CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Ò
SIATKI HaTelit C 40/17
Prezentowane obok

Aprobata opracowana przez IBDiM Nr AT/2002-04-0274 wa¿na do 2007.10.01.

SIATKI
reprezentuj¹ œwiatowe standardy i s¹ niezast¹pione dla najwy¿szej jakoœci wykonawstwa:
» zbrojeñ miêdzywarstwowych
celem zapobie¿enia powstawaniu spêkañ odbitych;
» remontów nawierzchni, na
których wyst¹pi³y prostopad³e
do osi drogi spêkania pochodz¹ce od skurczu podbudów
wykonanych z chudego
betonu;
» zbrojeñ poszerzeñ dróg w tym
szczególnie dobudowywanych ró¿nego rodzaju zatok;
» zbrojeñ po³¹czeñ pasów
nawierzchni;
» zbrojeñ odcinków przekopów
przez drogi;
» zbrojeñ asfaltowej nak³adki na
starej nawierzchni betonowej;
» ograniczenia destrukcyjnego
oddzia³ywania szkód górniczych na konstrukcje liniowe
(drogowe).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Wspó³czynnik efektywnoœci „FE” dla nawierzchni zazbrojonej
w stosunku do nawierzchni niezazbrojonej*:

4-ro krotne
zwiêkszenie

Si³a standardowa (UTS, nominalnana) naci¹gaj¹ca przy zerwaniu
dla siatki zespolonej z w³óknin¹ (ISO 10319, z 95% poziomem ufnoœci) :

50/50

kN/m

Œrednia wytrzyma³oœæ rzeczywista, stwierdzona przed zabudow¹*:

52,43

kN/m

Przenoszona si³a przy 2% wyd³u¿eniu*:

13,04

kN/m

Przenoszona si³a przy 3% wyd³u¿eniu*:

15,59

kN/m

Przenoszona si³a przy 5% wyd³u¿eniu*:

21,84

kN/m

Nominalne (aprobacyjne) wyd³u¿enie przy zerwaniu (wzd³u¿/wszerz): £ 12/12

%

Rzeczywiste œrednie wyd³u¿enie przy zerwaniu*:

9,98

%

Rzeczywiste œrednie wyd³u¿enie przy deklarowanej sile*:

9,61

%

Si³a naci¹gaj¹ca przy zerwaniu dla samej
w³ókniny (wzd³u¿/wszerz):

³ 3,5/3,5

kN/m

®

SIATKI HaTelit :
» pracuj¹ w nawierzchniach w
pe³nym wystepuj¹cym w
Polsce zakresie temperatur
od - 35°C do +65°C;
» zapewniaj¹ wieloletni¹
eksploatacjê zazbrojonych
nawierzchni;
» zwiêkszaj¹ wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie warstw
nawierzchni;
» przejmuj¹ poziome naprê¿enia rozci¹gaj¹ce w warstwach
i zapewniaj¹ ich równomiern¹
dystrybucjê na wiêkszej
powierzchni;
» posiadaj¹ zdecydowanie
korzystniejsz¹ od innych
typów siatek wielkoœæ
pe³zania w czasie pod obci¹¿eniem;
» charakteryzuj¹ sie odpornoœci¹ na œrodki chemiczne,
mikroorganizmy, promieniowanie UV oraz uszkodzenia
mechaniczne;
» posiadaj¹ nie podatne na
destrukcje, mocne i elastyczne wêz³y i pasma siatki;
» charakteryzuje je ³atwy
transport;
» nie wymagaj¹ wstêpnego
naci¹gu i gwoŸdziowania;
» pozwalaj¹ na ruch technologiczny pojazdów w trakcie
monta¿u i wyk³adania;
» nie nawijaj¹ siê ani nie przesuwaj¹ siê pod ko³ami ruchu
technologicznego.

Odpornoœæ na temperaturê, do:

256

Skurcz w temp. 190 oC:

±1

o

C

%

Tworzywo:
Siatka:
W³óknina:
Pow³oka:

Poliester
Polipropylen
Bitumiczna

* - ¿ród³o badañ: Research Aeronautics Technological Institute, São Paulo (Brazylia).

Kompozyt zgodny z zaleceniami Prof. dr hab. in¿. Dariusza Sybilskiego, Zastêpcy
Dyrektora IBDiM Warszawa, Kierownika Zak³adu Technologii Nawierzchni (Polskie Drogi
nr 3/2004, str.24-26). Nie wymaga ko³kowania ani wykonania wstêpnego naci¹gu.
Kompozyt nas¹czony bitumem, efektem czego jest zaoszczêdzenie czêœci nak³adów na
podlew emulsj¹ kationow¹. Wymagany podlew: jedynie 0,25-0,4 kg/m2 w przeliczeniu na
100% asfaltu.

PARAMETRY ZAOPATRZENIOWE:
Wielkoœæ oczek:
Wmiary standardowe:
szerokoœci:
d³ugoœæ:

40 x 40

mm

1,0 / 2,0 / 4,0 / 5,0 m
100,0 / 150,0 m

Masa powierzchniowa:

360

g/m2

INFORMACJE UZUPE£NIAJ¥CE DLA PROJEKTANTÓW:
Na ka¿dym opakowaniu siatki, tak, jak na ka¿dej rolce wyrobu HaTelitÒ C 40/17 produkcji firmy Huesker®,
jest umieszczona etykieta zawieraj¹ca nastêpuj¹ce dane:
- typ wyrobu oraz nazwê, adres producenta i datê produkcji;
- parametry zaopatrzeniowe;
-informacjê, i¿ wyrób posiada wa¿n¹ Aprobatê Techniczn¹ dla HaTelitÒ C 40/17.

Dalsze niezbêdne informacje techniczne jak te¿ doradztwo na temat
w³aœciwoœci, zastosowañ i zasad doboru tego i innych geosyntetyków - udziela:

PRZEDSIÊBIORSTWO REALIZACYJNE *INORA* Sp. z o.o.
44-101 Gliwice 1; skr. poczt. 482; ul. Prymasa S. Wyszyñskiego 11;
Tel. (0-32) 238 86 23; 230 49 96;
Fax (0-32) 238 86 23; 230 49 97;
e-mail: inora@inora.com.pl

