одягу до 300 %

ADFORS пропонує сервис та підтримку
замовникам на 7 мовах та поставки

по всьому світу

ADFORS GlasGrid гарантує просте та
швидке укладання до 6 000 м2/год
з застосуванням механізованого пристрою

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl
The Czech Republic
Tel: +420 461 651 111
glasgrid.eu@saint-gobain.com
www.adfors.com

Офіційний дистриб‘ютор в Україні:

ТОВ „КАПОНІР-ГРУПП“

м.Київ, вул.Олеся Гончара 57-Б
тел.: +380 44 387-12-96
www.caponier.com.ua

Про продукт
Лінійка продукції ADFORS GlasGrid пропонує кілька типів армуючих
геограток для шарів асфальтобетону. Вони в три рази збільшують
час виникнення відображених тріщин завдяки поглинанню та
розсіюванню горизонтального напруження. Геогратки виготовлені
зі скловолокна, покритого еластомерним полімером. Скловолокно
має високу міцність, високий модуль пружності і характеризується
низьким подовженням, що робить ADFORS GlasGrid міцнішим, ніж
сталь при такій же вазі.

ДОРОГИ

МАГІСТРАЛІ
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Шар нетканого
текстильного матеріалу
Шар модифікованого
бітуму

*1 Класифікація застосування згідно з стандартом EN 15381 (ДСТУ EN 15381:2015)
R = армування (reinforcement)

STR = зняття напружень (stress relief )

B = изоляційний проміжний шар (interlayer barrier)

Головні переваги
Висока міцність i низький розтяг геогратки завдяки
просоченню кожного скляного філаментарного волокна.
Запатентоване полімерне покриття, що забезпечує кращу
сумісність з бітумом та асфальтобетоном.
Виготовлено з мінеральної сировини.
Позначення крайок для полегшення стиковки та перекриття.
Міцне прилягання до поверхні.
Просте різання.
Швидке та ефективне укладання.
Можливість проїзду по укладеній гратці.
Стійкість до температурних змін і впливу хімічних речовин,
що містяться в природному середовищі грунту.
Відмінна поведінка при фрезеруванні.
Підтверджена необмежена можливість повторної переробки
та поліпшення властивостей регенерованого асфальтобетону
Широкий діапазон міцності з 50 до 200 кН / м.
На підставі більш ніж 30-річного досвіду і практики успішного
застосування по всьому світу, ADFORS GlasGrid забезпечує більше
50% економії майбутніх інвестицій (обслуговування, модернізація
і витрати на експлуатацію) протягом терміну служби дорожнього
покриття.

ADFORS GlasGrid сприймає напруження, розподіляє та
розсіює його у горизонтальному напрямі

Без ADFORS GlasGrid

Напруження вільно
розповсюджується крізь
тріщину до поверхні.

З ADFORS GlasGrid

Напруження розподіляється
горизонтально та розсіюється
– мінімізується виникнення та
розповсюдження тріщин.

Протестовано лабораторно,
перевірено практикою

Тестування на моделі прискоренного навантаження в IFSTTAR
Метою цього експерименту було оцінити вплив армуючої геогратки ADFORS GlasGrid GG100 з міцністю на
розтяг 100 кН/м на термін служби асфальтобетонних шарів при відносно тонкому шарі зносу (80 мм). З цією
метою одна секція була армована геограткою ADFORS GlasGrid GG100, а друга порівнювана секція не була
армована. У першій фазі сталося 1 000 000 проїздів при навантаженні 65 кН, після цього пройшло ще 200 000
проїздів з навантаженням 70 кН.
Цей тест підтверджує позитивний вплив гратки зі скловолокна на стійкість асфальтобетонних шарів до виникнення тріщин:
Перша тріщина з’явилася через 800 000 циклов на неармованій частині. Наприкінці тесту 70 % поверхні неармованої секції було
вкрито тріщинами.
Армована частина не показала до завершення тесту (1,2 мільона циклів) ніяких тріщин.

Тест фрезерування та рециклювання в університеті RWTH в Ахені
У цьому тесті на існуючий шар дрібнозернистого асфальтобетону AC 16 B S була покладена геогратка
ADFORS GlasGrid GG200 з міцністю на розтяг 200 кН / м, a після цього перекрита шаром ЩМА SMA 8 S 4 см.
Потім відбулося фрезерування шару зносу разом з армуючою граткою.
Не було ніяких негативних явищ, геогратка не вплинула також на глибину фрезерування. Другий іспитциклічний тест втоми- підтвердив, що повторне застосування фрезерованного
грануляту з вмістом скловолокна в новій регенерованій асфальтобетонній
суміші покращує її характеристики.

Прихована сила
аеродромних поверхонь

Більш низькі витрати на обслуговування
аеродромних асфальтобетонних поверхонь на 30%
Аеропорт Централіа, Ексетер,
Онтаріо, Канада

Стан поверхні перед
ремонтом в 1992 році загроза безпеці

Стан армованої поверхні через
двадцать років (фотографія
зроблена в травні 2012 року)

Міжнародний аеропорт Хітроу
Лондон, Великобританія

Міжнародний аеропорт Ататюрк
Стамбул, Турція

Проект: Pink Elephant Car Park
Продукт: ADFORS GlasGrid GG50
Кількість: 45 000 м2
Дата укладання: червень 2005 г.

Проект: ремонт головної злітно-посадкової смуги
Продукт: ADFORS GlasGrid GG100
Кількість: 300 000 м2
Дата укладання: травень 2010 г.

Розроблена конструкція:
4 см шар зносу
ADFORS GlasGrid GG50 + емульсія
3 см вирівнюючий шар
існуюча конструкція – плити

Розроблена конструкція:
4 см шар асфальтобетону (SMA19 мм)
6 см шар асфальтобетону (HMA19 мм)
6 см шар асфальтобетону (HMA19 мм)
ADFORS GlasGrid GG100
10 см шар (CRL19 мм)

Подробиці проекту:
В аеропорту Хітроу в Лондоні була запропонована
реконструкція руліжної доріжки і ущільненої
асфальтобетонної парковки. Ремонт з обмеженим
бюджетом повинен був запобігти виникненню
відображених тріщин, продовжити термін служби
і запобігти проникненню вологи в конструкцію.
Застосування геогратки ADFORS GlasGrid в комбінації з
модифікованим полімером асфальтобетоном Sealoflex®
дозволило знизити товщину конструкції. У 2009 році був
проведений повний інспекційний огляд, і виявилося,
що цей спосіб виправдав себе і ефективно вирішує
проблему виникнення відображених тріщин.

Подробиці проекту:
Проект був розроблений з метою розширити і
зміцнити конструкцію смуги і частково реконструювати
шари підошви. Старі панелі були видалені і замінені
асфальтобетонними шарами, армованими геограткою
ADFORS GlasGrid. Ремонт дозволив розширити і
продовжити головну смугу і забезпечив здатність
витримувати набагато більші навантаження.
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Загальний опис

Властивості

Система армування для асфальтобетону ADFORS GlasGrid GG виробляється на заводі
компанії Saint-Gobain ADFORS, сертифікованому відповідно до стандарту ISO 9001:
2015, і відповідає всім вимогам стандарту EN 15381 (ДСТУ EN 15381:2015). ADFORS
GlasGrid GG - це самоклеюча скловолоконна геогратка високої міцності з жорсткою
структурою, покрита запатентованим еластомерним полімером з нанесенням
самоклеючого шару. Кожен компонент, який утворює геогратку, є стійким до
ультрафіолетового випромінювання і хімікатів, що містяться в природному
середовищі грунту. ADFORS GlasGrid GG відповідає значенням, протестованим в
акредитованій лабораторії:

Технічні параметри
Опис

GG 50

GG 100

GG 200

Стандарт

Міцність на розтяг
(MD x CD)

(55 x 55) - 5 кН/м

(115 x 115) - 15 кН/м

(115 x 215) - 15 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Відносне подовження

2,5 ± 0,5 %

2,5 ± 0,5 %

2,5 ± 0,5 %

EN ISO 10319
ASTM D6637

(95 x 95) ± 20 кН/м

(95 x 180) ± 20 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637
EN ISO 10319
ASTM D6637

Міцність на розтяг
(46 x 46) ± 10 кН/м
@ 2% подовження (MD x CD)

Жорсткість
@ 1% подовження (MD x CD)

(2.200 x 2.200)
± 200 Н/мм

(4.600 x 4.600)
± 600 Н/мм

(4.600 x 8.600)
± 600 Н/мм

Модуль Юнга Е

73.000 MПa

73.000 MПa

73.000 MПa

Маса одиниці
площі

205 г/м2

405 г/м2

603 г/м2

EN ISO 9864
ASTM D5261

Точка плавлення покриття
Точка плавлення скла

>232 °C
>820 °C

>232 °C
>820 °C

>232 °C
>820 °C

ASTM D276/EN ISO 3146
ASTM C338

Довжина рулону

150 м

100 м

70 м

Ширина рулону

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 м
(тип 8550)

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 м

1,5; 3,0 м

100, 150, 200, 300 м2

105, 210 м2

1,5; 2,0; 3,0 м
(тип 8552)
Площа рулону

150, 225, 300, 450 м2
(тип 8550)
225, 300, 450 м2
(тип 8552)

Самоклеючий шар

активується
тиском

активується
тиском

активується
тиском

Розмір вічок

25 x 25 мм (тип 8550)

12,5 x 12,5 мм (тип 8501)

25 x 19 мм

50 x 50 мм (тип 8552
внутрішній розмір
вічок 45 x 45 мм)

25 x 25 мм (тип 8511)

Матеріал

Скловолоконна армуюча гратка з модифікованим полімерним покриттям та самоклеючим
нижнім шаром, що активується тиском (1-2 проходи легкого катка).

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в
технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та
практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього
документа.

Висока міцність геогратки, що дозволяє
виконувати укладання без утворення хвиль
і рівномірно розподіляти навантаження.
Низький розтяг.
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.

Технічний лист
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Укладання
Заповніть вибоїни та тріщини в існуючій поверхні відповідною ремонтною сумішшю, на
фрезеровану поверхню укладіть вирівнюючий шар асфальтобетону. Поверхня повинна
бути сухою, чистою та без пилу при температурі 5 °C - 60 °C.
Відмотайте геогратку клейким шаром до гладкої нижньої поверхні.
Дотримуйте перекриття на кінці рулону 10 - 15 см та повздовжнє перекриття мінімальної
ширини 5 см.
Для активації клею притисніть гратку до поверхні і переконайтеся, що гратка достатньо
приклеїлася до поверхні.
Нанесіть сполучну бітумну емульсію в кількості, що відповідає вимогам проекту. (Формула
для розрахунку кількості емульсії наведена в інструкції Керівництво по укладанню на
стор. 4).
Дозвольте сполучній емульсії повністю висохнути.
Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.
Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по
укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб‘ютора
www.caponier.com.ua

Переваги
Швидке та ефективне укладання завдяки самоклеючому нижньому шару.
Висока міцність гратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль.
Просте різання.
Можливість проїзду по укладеній гратці (будівельна техніка, спеціальний транспорт).
Температурна і хімічна стійкість.
Відмінна поведінка при фрезеруванні.
Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у відновленому
асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування
Ширина
рулону

Продукт

Площа
рулону

Вага рулону

Діаметр
гільзи

Кількість рулонів
на піддоні

Загальна
площа

GG50

1м
1,5 м
2м
2м
3м
3м

150 м2
225 м2
300 м2
300 м2
450 м2
450 м2

35 кг
51 кг
69 кг
69 кг
104 кг
104 кг

76 мм
76 мм
76 мм
76 мм
100 мм
100 мм

12
12
6
10
6
10

1 800 м2
2 700 м2
1 800 м2
3 000 м2
2 700 м2
4 500 м2

GG100

1м
1,5 м
2м
2м
3м
3м

100 м2
150 м2
200 м2
200 м2
300 м2
300 м2

45 кг
67 кг
90 кг
90 кг
135 кг
135 кг

76 мм
76 мм
76 мм
76 мм
100 мм
100 мм

12
12
6
10
6
10

1 200 м2
1 800 м2
1 200 м2
2 000 м2
1 800 м2
3 000 м2

GG200

1,5 м

105 м2

69 кг

76 мм

12

1 260 м2

3м

210 м2

140 кг

100 мм

6

1 260 м2

3м

210 м2

140 кг

100 мм

10

2 100 м2

Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування геогратки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить
контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі
приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести
власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint- Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту
ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint- Gobain ADFORS.
Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
© 2019 Saint-Gobain ADFORS
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Загальний опис

Властивості

Композитна армуюча і гідроізоляційна система для асфальтобетону ADFORS GlasGrid CG
(CompoGrid) виробляється на заводі компанії Saint-Gobain ADFORS, сертифікованому
відповідно до стандарту ISO 9001:2015, і відповідає всім вимогам стандарту EN 15381
(ДСТУ EN 15381:2015). ADFORS GlasGrid CG - це композитний матеріал, що складається з
скловолоконної гратки з міцною структурою, покритої запатентованим еластомерним
полімером, і шару нетканого текстильного матеріалу. Кожен компонент, який утворює
геогратку, є стійким до ультрафіолетового випромінювання і хімікатів, що містяться в
природному середовищі грунту. Композитна гідроізоляційна система ADFORS GlasGrid
CG відповідає протестованим в акредитованій лабораторії значенням:

Технічні параметри
Стандарт

Опис

CG 50

CG 100

CG 200

Міцність на роозтяг
(MD x CD)

(55 x 55) - 5 кН/м

(115 x 115) - 15 кН/м

(115 x 215) - 15 кН/м EN ISO 10319
ASTM D6637

Відносне подовження

2,5 ± 0,5 %

2,5 ± 0,5 %

2,5 ± 0,5 %

Міцність на роозтяг
@ 2% подовження (MD x CD)

(46 x 46) ± 10 кН/м

(95 x 95) ± 20 кН/м

(95 x 180) ± 20 кН/м EN ISO 10319
ASTM D6637

Жорсткість
@ 1% подовження (MD x CD)

(2.200 x 2.200)
± 200 Н/мм

(4.600 x 4.600)
± 600 Н/мм

(4.600 x 8.600)
± 600 Н/мм

Модуль Юнга Е

73.000 MПa

73.000 MПa

73.000 MПa

Маса одиниці площі

335 г/м2

535 г/м2

733 г/м2

EN ISO 9864
ASTM D5261

Точка плавлення покриття
Точка плавлення скла

>232 °C
>820 °C

>232 °C
>820 °C

>232 °C
>820 °C

ASTM D276/EN ISO 3146
ASTM C338

Довжина рулону

100 м

70 м

60 м

Ширина рулону

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 м

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 м

1,5 м

Площа рулону

100, 150, 200, 300 м2

70, 105, 140, 210 м2

90 м2

Розмір вічок

25 x 25 мм

25 x 25 мм

25 x 19 мм

Матеріал

EN ISO 10319
ASTM D6637

EN ISO 10319

ASTM D6637

Скловолоконна армуюча гратка з модифікованим полімерним покриттям (виробництво
Літомишл), прикріплена до поліефірного текстильного матеріалу (виробництво Albion),
спеціально розроблена для ремонту шарів асфальтобетону.

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в
технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та
практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього
документа.

Висока міцність геогратки, що дозволяє
виконувати укладання без утворення хвиль
і рівномірно розподіляти навантаження
Низький розтяг.
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.

Технічний лист

ADFORS GlasGrid CG

2/2

Укладання
Геогратка ADFORS GlasGrid CG (CompoGrid) може укладатися на стару асфальтобетонну
поверхню або на відфрезеровану поверхню. Заповніть тріщини і нерівності більше
6 мм відповідною ремонтною сумішшю. Поверхня повинна бути сухою, чистою і без
пилу при температурі 5 °C - 60 °C.
Нанесіть сполучну бітумну емульсію в кількості, що відповідає вимогам проекту.
(Формула для розрахунку кількості емульсії наведена в інструкції Керівництво по
укладанню на стор. 3).
Укладайте геогратку нетканим текстильним матеріалом вниз відразу після нанесення
сполучної емульсії. Дотримуйте перекриття на кінці рулону в діапазоні 10-15 см і
поздовжнє перекриття мінімально 5 см. Між шарами перекриття нанесіть достатню
кількість сполучної емульсії для забезпечення міцного з‘єднання.
Для забезпечення просочення текстильного материала сполучною емульсією
притисніть геогратку до поверхні.
Дозвольте сполучній емульсії повністю висохнути.
Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.
Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по
укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб‘ютора
www.caponier.com.ua

Переваги
Універсальне застосування на існуючу та відфрезеровану поверхні.
Швидке та ефективне укладання.
Ефективний ізоляційний проміжний шар.
Висока жорсткість гратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль та
рівномірно розподіляти навантаження.
Просте різання.
Можливість проїзду по укладеній гратці (будівельна технiка, спеціальний транспорт).
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.
Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у відновленому
асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування
Ширина
рулону

Продукт

CG50

CG100

CG200

Площа
рулону

Вага рулону

Діаметр
гільзи

Кількість рулонів
на піддоні

Загальна
площа

1м

100 м2

36 кг

76 мм

12

1 200 м2

1,5 м

150 м

53 кг

76 мм

12

1 800 м2

2м

200 м

72 кг

76 мм

6

1 200 м2

2м

200 м

72 кг

76 мм

10

2 000 м2

3м

300 м2

108 кг

100 мм

6

1 800 м2

3м

300 м2

108 кг

100 мм

10

3 000 м2

1м

70 м

2
2
2

40 кг

76 мм

12

840 м2

1,5 м

2

105 м

59 кг

76 мм

12

1 260 м2

2м

140 м2

80 кг

76 мм

6

840 м2

2м

140 м2

80 кг

76 мм

10

1 400 м2

3м

210 м2

120 кг

100 мм

6

1 260 м2

3м

210 м

120 кг

100 мм

10

2 100 м2

1,5 м

90 м 2

72 кг

76 мм

12

1 080 м2

2

2

Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування геогратки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить
контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі
приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести
власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint- Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту
ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint- Gobain ADFORS.
Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
© 2019 Saint-Gobain ADFORS

GlasGrid®

CGL

Технічний лист
1/2

Загальний опис

Властивості

Композитна армуюча і гідроізоляційна система для асфальтобетону ADFORS
GlasGrid CGL (CompoGrid Lite) виробляється на заводі компанії Saint-Gobain ADFORS,
сертифікованому відповідно до стандарту ISO 9001:2015, і відповідає всім вимогам
стандарту EN 15381 (ДСТУ EN 15381:2015). ADFORS GlasGrid CGL - це композитний
матеріал, що складається з скловолоконної гратки з міцною структурою, покритої
запатентованим еластомерним полімером, і шару нетканого текстильного матеріалу.
Кожен компонент, який утворює геогратку, є стійким до ультрафіолетового
випромінювання і хімікатів, що містяться в природному середовищі грунту.
Композитна гідроізоляційна система ADFORS GlasGrid CGL відповідає протестованим
в акредитованій лабораторії значенням:

Технічні параметри
Стандарт

Опис

CG 50L

CG 100L

CG 200L

Міцність на розтяг
(MD x CD)

(55 x 55) - 5 кН/м

(115 x 115) - 15 кН/м

(115 x 215) - 15 кН/м EN ISO 10319
ASTM D6637

Відносне подовження

2,5 ± 0,5 %

2,5 ± 0,5 %

2,5 ± 0,5 %

EN ISO 10319
ASTM D6637

Міцність на розтяг
@ 2% подовження (MD x CD)

(46 x 46) ± 10 кН/м

(95 x 95) ± 20 кН/м

(95 x 180) ± 20 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Жорсткість
@ 1% подовження (MD x CD)

(2.200 x 2.200)
± 200 Н/мм

(4.600 x 4.600)
± 600 Н/мм

(4.600 x 8.600)
± 600 Н/мм

EN ISO 10319

Модуль Юнга Е

73.000 MПa

73.000 MПa

73.000 MПa

Маса одиниці
площі

239 г/м2

439 г/м2

637 г/м2

EN ISO 9864
ASTM D5261

Точка плавлення покриття
Точка плавлення скла

>232 °C
>820 °C

>232 °C
>820 °C

>232 °C
>820 °C

ASTM D276/EN ISO 3146
ASTM C338

Довжина рулону

150 м

100 м

70 м

Ширина рулону

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 м
(25 x 25 мм)

1,0; 1,5; 2,0; 3,0 м

1,0; 1,5; 3,0 м

100, 150, 200, 300 м2

70, 105, 210 м2

25 x 25 мм

25 x 19 мм

ASTM D6637

1,5; 3,0 м
(45 x 45 мм)
Площа рулону

150, 225, 300, 450 м2
(25 x 25 мм)
225, 450 м2
(45 x 45 мм)

Розмір вічок

25 x 25 мм
50 x 50 мм
(внутрішній розмір
вічок 45 x 45 мм)

Матеріал

Скловолоконна армована гратка з модифікованим полімерним покриттям, прикріплена
до поліефірного текстильного матеріалу, спеціально розроблена для ремонту шарів
асфальтобетону.

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в
технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та
практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього
документа.

Висока міцність геогратки, що дозволяє
виконувати укладання без утворення хвиль
і рівномірно розподіляти навантаження.
Низький розтяг.
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.

Технічний лист

ADFORS GlasGrid CGL

2/2

Укладання
Геогратка ADFORS GlasGrid CGL (CompoGrid Lite) може укладатися на стару
асфальтобетонну поверхню або на відфрезеровану поверхню. Заповніть тріщини і
нерівності більше 6 мм відповідною ремонтною сумішшю. Поверхня повинна бути
сухою, чистою і без пилу при температурі 5 °C - 60 °C.
Нанесіть сполучну бітумну емульсію в кількості, що відповідає вимогам проекту.
(Формула для розрахунку кількості емульсії наведена в інструкції Керівництво по
укладанню на стор. 3).
Укладайте геогратку нетканим текстильним матеріалом вниз відразу після нанесення
сполучної емульсії. Дотримуйте перекриття на кінці рулону в діапазоні 10-15 см і
поздовжнє перекриття мінімально 5 см. Між шарами перекриття нанесіть достатню
кількість сполучної емульсії для забезпечення міцного з‘єднання.
Для забезпечення просочення текстильного материала сполучною емульсією
притисніть геогратку до поверхні.
Дозвольте сполучній емульсії повністю висохнути.
Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.
Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по
укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб‘ютора
www.caponier.com.ua

Переваги
Універсальне застосування на існуючу та відфрезеровану поверхні.
Швидке та ефективне укладання.
Оптимальна вбиральність бітуму в текстиль.
Висока жорсткість гратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль.
Просте різання.
Можливість проїзду по укладеній гратці (будівельна технiка, спеціальний транспорт).
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.
Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у
відновленому асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування
Ширина
рулону

Продукт

Площа
рулону

Вага рулону

Діаметр
гільзи

Кількість рулонів
на піддоні

Загальна
площа

CG50L

1м
1,5 м
2м
2м
3м
3м

150 м2
225 м2
300 м2
300 м2
450 м2
450 м2

38 кг
57 кг
77 кг
77 кг
115 кг
115 кг

76 мм
76 мм
76 мм
76 мм
100 мм
100 мм

12
12
6
10
6
10

1 800 м2
2 700 м2
1 800 м2
3 000 м2
2 700 м2
4 500 м2

CG100L

1м
1,5 м
2м
2м
3м
3м

100 м2
150 м2
200 м2
200 м2
300 м2
300 м2

46 кг
69 кг
93 кг
93 кг
139 кг
139 кг

76 мм
76 мм
76 мм
76 мм
100 мм
100 мм

12
12
6
10
6
10

1 200 м2
1 800 м2
1 200 м2
2 000 м2
1 800 м2
3 000 м2

CG200L

1м
1,5 м
3м

70 м2
105 м2
210 м2

47 кг
70 кг
141 кг

76 мм
76 мм
100 мм

12
12
6 / 10

840 м2
1 260 м2
1 260 м2 / 2 100 м2

Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування геогратки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить
контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі
приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести
власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint- Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту
ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint- Gobain ADFORS.
Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
© 2019 Saint-Gobain ADFORS

GlasGrid®

PG

Технічний лист
1/2

Загальний опис

Властивості

Aрмуюча геогратка для локальних ремонтів ADFORS GlasGrid PG (Patch Grid)
виробляється на заводі компанії Saint-Gobain ADFORS, сертифікованому відповідно
до стандарту ISO 9001:2015, і відповідає всім вимогам стандарту EN 15381 (ДСТУ
EN 15381:2015). ADFORS GlasGrid PG - це скловолоконна гратка високої міцності
з жорсткою структурою, покрита запатентованим еластомерним полімером та
прикріплена до шару нетканого текстильного матеріалу і самоклеючого шару
модифікованого бітуму. Цей продукт спеціально розроблено для ручного локального
ремонту невеликих поверхонь, він може застосовуватися безпосередньо на
відфрезерованій поверхні без необхідності додаткової підготовки. ADFORS GlasGrid
PG відповідає значенням, протестованим в акредитованій лабораторії:

Технічні параметри
Опис

PG 100

PG 200

Стандарт

Міцність на розтяг
(MD x CD)

(115 x 115) - 15 кН/м

(115 x 215) - 15 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Відносне подовження

2,5 ± 0,5 %

2,5 ± 0,5 %

EN ISO 10319
ASTM D6637

Міцність на роозтяг
@ 2% подовження (MD x CD)

(95 x 95) ± 20 кН/м

(95 x 180) ± 20 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Жорсткість
@ 1% подовження (MD x CD)

(4.600 x 4.600)
± 600 Н/мм

(4.600 x 8.600)
± 600 Н/мм

EN ISO 10319

Модуль Юнга Е

73.000 MПa

73.000 MПa

Маса одиниці
площі

мин. 1400 г/м2

1830 г/м2

EN ISO 9864
ASTM D5261

Точка плавлення покриття
Точка плавлення скла
Точка плавления шару бітуму

>232 °C
>820 °C
>93 °C

>232 °C
>820 °C
>93 °C

ASTM D276/EN ISO 3146
ASTM C338

Довжина рулону

20 м

20 м

Ширина рулону

1,0 м

1,2 м

Площа рулону

20 м2

24 м2

Розмір вічок

25 x 25 мм

25 x 19 мм

Матеріал

Скловолоконна армуюча гратка с модифікованим полімерним
покриттям, прикріплена до поліефірного текстильного матеріалу та
самоклеючого шару модифікованого бітуму, що спеціально розроблена
для ремонту асфальтобетонних шарів.

ASTM D6637

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в
технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та
практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього
документа.

Висока міцність геогратки, що дозволяє
виконувати укладання без утворення хвиль
і рівномірно розподіляти навантаження.
Самоклеючий шар модифікованого бітуму.
Низький розтяг.
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.

Технічний лист

ADFORS GlasGrid PG

2/2

Укладання
ADFORS GlasGrid PG може укладатися на стару асфальтобетонну поверхню або на
відфрезеровану поверхню без додаткової підготовки. Поверхня повинна бути сухою,
чистою і без пилу при температурі 5 °C - 60 °C.
Розгорніть геогратку, знявши захисну плівку з нижнього боку, і укладайте
самоклеючим шаром модифікованого бітуму вниз. Дотримуйте перекриття на кінці
рулону в діапазоні 10-15 см і поздовжнє перекриття мінімально 5 см.
Для приклеювання притисніть гратку до поверхні.
Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.
Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по
укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб‘ютора
www.caponier.com.ua

Переваги
Універсальне застосування на існуючу та відфрезеровану поверхні.
Армування в місцях розширювальних та деформаційних швів, окремих тріщин та
локальних дефектів.
Швидке та ефективне укладання.
Самоклеючий шар модифікованого бітуму.
Нема потреби нагрівання.
Висока міцність гратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль.
Просте різання.
Можливість проїзду по укладеній гратці (будівельна технiка, спеціальний транспорт).
Температурна і хімічна стійкість.
Відмінна поведінка при фрезеруванні.
Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у
відновленому асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування
Ширина
рулону

Продукт

Площа
рулону

Вага рулону

Діаметр
гільзи

Кількість рулонів
на піддоні

Загальна
площа

PG100

1м

20 м2

28 кг

76 мм

12

240 м2

PG200

1,2 м

24 м2

45 кг

76 мм

12

288 м2

Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування геогратки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить
контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі
приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести
власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint- Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту
ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint- Gobain ADFORS.
Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
© 2019 Saint-Gobain ADFORS

GlasGrid®

PM

Технічний лист
1/2

Загальний опис

Властивості

Aрмуюча геогратка для ремонту навколо канализаційних люків ADFORS GlasGrid
PM (Patch Manhole) виробляється на заводі компанії Saint-Gobain ADFORS,
сертифікованому відповідно до стандарту ISO 9001:2015, і відповідає всім вимогам
стандарту EN 15381 (ДСТУ EN 15381:2015). ADFORS GlasGrid PM - це композитний
матеріал, що складається з скловолоконної гратки високої міцності з жорсткою
структурою, покритої запатентованим еластомерним полімером та прикріпленої до
шару нетканого текстильного матеріалу, і самоклеючого шару модифікованого бітуму.
Цей продукт спеціально розроблено для ремонту навколо каналізаційних люків, він
може застосовуватися безпосередньо на відфрезерованій поверхні без необхідності
додаткової підготовки. ADFORS GlasGrid PM відповідає значенням, протестованим в
акредитованій лабораторії:

Технічні параметри
Опис

PM 100

Стандарт

Міцність на розтяг
(MD x CD)

(115 x 115) - 15 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Відносне подовження

2,5 ± 0,5 %

EN ISO 10319
ASTM D6637

Міцність на роозтяг
@ 2% подовження (MD x CD)

(95 x 95) ± 20 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Жорсткість
@ 1% подовження (MD x CD)

(4.600 x 4.600)
± 600 Н/мм

EN ISO 10319

Модуль Юнга Е

73.000 MПa

Маса одиниці
площі

мин. 1000 г/м2

EN ISO 9864
ASTM D5261

Точка плавлення покриття
Точка плавлення скла
Точка плавления шару бітуму

>232 °C
>820 °C
>93 °C

ASTM D276/EN ISO 3146
ASTM C338

Розмір вічок

25 x 25 мм

Внутрішній діаметр

685 мм
785 мм

Кількість штук в 1 упаковці

5

Матеріал

Скловолоконна армуюча гратка с модифікованим полімерним
покриттям, прикріплена до поліефірного текстильного матеріалу та
самоклеючого шару модифікофаного бітуму, що спеціально
розроблена для ремонту асфальтобетонних шарів.

ASTM D6637

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в
технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та
практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього
документа.

Висока міцність геогратки, що дозволяє
виконувати укладання без утворення хвиль
і рівномірно розподіляти навантаження.
Самоклеючий шар модифікованого бітуму.
Низкий розтяг.
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.

Технічний лист

ADFORS GlasGrid PM

2/2

Укладання
ADFORS GlasGrid PM може укладатися на стару асфальтобетонну поверхню або на
відфрезеровану поверхню без додаткової підготовки. Поверхня повинна бути сухою,
чистою і без пилу при температурі 5 °C - 60 °C.
Видаліть захисну плівку з нижнього боку і укладайте геогратку самоклеючим шаром
вниз. Перекриття двох секторів кільця повинно бути мінімально 1 см.
Для приклеювання притисніть гратку до поверхні.
Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.
Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по
укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб‘ютора
www.caponier.com.ua

Переваги
Універсальне застосування на існуючу та відфрезеровану поверхні.
Унеможливлення розтріскування навколо каналізаційних люків.
Швидке та ефективне ручне укладання.
Самоклеючий шар модифікованого бітуму.
Нема потреби нагрівання.
Висока міцність гратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль.
Просте різання.
Можливість проїзду по укладеній гратці (будівельна технiка, спеціальний транспорт).
Температурна і хімічна стійкість.
Відмінна поведінка при фрезеруванні.
Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у
відновленому асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування
Продукт

PM100

Внутрішній
діаметр

Кількість
у коробці

685 мм

5

60x60x10 см

5 кг

20

785 мм

5

60x60x10 см

5 кг

20

Розміри
коробки

Вага коробки

Кількість коробок
на піддоні

Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування геогратки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить
контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі
приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести
власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint- Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту
ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint- Gobain ADFORS.
Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
© 2019 Saint-Gobain ADFORS

ГЕОГРАТКА

RG

Технічний лист
1/2

Загальний опис

Властивості

Система армування для асфальтобетону ADFORS RG виробляється на заводі компанії
Saint-Gobain ADFORS, сертифікованому відповідно до стандарту ISO 9001:2015, і
відповідає всім вимогам стандарту EN 15381 (ДСТУ EN 15381:2015). Геогратка ADFORS
RG - це самоклеюча скловолоконна геогратка високої міцності з жорсткою структурою,
покрита запатентованим еластомерним полімером з нанесенням самоклеючого
шару. Кожен компонент, який утворює геогратку, є стійким до ультрафіолетового
випромінювання і хімікатів, що містяться в природному середовищі грунту. Геогратка
ADFORS RG відповідає значенням, протестованим в акредитованій лабораторії:

Технічні параметри
Опис

RG100

Стандарт

Міцність на розтяг
(MD x CD)

(115 x 115) - 15 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Відносне подовження

2,5 ± 0,5 %

EN ISO 10319
ASTM D6637

Міцність на розтяг
@ 2% подовження (MD x CD)

(95 x 95) ± 20 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Жорсткість
@ 1% подовження (MD x CD)

(4.600 x 4.600)
± 600 Н/мм

EN ISO 10319
ASTM D6637

Модуль Юнга Е

73.000 MПa

Маса одиниці
площі

405 г/м2

EN ISO 9864
ASTM D5261

Точка плавлення покриття
Точка плавлення скла

>232 °C
>820 °C

ASTM D276/EN ISO 3146
ASTM C338

Довжина рулону

100 м

Ширина рулону

1,5 м

Площа рулону

150 м2

Самоклеючий шар

активується
тиском

Розмір вічок

38 x 38 мм

Матеріал

Скловолоконна армуюча гратка з модифікованим полімерним
покриттям та самоклеючим нижнім шаром, що активується тиском
(1-2 проходи легкого катка).

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в
технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та
практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього
документа.

Висока міцність геогратки, що дозволяє
виконувати укладання без утворення хвиль
і рівномірно розподіляти навантаження.
Низький розтяг.
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.

Технічний лист

ГЕОГРАТКА ADFORS RG

2/2

Укладання
Заповніть вибоїни та тріщини в існуючій поверхні відповідною ремонтною сумішшю, на
фрезеровану поверхню укладіть вирівнюючий шар асфальтобетону. Поверхня повинна
бути сухою, чистою та без пилу при температурі 5 °C - 60 °C.
Відмотайте геогратку клейким шаром до гладкої нижньої поверхні.
Дотримуйте перекриття на кінці рулону 10 - 15 см та повздовжнє перекриття
мінімальної ширини 5 см.
Для активації клею притисніть гратку до поверхні і переконайтеся, що гратка достатньо
приклеїлася до поверхні.
Нанесіть сполучну бітумну емульсію в кількості, що відповідає вимогам проекту.
(Формула для розрахунку кількості емульсії наведена в інструкції Керівництво по
укладанню на стор. 4).
Дозвольте сполучній емульсії повністю висохнути.
Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.
Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по
укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб‘ютора
www.caponier.com.ua

Переваги
Швидке та ефективне укладання завдяки самоклеючому нижньому шару.
Висока міцність гратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль.
Просте різання.
Можливість проїзду по укладеній гратці (будівельна техніка, спеціальний транспорт).
Температурна і хімічна стійкість.
Відмінна поведінка при фрезеруванні.
Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у
відновленому асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування
Ширина
рулону

Продукт

RG100

1,5 м

Площа
рулону
150 м2

Вага рулону

Діаметр
гільзи

67 кг

76 мм

Кількість рулонів
на піддоні
12

Загальна
площа
1 800 м2

Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування геогратки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить
контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі
приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести
власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.
1021-CPR-040/15-2
15
ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint- Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту
ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint- Gobain ADFORS.
Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
© 2019 Saint-Gobain ADFORS

ГЕОГРАТКА

RG CL

Технічний лист
1/2

Загальний опис

Властивості

Композитна армуюча і гідроізоляційна система для асфальтобетону ADFORS RG CL
виробляється на заводі компанії Saint-Gobain ADFORS, сертифікованому відповідно
до стандарту ISO 9001:2015, і відповідає всім вимогам стандарту EN 15381 (ДСТУ EN
15381:2015). Геогратка ADFORS RG CL - це композитний матеріал, що складається з
скловолоконної гратки з міцною структурою, покритої запатентованим еластомерним
полімером, і шару нетканого текстильного матеріалу. Кожен компонент, який утворює
геогратку, є стійким до ультрафіолетового випромінювання і хімікатів, що містяться
в природному середовищі грунту. Композитна армуюча і гідроізоляційна система
ADFORS RG CL відповідає протестованим в акредитованій лабораторії значенням:

Технічні параметри
Опис

RG 100CL

Стандарт

Міцність на розтяг
(MD x CD)

(115 x 115) - 15 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Відносне подовження

2,5 ± 0,5 %

EN ISO 10319
ASTM D6637

Міцність на розтяг
@ 2% подовження (MD x CD)

(95 x 95) ± 20 кН/м

EN ISO 10319
ASTM D6637

Жорсткість
@ 1% подовження (MD x CD)

(4.600 x 4.600)
± 600 Н/мм

EN ISO 10319

Модуль Юнга Е

73.000 MПa

Маса одиниці
площі

439 г/м2

EN ISO 9864
ASTM D5261

Точка плавлення покриття
Точка плавлення скла

>232 °C
>820 °C

ASTM D276/EN ISO 3146
ASTM C338

Довжина рулону

100 м

Ширина рулону

1,5 м

Площа рулону

150 м2

Розмір вічок

38 x 38 мм

Матеріал

ASTM D6637

Скловолоконна армована гратка з модифікованим полімерним
покриттям, прикріплена до поліефірного текстильного матеріалу,
спеціально розроблена для ремонту шарів асфальтобетону.

Наведені значення є результатом тестів, проведених в наших і акредитованих лабораторіях. Інформація в
технічних листах наводиться на підставі наших знань і є правильною і правдивою. Нові дослідження та
практичний досвід можуть принести нові знання, тому ми залишаємо за собою право на зміни цього
документа.

Висока міцність геогратки, що дозволяє
виконувати укладання без утворення хвиль
і рівномірно розподіляти навантаження.
Низький розтяг.
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.

Технічний лист

ГЕОГРАТКА ADFORS RG CL
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Укладання
Геогратка ADFORS RG CL може укладатися на стару асфальтобетонну поверхню
або на відфрезеровану поверхню. Заповніть тріщини і нерівності більше 6 мм
відповідною ремонтною сумішшю. Поверхня повинна бути сухою, чистою і без пилу
при температурі 5 °C - 60 °C.
Нанесіть сполучну бітумну емульсію в кількості, що відповідає вимогам проекту.
(Формула для розрахунку кількості емульсії наведена в інструкції Керівництво по
укладанню на стор. 3).
Укладайте геогратку нетканим текстильним матеріалом вниз відразу після нанесення
сполучної емульсії. Дотримуйте перекриття на кінці рулону в діапазоні 10-15 см і
поздовжнє перекриття мінімально 5 см. Між шарами перекриття нанесіть достатню
кількість сполучної емульсії для забезпечення міцного з‘єднання.
Для забезпечення просочення текстильного материала сполучною емульсією
притисніть геогратку до поверхні.
Дозвольте сполучній емульсії повністю висохнути.
Виконайте укладання верхнього шару асфальтобетону.
Більш детальну інформацію про використання дізнайтеся з Керівництва по
укладанню, що розташовано на сайті ADFORS або на сайті офіційного дистриб‘ютора
www.caponier.com.ua

Переваги
Універсальне застосування на існуючу та відфрезеровану поверхні.
Швидке та ефективне укладання.
Оптимальна вбиральність бітуму в текстиль.
Висока жорсткість гратки дозволяє виконати укладання без утворення хвиль.
Просте різання.
Можливість проїзду по укладеній гратці (будівельна технiка, спеціальний транспорт).
Температурна і хімічна стійкість.
Можливість фрезерування.
Необмежена можливість повторної переробки і поліпшені властивості у
відновленому асфальтобетонному покритті (RAP).

Пакування
Ширина
рулону

Продукт

RG100CL

1,5 м

Площа
рулону
150 м2

Вага рулону
69 кг

Діаметр
гільзи
76 мм

Кількість рулонів
на піддоні
12

Загальна
площа
1 800 м2

Saint-Gobain ADFORS не бере на себе ніякої відповідальності за порядок дій, результати укладання або інше застосування геогратки ADFORS GlasGrid, якщо не проводить
контроль над проектуванням та виконанням укладання, над матеріалами, що використовуються, та умовами застосування. Це виключення відповідальності включає всі
приховані гарантії, встановлені законом чи інші включені гарантії звернення та придатності для конкретного застосування. Покупець або користувач повинен провести
власне пробне укладання, щоб визначити, чи можна використовувати продукт в конкретному випадку і за даних умов.
1021-CPR-040/15-2
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ADFORS GlasGrid® виробляється на заводі компанії Saint- Gobain ADFORS, сертифікованому згідно стандарту
ISO 9001 : 2015. ADFORS GlasGrid® є зареєстрованим товарним знаком компанії Saint- Gobain ADFORS.
Патенти США 8.038.364; 8.349.431 і 8.882.385. Виконується оформлення подальших патентних прав.
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