Geosinteticele TENSAR®
în construcţii
ghidul produselor, sistemelor
si serviciilor

Tehnologia Tensar – produse şi sisteme
practice demonstrate şi know-how-ul
pentru a le construi
Tehnologia Tensar® este adoptată pe scară largă pentru
stabilizarea pamantului și optimizarea pavajului, pentru
îmbunătățirea performanței structurale a drumurilor si
platformelor. Tehnologia Tensar este, deasemenea,
adoptată pentru structuri de sprijin oferind costuri reduse
și versatilitate față de metodele tradiționale. Prin economii
reale de cost și timp, tehnologia Tensar va poate ajuta la
îmbunătățirea proiectului dumneavoastra precum și la
mentinerea capitalului investit.

Tensar ofera, de peste 30 de ani, soluții economice pentru
infrastructura și cerintele de dezvoltare ale amplasamentului.
LIDER INTERNAŢIONAL

PERFORMANTA DEMONSTRATA

Tensar International este lider mondial în producerea şi
furnizarea de produse şi sisteme de stabilizare si armare
a pamantului si de optimizare a pavajelor. Experienţa si
cunostintele noastre au fost acumulate în mai multe decenii
de colaborare fructuoasă in proiecte internaţionale. Echipa
noastra, alcatuita din ingineri constructori profesionisti, ofera
consultanţă şi proiectare in vederea utilizării produselor şi
sistemelor Tensar in aplicaţiile dumneavoastra.

Produse de înaltă tehnologie, geogrilele şi geotextilele
noastre au fost testate exhaustiv şi riguros de catre
universităţi de prestigiu, laboratoare independente şi
autorităţi naţionale atât în condiţii de laborator cât şi în
teren. Majoritatea produselor si sistemelor Tensar au primit
certificare internaţională si sunt recunoscute ca soluţii
economice, rapide şi durabile pentru problemele intalnite
pe scara larga in constructii.

CELE MAI BUNE SOLUŢII INOVATOARE PENTRU MII
DE APLICAŢII

UN PARTENERIAT PENTRU SUCCES

Gama inovatoare de geogrile Tensar a fost dezvoltata in mod
continuu, de la introducerea pe piata in anii 70 ca primele
produse geosintetice de acest tip. De performanţele
remarcabile ale geogrilelor şi geotextilelor Tensar au
beneficiat mii de drumuri, cai ferate, piste, terasamente şi
multe alte aplicatii din întreaga lume. Produsele Tensar sunt
disponibile oriunde este necesară stabilizarea fundatiilor,
optimizarea pavajelor şi armarea pământului si pot fi
achizitionate prin reţelele de distribuitori specializaţi Tensar.
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Serviciile de consultanţă asigurate de Tensar fac parte
integrantă din fiecare colaborare. Echipa noastră de
proiectare şi inginerii constructori lucrează cu dumneavoastră
din faza iniţială până în faza finală pentru a oferi soluţii
eficiente care să răspundă cerinţelor, ajutându-vă să
îndepiniţi obiectivele la timp şi cu investiţii minime.
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Stabilizarea fundatiei
ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANTEI STRUCTURALE LA DRUMURI ȘI PLATFORME CU
STRAT STABILIZAT MECANIC TENSAR
Exista in prezent o solicitare fără precedent de proiecte economice şi ecologice pentru drumuri,
platforme de containere in porturi, parcări, aerodromuri şi suprafeţe cu portanţă ridicată situate pe
terenuri slabe sau variabile. Tensar poate asigura performanţe înalte cu sistemele bazate pe geogrile
care indeplinesc aceste cerinte.
Contributia structurala oferita de geogrilele Tensar® TriAx® este de a stabiliza straturile neconsolidate
ale drumurilor şi zonelor traficabile pentru a crea un strat stabilizat mecanic. Particulele de agregat se
încleştează în ochiurile geogrilei, confinându-le şi creând astfel un material compozit îmbunătăţit prin
performanţele caracteristice specifice.
Geogrila TriAx este un produs cu adevarat multidirectional, are rigiditate radiala si proprietati izotrope.
Incercări independente au confirmat faptul ca forma nervurilor şi a jonctiunilor geogrilelor Tensar
contribuie la performanta stratului stabilizat mecanic.
Din 1980 si pana in prezent, cateva sute de milioane de metri patrati de geogrile Tensar au fost
incorporate cu succes in diverse proiecte, in conditii de lucru şi conditii climatice variate.

Alegerea solutiei pentru
stabilizarea fundatiei drumului
in proiectul dumneavoastra
De cand Tensar a introdus geogrile rigide din polimeri, în urmă
cu peste 30 de ani, acestea au devenit o componenta majora
a proiectelor de constructii civile.
Intr-un proiect poate exista o singura aplicatie cu geogrile sau
poate fi necesara o soluţie care să implice o combinaţie de
aplicaţii.
Nivelul serviciilor tehnice pentru proiectare variază de la
o sugestie de proiectare oferită gratuit până la proiectare şi
furnizare acolo unde Tensar poate prelua responsabilitatea
pentru proiectarea straturilor stabilizate mecanic in functie
de parametrii de proiectare conveniti iniţial. Tensar poate
oferi specificaţii si calcule de proiect.

REDUCEREA COSTURILOR ŞI A EMISIILOR
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Geogrilele Tensar TriAx combină reduceri majore ale costurilor
cu beneficii considerabile ale performantei în stratul granular
de umplutură, fundaţie şi alte straturi cu agregat. Comparând
cu un strat de agregat nestabilizat, TriAx vă oferă o serie de
avantaje:
˴˴ R
 educe grosimea materialului granular cu până la 50%,
fără pierderi ale performanţei
˴˴A
 sigura o reducere a pământului excavat, precum si
conservarea agregatelor naturale
˴˴C
 ontrolul tasarii diferentiate
˴˴R
 educe perturbarea şi slăbirea formatiunilor sensibile
din fundaţie
˴˴Î mbunătăţeşte compactarea umpluturii
˴˴C
 reşte durata de viaţă
˴˴C
 reşte capacitatea portantă
˴˴Asigura reducerea de pana la 50% a emisiilor de dioxid de
carbon pe durata executiei

APLICATII MAJORE DE STABILIZARE A FUNDATIEI
DRUMULUI CU TEHNOLOGIA TENSAR®
Reducerea grosimii
stratului
Numeroase programe de cercetare de-a
lungul anilor au demostrat in mod repetat
factorii ridicaţi de stabilitate atribuiţi
geogrilelor Tensar. Cu performanţele
imbunataţite ale geogrilelor Tensar® TriAx®,
tehnologia Tensar ofera acum reduceri şi
mai mari in cantitatea de agregate.
*

Vezi brosura Tensar stabilizari de pamanturi

CRESTEREA CAPACITATII
PORTANTE
Prin aplicarea Tehnologiei Tensar
capacitatea de distrubtie a sarcinii a unui
strat stabilizat cu Tensar TriAx poate
creste capacitatea portanta a platformelor
de lucru pentru maşini de mare tonaj,
macarale şi instalaţii de foraj.

CONTROLUL TASARILOR
DIFERENTIATE
Straturile multiple de geogrile Tensar TriAx
într-un strat de agregat creeaza o platforma
rigida flexibila. Prin utilizarea tehnologiei
Tensar pot fi atenuate efectele variabilitatii
calitatii stratului suport din fundatie.

ACOPERIREA DEPOZITELOR
ALCĂTUITE DIN STRAT CU
PORTANŢĂ REDUSĂ
Acolo unde terenul este extrem de slab,
tehnologia Tensar TriAx va sta la dispozitie
pentru operatiuni de acoperire. Geogrilele
Tensar TriAx permit instalarea in siguranţă
şi compactarea umpluturii in cazul acoperirii
lagunelor de namol şi a depozitelor de
deseuri industriale.

TriAx® ofera îmbunatăţirea confinării şi interactiunii cu agregatul, ducand la imbunatatirea performantelor structurale ale stratului stabilizat mecanic.

Înclestarea particulelor şi efectul de confinare creste gradul de compactare peste
pamanturi slabe și crește rigiditatea stratului de agregate de deasupra.

Reduceri ale costurilor construcţiei

Strat granular
nestabilizat

Fundatie

Strat stabilizat
mecanic
Tensar®TriAx® (SSM)

ACOPERIREA DEPOZITELOR ALCĂTUITE DIN
MATERIALE CU PORTANŢĂ REDUSĂ

Tensar a continuat sa dezvolte şi sa perfectioneze tehnicile pentru
acoperirea depozitelor cu portanţă redusă şi este considerată de
ingineri ca fiind metoda preferata pentru acoperirea depozitelor
de nămol şi a celor de deseuri industriale.

STRAT STABILIZAT
MECANIC

Fundatie

CRESTEREA CAPACITATII PORTANTE
Sectiuni cu performanţe echivalente
TriAx permite economisirea considerabilă a materialului granular şi în consecinta
reduce emişiile de CO2 în faza de construcţie.

Pe terenuri de fundare slabe, este deseori nevoie de constructia
unor drumuri de acces şi a platformelor de lucru care trebuie sa
sustina sarcini foarte mari. Tensar are o metodă eficienta de
proiectare pentru platforme de lucru sigure care încorporează
TriAx, oferind astfel economii semnificative contractantilor.
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Optimizarea pavajului
ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANTEI
STRUCTURALE A INTREGULUI PAVAJ CU
STRATURI TENSAR STABILIZATE MECANIC
Sistemul Tensar® Spectra® de optimizare a pavajelor
vă oferă instrumentele și siguranta necesare care va
permit sa satisfaceti cerintele individuale ale clienților
sau cerințele speciale ale proiectului, reducand în
același timp costurile de executie și de întreținere pe
termen lung. Sistemul Tensar de optimizare a pavajelor
vă oferă performanța stratului stabilizat mecanic
Tensar, instrumente de proiectare și experiența
acumulata pentru a fi siguri că durata de viața
a pavajului este mentinuta odata cu capitalul investit.

Prelungirea duratei de viata utilizand Sistemul Tensar® Spectra®
de optimizare a pavajului
Sistemul Tensar® Spectra® de optimizare a pavajelor
exploatează performanța dovedită a unui strat de agregate
stabilizat mecanic cu geogrile TriAx. Sistemul cuprinde
următoarele componente:

STRAT STABILIAT MECANIC TENSAR (SSM)
Stratul granular stabilizat cu geogrile Tensar TriAx va actiona
ca un compozit datorita mecanismului de inclestare care are
loc între agregat și structura geogrilei rigide. Acest compozit
alcatuit din geogrila si agregat este cunoscut ca strat
stabilizat mecanic Tensar.

INSTRUMENTE DE PROIECTARE
Proprietățile de performanță ale stratului stabilzat mecanic
Tensar pot fi incluse în analiza pavajelor, permitând
proiectantilor sa beneficieze de:

CERCETARE SI TESTAREA PERFORMANTEI
Proprietățile de performanță ale straturilor stabilizate cu geogrile
Tensar au făcut obiectul unor ample subiecte de cercetare,
incluzand utilizarea utilajelor de pavare accelerata la scara naturala
la Divizia de igineri SUA și la Universitatea din Illinois S.U.A.
Aceasta cercetare are in vedere cuantificarea beneficiilor utilizarii
geosinteticelor în pavaje, cu date de performanță la scara naturala.
(Ref: AASHTO R50-09)
Această investiție vastă în domeniul cercetării a permis
dezvoltarea factorilor de stabilizare Tensar, care reprezintă
influența asupra întregului pavaj cu geogrile Tensar TriAx într-un
strat de agregat.

˴˴ Metodologie demonstrata de proiectare a pavajelor
˴˴ Evaluarea analizei ciclului de viață a costurilor
˴˴ Evaluare de mediu în ceea ce privește amprenta de carbon
(CO2)
˴˴ Sistem bazat pe performanța

STABILIZARE
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Organizația Europeană de Agrementare Tehnica (EOTA®)
defineste stabilizarea ca pe o consecință benefică asupra
capacitatii de deservire a unui strat granular liber, prin blocarea
mișcării particulelor acelui strat sub sarcină aplicata. Acestea
este rezultatul efectului mecanic al confinarii in stratul de
agregat, rezultand din mecanismul de inclestare asigurat de
geogrila rigide. (a se vedea Raportul tehnic EOTA TR41, ediția
octombrie 2012).
Tensar a efectuat, de-a lungul anilor, numeroase cercetari de laborator și
incercari la scară naturala pentru evaluarea efectului de stabilizare a geogrilelor
Tensar la pavaje flexibile.

Asfalt
Optimizare
pavaj cu strat
stabilizat
mecanic
Tensar
Spectra
Fundatie
Stabilizata
Tensar, daca
este necesar

Straturi granulare
Geogrila Tensar
TriAx®
Straturi granulare
Geogrila Tensar®
TriAx®
Fundatie

Sistemul Tensar® Spectra® de optimizare
a pavajelor poate îmbunătăți performanța
structurală a întregului pavaj
Sistemul Tensar® Spectra® de optimizare a pavajelor utilizează
proprietățile de performanță îmbunătățita data de un strat stabilizat
mecanic Tensar întregului drum, pentru a oferi proiectantilor
o modalitate inovatoare de reducere a costurilor, atât pentru agregate
cat și pentru asfalt, precum si de adaugare de valoare in constructia
de drumuri.

Reducerea costurilor de construcție și de întreținere pe termen lung
Sistemul Tensar Spectra de optimizare a pavajelor oferă mijloacele necesare și încredere în inginerii proiectanti care isi adapteaza
proiectul la cerințele individuale ale clienților sau la cerintele specifice din proiect și care demonstreaza valoarea crescută odata cu
utilizarea acestei tehnologii performante.

REDUCEREA GROSIMII PAVAJULUI
S-a demonstrat ca sistemul Tensar Spectra de
optimizare a pavajului reduce grosimea stratului total
de pavaj cu 50%, menținând în același timp obiectivele
de performanță.
Prin reducerea cantității de agregat din fundatie și/sau
de asfalt necesar în construcția pavajului final, se obtin
beneficii, astfel:
˴˴ Economii de bani în ceea ce priveste livrarea,
instalarea si compactarea agregatelor și/sau
a materialelor asfaltice
˴˴ Reducerea emisiilor de carbon in ceea ce priveste
extractia, livrarea și instalarea agregatelor precum
si a materialelor asfaltice

CRESTEREA DURATEI DE VIATA
Adoptarea sistemului Tensar de optimizare a pavajelor
poate prelungi durata de exploatare a unui drum și ofera
beneficii în ceea ce privește:

Fara stabilizare

Strat stabilizat mecanic Tensar

Geogrila Tensar TriAx

Reduceri mari de ale umpluturii de agregat se pot obtine (până la 50%) fără
a compromite performanța drumului.

Fara stabilizare

Strat stabilizat mecanic Tensar
Aceeași grosime - încărcare sporita din trafic

Durata de viata sporita fără a crește grosimea stratului de pavaj.

˴˴ Perioada mai mare între operațiile de întreținere
˴˴ Capacitatea de a prelua incarcari mai mari din trafic,
fără a crește grosimea stratului

REDUCEREA COSTULUI CICLULUI DE VIATA
Prin aplicarea sistemului Tensar de optimizare
a pavajelor, costurile se pot reduce prin:
˴˴ Reducerea costurilor initiale de construcție
˴˴ Creșterea performanței pavajului, reducand astfel
costurile de întreținere și reabilitare
˴˴ Cresterea duratei de viata
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Un pavaj stabilizat cu geogrile Tensar TriAx poate minimiza deteriorarea structurală
și ajuta la mentinerea întregul pavaj.

Sistemele TensarTech® de
structuri de sprijin permit
constructia pantelor mai
abrupte, cu beneficii de
viteza şi versatilitate
Sistemele de sprijin TensarTech pentru taluzuri pot scurta timpul de executie și reduc la minimum
intreruperea traficului.

Sistemul TensarTech® structuri
de sprijin pentru taluzuri

Sistemul TensarTech® pentru
Pante Verzi

Versatilitate şi sisteme dovedite, potrivite
cu proiectul dumneavoastra

CONSTRUCTII PRACTICE, ECONOMICE SI ATRACTIVE
PANA LA 70 DE GRADE

Sistemele TensarTech de structuri de sprijin permit
constructia pantelor mai abrupte cu beneficii legate de viteza
şi versatilitate şi ofera economii mari de pana la 75% fata de
metodele alternative.

Sistemul TensarTech pentru pante verzi este proiectat pentru
construirea de structuri din pământ armat cu panta de pana
la 70 de grade.

Datorita constrangerilor tot mai mari date de legile din
construcţii, costurile de achizitie ale terenurilor şi cele legate
de protectia mediului, Tensar are disponibile o varietate de
sisteme pentru pante de pana la 70 de grade cu o serie de
finisaje care să se potriveasca cu sistemele de constructie
alese de dumneavoastra.
Diversitatea de sisteme pe care o va oferim va poate ajuta
încă de la aprobarea proiectului sau va poate oferi flexibilitate
mare din punct de vedere estetic în comparaţie cu sistemele
traditionale de structuri de sprijin.

Fatada consta in unitati din plasa de otel conectate la
geogrile folosind conexiunea de inalta eficienta Tensar
bodkin. In timpul instalarii acestea sunt căptuşite saltelele
anti-erozionale, permitând covorului de vegetatie ales sa se
înrădăcineze pe pantă, chiar dacă acestea sunt plante
căţărătoare, ierburi sau doar simple acoperiri de sol.
Eficacitatea costurilor sistemelor TensarTech pentru pante
verzi ofera multe avantaje fata de structurile de beton
traditionale precum şi un aspect atractiv fata de gabioane
sau cutii umplute cu pămînt vegetal.

SISTEMELE TENSARTECH PENTRU TALUZURI POT:
˴˴ Permite realizarea de constructii rapide şi economice
˴˴ Maximiza zona de platou pe un teren inclinat
˴˴ Suporta tasările diferenţiate
˴˴ Optimiza utilizarea spatiilor disponibile

Elemente
de îmbinare

Geogrilele
uniaxiale Tensar

˴˴ Permite utilizarea materialelor disponibile din şantier
(inclusiv materiale coezive sau contaminate) sau
materiale de umplutura reciclate
˴˴ Oferi rezistenţă ridicată la acţiunea cutremurelor
˴˴ Evita metodele costisitoare de tratare a fundaţiilor

Unitati din plasa
de fier la fatada
Stabilizarea
vegetatiei
Conectare
buna la fatada
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O secţiune tipică prin Sistemul TensarTech pentru faţade cu pante verzi
înclinate pentru a ajuta irigarea vegetatiei.

Sistemul TensarTech pentru pante verzi poate oferi solutii practice pentru
constructii dificile.

Sistemul TensarTech verde natural poate oferi o solutie durabila, economic-eficienta şi atractivă împotriva inundaţiilor.

Sistemul TensarTech® Verde
Natural

Sistemul TensarTech®
Repararea Alunecărilor

TENSARTECH® Verde natural este un sistem
stabil atunci cand pantele au inclinatii de
pana la 45°

Reparare rapida şi eficienta
a terasamentelor sau a excavaţiilor

Sistemul se bazeaza pe geogrilele Tensar® care consolideaza
pământul, oferind o structura stabila pe termen lung şi un
nivel ridicat de protectie impotriva eroziunii pentru a ajută
la dezvoltarea vegetaţiei alese şi stabilizarea sistemului
radicular. Aceste plase ofera tot sprijinul rădacinilor şi retine
umiditatea necesara pentru o creştere susţinută a vegetaţiei
pentru acoperirea pantei.
In plus, Tensar este in masura sa ofere consiliere cu privire la
lucrările de construcţie şi selectie a vegetaţiei pentru a asigura
o crestere şi acoperire optimă.

Armare
principala

Armare secundara

Geogrilele Tensar® pot fi folosite pentru a oferi o alternativa
rapidă, rentabilă şi cat mai ecologică pentru repararea
alunecarilor de teren.
In mod tradiţional acestea ar implica excavarea şi transportul
materialului de umplere. Înlocuirea acestor materiale cu
material granular importat nu este doar consumatoare de timp
şi costisitoare, mai este nevoie şi de existenţa unor exploatări
pentru agregate, exploatări care pot fi dăunătoare mediului
înconjurător.
Tensar ofera o soluţie prin care pământul excavat poate
fi folosit la armarea cu geogrile, reducand nevoia de
suplimentare cu pamant. Activitatea de constructie este
imbunatatita semnificativ deoarece transporturile in
interiorul santierului sunt mentinute la un nivel minim.
˴˴ Reducerea bascularii in interiorul santierului

Dezvoltarea vegetației
și protecție erozionala
pe termen lung

˴˴ Reducerea transportului de material granular
˴˴ Poluare şi costuri de transport mai reduse
˴˴ Reduce perturbarea traficului şi inchiderea strazilor
˴˴ Mai economic decat metodele traditionale cu pana
la 75%
˴˴ Indeplineste obiective de constructii durabile

Geogrila Tensar confera pamântului consolidare şi stabilitate pe termen
lung.

O sectiune tipica prin Sistemul TensarTech pentru taluzuri
1 Panta nearmata / alunecare de teren

2

3 Sistem complet TensarTech pentru remediere in cazul
alunecarilor

Noul profil al pantei
Profil original
Alunecare profil

Cercul de
alunecare

Material excavat
din alunecare

Profil de
excavare
in trepte

Material de
umplutură refolosit
si compactat

Geogrile
Tensar
Uniaxiale
Drenaj

9

Sistemele TensarTech® cum este acest zid din blocheti TW1 sunt potrivite pentru cele mai solicitante aplicatii şi sunt suficient de flexibile pentru a se adapta atat
cerintelor tehnice cat şi estetice.

Sisteme TensarTech® de sprijin al pamantului si pentru culee de pod
O gama completa de solutii şi recomandari pentru proiectele tale
Sistemele TensarTech® au parte de o reputatie dovedita la nivel
mondial pentru calitatea in constructia structurilor de sprijin şi
culeelor de pod, cu economii de pana la 50% fata de structurile
de beton traditionale.

˴˴ Stabilitatea pe termen lung a proiectelor prin utilizarea
de sisteme şi produse certificate

Sistemele de ziduri TensarTech folosesc geogrile uniaxiale
pentru armarea pământului, rezultand o constructie eficienta
şi rapidă.

˴˴ Rezultatul final este estetic şi atractiv

Oferim sugestii pentru proiectele dumneavoastra sau puteti
solicita un contract de proiectare, incluzand specificatii,
desene şi caiete de sarcini.

˴˴ Durabilitate- proiectate sa reziste 120 de ani

Gama larga de faţade da posibilitatea proiectantului şi
constructorului de a satisface cerintele estetice şi totodata
posibilitatea de a obţine costuri reduse de finisaj.

˴˴ Sisteme construite simplu pentru a reduce durata de
constructie şi costurile
˴˴ La imbinarea sistemelor din blocheti nu se foloseste mortar
˴˴ Usor de realizat forme complexe sau curbe
˴˴ Posibilitatea de a foloşi material de umplere local
˴˴ Rezistenta mare la incarcari dinamice şi statice
˴˴ Se poate evita amplasarea de coloane sau tratarea
pământului

Tensar ofera o gama larga de sisteme modulare din blocheti
TensarTech®
Economisiti timp si bani cu sistemele
modulare de blocheti TensarTech® pentru
ziduri
Sistemul TensarTech Wall ofera o combinatie de blocuri de
beton şi geogrile de armare creand structuri durabile de
sustinere. O conexiune extrem de eficientă se utilizează
intre bloc şi geogrila creând o structură de sptjin puternică
şi durabilă.
Calitatea deosebita şi estetica a blocheţilor pentru faţadă
permite o instalarea rapida in zona curbelor interne şi
externe. Cu o gama larga de finisaje şi culori, combinate cu
o atentie deosebita pentru detalii, cum ar fi colturile şi
capetele se pot obţine uşor şi eficient rezultate arhitecturale
deosebite.
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O trasatura comuna a tuturor sistemelor TensarTech este eficienta ridicata
a conexiunii dintre geogrila şi faţadă in aceste caz sistemul TW1.

Economii
semnificative de timp,
buget şi proiectare
Costurile pot fi mentinute la un nivel
minim cu sistemul de structuri
TensarTech® TW care poate fi construit
fara a fi nevoie de macarale sau sisteme
de sustinere. Blocheţi şi conexiunile cu
fatada sunt simplu de instalat şi şigure.
S-a dovedit ca beneficiile includ
economii semnificative de timp şi de
pana la 50% din costurIle de constructie
traditionale, combinate cu o durabilitate
şi o gama larga de finisaje.

Sistemul de ziduri TensarTech - o combinatie de blocheti şi culoare este utilizat la culeea de pod.

Tensar - alegerea potrivita pentru proiectele dumneavoastra de
constructii
Tensar ofera o varietate larga de solutii economice şi atractive
pentru structuri de sprijin. Fie ca sunt oferite solutii pe
termen lung sau temporare pentru lucrari, avem disponibile
o varietate mare de sisteme.

Sistemul de panouri Tensartech
Fie ca sunt panouri pre-turnate pe toata inaltimea sau
panouri în cruce graduale sunt conectate la geogrilă astfel
incat formează prin îmbinare o structură cu rosturi orizontale.
Instalarea este rapida şi o varietate de finisaje pot fi
adaugate.

Sistemul Tensartech cu faţadă de piatra
Aceasta metoda inlocuieşte structura tradiţionala de
greutate din gabioane cu o singură unitate de gabion ca
faţadă conectată la armătura de geogrilă. Reducerile pot
fi facute atat la costurile cât şi la timpul de instalare.

Sistem TensarTech Fatade din grinzi
Acest sistem reprezinta o alternativă estetică la finisajele
cu materiale din lemn sau la finisajele din beton. Fatada
din grinzi este fabricata 100% din polimer amestecat cu
deșeuri.

Sistem TensarTech Panouri striate din
beton
Un finisaj estetic, sistemul TensarTech cu panouri striate
din beton, este proiectat pentru construirea de ziduri din
pământ armat, cu un unghi de 68° la fațadă, cu o fațadă
atractiva din beton cu nervuri, disponibila într-o varietate
de culori.

Sistemul Tensartech Marin
Aceste blocuri de dimensiuni mari sunt proiectate astfel încat
sa se adaptez conditiilor marine agresive şi nefind necesara
susţinerea prin construcţie.

Sistemul Tensartech TR2
Acest sistem este destinat in principal la structurile
temporare unde sunt mai importante partea economica şi
practica decat cea estetica. Proiectate in special pentru
lucrări temporare, sunt simplu de construit, şi economice.

Pot fi utilizate o varietate de finisaje şi de panouri prefabricate sau
turnate în şantier.

Geogrile Tensar
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O sectiune tipica prin culeea de pod cu blocheti la fatada.

Sistemul TensarTech Marin este potrivit conditiilor agresive de coasta
sau mareelor, cum ar fi in porturi şi locatiil fluviale.

Oricare ar fi problemele şi
circumstantele particulare, putem
oferi soluţii economice şi eficiente
Instalare geotextil Tensar® Basetex™ pe aeroportul Oran din Algeria- costuri eficiente de
instalare și consolidare rezistenta, permanenta, sub stratul de umplutura.

Terasamente pe teren slab
Este dovedit că soluţiile de armare
a pământului sunt rapide şi necostisitoare
Atunci cand trebuie să fie realizate terasamente pe terenuri
slabe, nu este economic sau ecologic sa se excaveze şi să se
inlocuiască cu material granular. In astfel de cazuri, Tensar
poate da cea mai buna opţiune dintr-o serie de tehnici posibile.
Oricare ar fi circumstantele sau problemele particulare, putem
oferi soluţii economice.
Atunci când stabilitatea, nu tasările, reprezintă problema,
utilizarea geogrilelor Tensar va permite accesul iniţial pe zone
slabe şi construirea terasamentelor în condiţii de siguranţă.
Geogrilele Tensar şi geotextilele Tensar® Basetex™ pot fi
instalate intr-un singur strat sau pot fi utilizate ca armare
multistrat, la baza terasamen-tului pentru a intersecta
potenţiale zone de cedare din fundaţie.
Prin utilizarea geotextilului Tensar Basetex se pot evita
intarzieri iar în construcţii şi în cazul în care sunt utilizate
drenuri verticale, este posibilă aplicarea de îcărcări mari în
condiţii de siguranţă pentru accelerarea consolidării. Tensar
Basetex poate fi, de asemenea, utilizat ca o membrana
tensionata între piloţi.
Atunci cand exista un pericol de prabuşire, cum ar fi in zonele
cu lucrari miniere de mica adancime sau suscebilitate de
dizolvare, poate să fie construit un strat de armat utilizând
un strat de geogrilă Tensar şi umplutură de material granular

pentru a forma o platforma rigidă sau un strat de Tensar
Basetex tensionate, pentru a furniza suport pe termen scurt,
în cazul prăbuşirilor accidentale.

Sistemul TensarTech® Stratum
de saltele celulare pentru
fundatii
Atunci cand este necesara reducerea tasarilor diferentiate sau
maximizarea capacitatii portante a unui teren moale, cu
o grosime relativ redusă, sistemul de saltele geocelulare
TensarTech® Stratum® poate asigura consolidarea fundatiei.
Cand Sistemul de Saltele TensarTech Stratum are 1 metru
adancime, structura celulara deschisa din partea de sus este
alcatuită din geogrile şi conectori rezistenti. Este amplasat pe
pământ şi umplut cu material granular. Acest lucru creeaza
o fundatie rigida pentru terasament şi permite accesul pe
santier peste terenuri slabe în condiţii de siguranţă.
Utilizarea Sistemului de saltele celulare TensarTech Stratum
pentru fundaţie are ca rezultat o executie rapidă, fără a avea
nevoie de excavare şi îndepărtarea materialui necorespunzător.

Tensar poate oferi proiectare pentru
fundaţiile terasamentelor
Tensar are o gama de soluţii economice pentru constructie pe
terenuri slabe sau neomogene care:
˴˴ Permit construire rapida
˴˴ Permit accesul în condiţii de siguranţă a operatorilor şi
a maşinilor
˴˴ Evita excavarea şi inlocuirea pamantului necorespunzător
˴˴ Reduc pierderiile de agregate în terenurile slabe
˴˴ Reduc tasarile diferentiate
˴˴ Permit lucrul în condiții de siguranță în zonele cu goluri
mari
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TensarTech® sistemul de saltele pentru fundaţii este folosit pentru
a controla diferentele de tasările diferenţiate pe terenuri neomogene.

Sistem TensarTech® Plateau™ Platforma de transfer incărcări
Planificarea realzării unui proiect poate întâmpina dificultati
datorita timpului insuficient pentru consolidarea tasărilor care
pot apărea după asezarea umpluturii terasamentului pe terenuri
slabe compresibile. În această situaţie, singura soluţie care ar
rezolva o astfel de problemă o reprezintă realizarea unei
fundaţii de adâncime.
Platforma de transfer a incărcărilor (PTI) poate distribui uniform
şi eficient încărcările către o serie de piloţi de beton care se
sprijină pe straturile mai dure din adâncime. Astfel se evită
costurile suplimentare pentru realizarea de platforme din beton,
grinzi de fundaţie sau longrine separate. De obicei, cea mai
economică soluţie este realizarea unei astfel de platforme din
umplutură granulară de bună calitate, armată cu mai multe
straturi de geogrile bietirate Tensar. Ca alternativă, se poate
utiliza Tensar Basetex în vederea suplinirii materialului de
umplere de slabă calitate. Deasemenea, platformele Tensar au
fost utilizate cu succes sub dalele de beton pentru a evita
căderea dalelor printre piloţi.

Second Severn Crossing Bridge Toll Plaza sustinuta cu platforma de
geogrile Tensar PTI (Marea Britanie).

Controlul tasărilor diferenţiate
de tasare
În cazul în care se impune realizarea unei fundaţii în adâncime,
pentru a susţine un terasment sau o platformă din pământ, vă
recomandăm PTI deoarece:
˴˴ Se evită realizarea de platforme din beton

Platforma Tensar PTI pentru sustinerea unei pardoseli de beton la o hală
metalică (Marea Britanie).

˴˴ Reprezintă o modalitate şimplă şi rapidă de construcţie;
˴˴ Poate fi utilizată sub platforme de pământ pentru
a aigura un suport uniform şi de calitate.
Geogrile Tensar
Platforme de lucru
Grilă pentru susţinere temporară
Piloţi sau VCCs
Piloţi

Platforma
TensarTech
Plateau
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Construirea unui drum utilizand Platforma Tensar pe un teren slab
(Indonezia).

Produsele Tensar pentru armarea
asfaltului şi-au dovedit succesul
timp de 30 de ani, in multe tari şi
in diverse tipuri de climă

Îmbrăcăminţi asfaltice
PRODUSELE OFERITE VĂ AJUTĂ LA DIMINUAREA
COSTURILOR DE INTRETINERE ALE DRUMURILOR
Aplicatiile Tensar pentru armarea asfaltului au demonstrat
creşterea duratei de exploatare a drumurilor şi prin urmare
economii semnificative in privinta costurilor de intretinere
precum şi mai puţină perturbare a traficului.
Produsele Tensar pentru armarea asfaltului şi-au dovedit
succesul timp de 30 de ani, în multe tări şi tipuri de climă
diverse.
Tensar vă oferă o soluție care sa fie potrivita condițiilor și
a cerințelor din proiectul dvs. Aplicatiile Tensar pentru
armarea asfaltului au fost concepute in vederea abordarii
problemelor structurale care apar la pavaje: fisuri datorate
oboselii, fisuri din reflexie, pentru asigurarea rezistentei şi
diminuarea fagaselor datorate tasarilor diferentiate care au
loc in cazul lărgirii drumurilor.
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Probleme structurale obisnuite, fagaşe, fisuri reflexive şi de îmbatrânire.

BENEFICII DATE DE EXPERIENTA
Alegând solutii Tensar adecvate, veti avea avantaje care
cuprind:
˴˴ Reduceri semnificative in aparitia fisurilor din reflexie şi
oboseala
˴˴ Reducerea făgaşelor
˴˴ Prelungirea duratei de exploatare
˴˴ Instalare rapida
˴˴ Economii semnificative de costuri pe termen lung, în
comparaţie cu metodele tradiţionale de reabilitare
˴˴ Solutii durabile şi eficiente
˴˴ Tehnologie dovedita pe durata a peste de 25 de ani de
experiență
˴˴ Livrare prin Tensar sau reteaua noastra de distribuitori
şi instalatori specializati

Instalarea mecanica
a produsului Tensar®
Glasstex™ este rapida şi
eficienta; o echipa
experimentata poate
instala pâna la 12.000
mp pe zi.

AR-GN se fixeaza bine in stratul de baza.

Glasstex®Patch™ 880 poate fi aplicat celor mai multor
substraturi solide, utilizând adeziv protector.

O îmbinare prin simpla suprapunere pentru
Tensar Glasstex.
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Asfaltarea se face direct pe Tensar AR-GN.

Stabilizarea stratului de piatra sparta
utilizand geogrile Tensar® TriAx® poate
întârzia în mod substanțial tasarile
la calea ferata, crescand duratele de
timp intre perioadele de întreținere
Geogrile Tensar® TriAx® instalate sub stratul de balast pentru cresterea capacitatii
portante (Belgia).

Stabilizarea patului caii ferate
Două aplicații majore pentru utilizarea geogrilei Tensar® TriAx® la infrastructura caii ferate
Geogrila
Tensar® TriAx®

Piatră spartă

Fundatie

Geogrila
Tensar® TriAx®

Piatră spartă
Substrat
granular

Fundatie

Stabilizare mecanica a stratului de piatră spartă pentru reducerea gradului
de tasare.

Stabilizarea stratului granular pentru creșterea capacității portante peste
terenuri slabe.

REDUCEREA DEFORMARII STRATULUI DE BALAST,
PRIN STABILIZARE MECANICĂ

Imbunătăţirea fundaţiei de cale ferată prin
stabilizarea mecanică a stratului de piatră
spartă

Geometria caii şi o pierdere de aliniere verticala şi orizontala
a şinelor reprezinta un motiv major pentru restrictii de viteza şi
lucrari de intretinere. Acestea sunt scumpe şi pot afecta in
mod semnificativ programele trenurilor şi sunt perturbatoare
pentru public şi operatorii de trenuri.
Lucrarile de intretinere care implica compactarea pietrei sparte
sau înlocuirea completa a acesteia sunt necesare nu numai pe
substraturi slabe, dar, de asemenea pe terenuri suport mai
ferme.
Stabilizarea mecanica a stratului de piatră spartă cu geogrile
Tensar, ofera inginerilor specialisti de cai ferate o solutie rapida
şi in acelasi timp o creştere a intervalului de timp a dintre
perioadele de întreţinere, cu beneficii imense pe termen lung.
Geogrilele Tensar au fost folosite la inceputul anilor 1980
pentru a stabiliza piatra spartă, de a reduce costurile de
intretinere şi de a mentine calitatea căii de rulare.

La construirea căii ferate pe terenuri cu capacitate portanta
scazuta este necesar ca terenul de fundare să fie îmbunătăţit
pentru a putea susţine eficient prismul căii. Acest lucru poate
implica o stabilizare de tip chimic sau sapaturi de excavare
profunde urmate de transportul şi plasarea unui strat granular
de material granular gros ceea ce este costisitor.
Introducerea geogrilelor Tensar® TriAx® pentru realizarea
stratului stabilizat mecanic permite o reducere semnificativa
a grosimii stratului de material granular, la aceeasi capacitate
portanta.
Acest fapt are drept rezultat reducerea stratului excavat
precum şi reducerea cantităţii de material granular pentru
umplutură obţinâdu-se aceeaşi rezistenţă necesară susţinerii
prismului căii ferate.
Tensar are o experienţa vastă în stabilizarea mecanica
a substratului de piatra sparta, in special in modernizarea
coridoarelor feroviare europene, care a dus la numeroase
succese din punct de vedere al eficientei economice
a instalărilor.

Cercetarile ne dovedesc ca:
˴˴ Geogrilele reduc tasările stratului de agregate
˴˴ Geogrilele menţin geometria căilor timp îndelungat
˴˴ Geogrilele extind ciclurile de întretinere de aprox. 3 ori
˴˴ Geogrilele rezista in agregate mai mult de 20 de ani
˴˴ Geogrilele reduc degradarea balastului indusă de trafic
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Reconstrucție de cale ferata peste pamanturi cu capacitate portanta redusa
care utilizează Tensar® TriAx® fundație stabilizata mecanic, (Sighisoara,
Romania).

Produsele Tensar® pentru
control erozional ofera soluții
de înaltă performanță și
economice pentru controlul
eroziunii
O soluție verde și eficientă care îmbunătățește aspectul amenajarilor peisagistice.

Control erozional Tensar
SALTELE DE CONTROL EROZIONAL

ROLLMAX™ - RULOURI PENTRU CONTROL EROZIONAL

Foarte des, construcția poate însemna îndepărtarea vegetației,
modificarea peisajului și/sau acoperirea zonelor respective cu
drumuri, cai de acces sau clădiri. Aceste modificări cauzeaza de
multe ori eroziuni ale solului și depozite de sedimente.

Fiecare santier are provocări unice date de caracteristicile solului,
topografie, climă și alte condiții de mediu. Tensar le poate
acoperi cu familia de produse RollMax™ - Rulouri pentru control
erozional - daca aveți nevoie de protecție temporară sau
permanentă, durabilitate pe termen scurt sau pe termen lung,
solutii biodegradabile sau foto-degradabile.

AVANTAJE
Controlul eroziunii, controlul sedimentelor și stabilirea
vegetației sunt esențiale pentru aproape orice proiect.
O soluție bine planificata, adaptata pentru proiectul
dumneavoastra, poate:
˴˴ Elimina reconstrucția costisitoare a taluzurilor si
a malurilor degradate
˴˴ Preveni deteriorarea peisajelor, a surselor de apă
și a faunei sălbatice
˴˴ Respecta reglementările locale

MENTINETI-VA POZITIA
Tensar are soluții de calitate superioară pentru aproape orice
problema de control erozional. Produsele noastre sunt testate
riguros și s-au dovedit a fi eficiente într-o gamă largă de
aplicații, incluzand:
˴˴ Taluzuri și terasamente
˴˴ Depozite de deseuri
˴˴ Tarmuri
˴˴ Șanțuri și deversari in rigole
˴˴ Diguri și baraje de pămînt
˴˴ Canale și deversoare
˴˴ Bioinginerie

Saltelele permanente armate, inierbate sunt ideale pentru
canale cu debit mare, tarmuri și maluri. Saltelele antierozionale
vor contribui la prevenirea eroziunii si mentinerea în timp
a vegetației.

HYDRAMAX™ - CONTROLUL EROZIUNII HIDRAULICE
Produsele pentru controlul eroziunii hidraulice previn eroziunea
și ajuta la stabilirea vegetației pe taluzuri. Sistemele
Hydramax™ de la Tensar aplică semințe, mulci si imbunatatesc
solul într-un singur pas, oferind o solutie cu cost redus si muncă
mai putina. Produsele standard sau de înaltă performanță sunt
disponibile pentru taluzuri, oricare ar fi inclinarea acestora.

REVETMAX™- PROTECTIE FLEXIBILA
Saltelele flexibile impotriva eroziunii ofera o protectie rentabila
impotriva curgerii apei turbulente și a atacului valurilor
moderate. Sistemul în curs de brevetare Tensar RevetMax™,
atunci când este combinat cu o saltea Tensar® armata, inierbata
sau alte straturi de bază, ofera o soluție unică de armare și
mărește considerabil efortul de forfecare admisibil și protecția
la vitezei.

SEDIMAX™- RETINEREA SEDIMENTELOR
Pamantul vegetal neprotejat, în special pe taluzuri și pe
santiere, este vulnerabil la problemele de eroziune și scurgeri
de suprafata. Sistemul Tensar SediMax™ poate preveni o mare
parte a deteriorarii și economisi milioane cheltuite pe refacerea
taluzurilor, reconstruirea canalelor de drenaj și a iazurior de
dragare si a cursurilor de apa.

TRITON® SISTEME COSTIERE ȘI CURSURI DE APĂ

Aplicatie cu HydraMax pentru control erozional, pe autostrada M25, Marea
Britanie.

Pentru protectii mai grele, fara vegetatie aplicatiile cu saltele
marine Triton® sunt utilizarea perfectă împreună cu sau în mod
alternativ la sistemele RevetMax™. Durabile, salteaua
necoroziva Triton sunt mai puțin costisitoare și mai rezistente
decât sistemele rigide gabioane și saltea din gabion.
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Serivicii de asistenta Tensar
Oferim experienta şi fiabilitate pentru un produs fara egal
LIDERI IN GANDIREA UNOR SISTEME VALOROASE
Oferim serviciile unei echipe de profeşionisti ce va poate ajuta
in dezvoltarea proiectelor dumneavoastra, sustinand
utilizarea de Produse si Sisteme Tensar (aceste servicii la
numim sugestii de aplicare) sau chiar la elaborarea integrala
a proiectelor. Asiguram deasemenea consultanta şi instruire
initiala in santier pentru o instalare eficienta a produselor şi
a sistemelor noastre in cadrul proiectelor dumneavoastra.
Gama nostra de produse inovative se combina cu experienta
globala realizata in cadrul a mii de proiecte de succes, intr-o
varietate mare de conditii climatice şi tipuri de soluri. Aceasta
inseamna ca putem asigura un punct de vedere specializat
privind modul de utilizare a produselor şi sistemelor, cele mai
bune soluţii în situaţii concrete.
Ne angajam sa asiguram asistenţa tehnica la cel mai inalt nivel
privind modul de utilizare a produselor şi sistemelor noastre.
Propriile echipe dedicate şi instruite de specialisti sau echipele
specializate de la Iridex Group Plastic vor lucra in parteneriat
cu dumneavoastra pentru a va asigura succesul in cadrul
proiectelor dumneavoastra.

PROGRAMELE SOFTWARE PENTRU PROIECTARE
TENSARPAVE™ ŞI TENSARSOIL™
Prin utilizarea programelor de proiectare oferite de Tensar,
inginerul proiectant poate economisi timp prețios prin
generarea de schite sau modele modele proprii. Pentru a
asista inginerul proiectant in acest proces, echipa de
Proiectare si Suport Tehnic de la Tensar este disponibila sa
ofere consultanță si un serviciu de verificare a proiectarii.

PROGRAMUL DE CALCUL SPECTRAPAVE-PRO™
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Programul SpectraPave4-Pro ™ va permite generarea
structurilor straturilor proiectate de pavaj cu opțiuni
disponibile din punct de vedere al grosimii stratului și duratei
de viata a pavajului, optimizari de costuri și emisii de carbon.

TENSAR ISI POATE ADAPTA SERVICIILE PENTRU
A VENI IN SPRIJINUL CERINTELOR DUMNEAVOASTRA
FURNIZARE DE PRODUSE
FURNIZARE SI CONSULTANTA LA INSTALARE

Desene conceptuale, calcule și informatii pentru a sprijini
decizia de a utiliza produse și sisteme Tensar în aplicații.

FURNIZARE SI PROIECTARE

Planuri de constructie si proiect tehnic detaliat pentru utilizarea
produselor și a sistemelor Tensar la lucrarea dumneavoastra.

Gama noastra de servicii include consultanta specifica privind
conceptele, proiectarea, constructia şi instalarea, precum şi
Gama noastra de servicii cuprinde consultanta specifica cu
privire la concepte, proiectarea, constructia şi instalarea,
precum şi instruire generala privind aplicatiile Tensar şi utilizarea
programelor Tensar.
Prin angajarea echipei noastre din stadiile initiale ale proiectului
va putem ajuta sa castigati timp şi bani in fazele studiului de
fezabilitate ale proiectarii prin dezvolatarea conceptelor şi
analizarea fezabilitatii tehnice de utilizarea a produselor sau
sistemelor Tensar şi prin furnizarea informaţiilor cu privire la
bugetul lucrării.

SUPORTUL TEHNIC
Putem deasemenea sa va sprijinim in proiectele dumneavoastra
cu ghiduri de executie şi instalare, cu documentatie de certificare
independenta şi cu specificaţii care sa va ajute la elaborarea
documentelor contractuale şi procedurilor de instalare. Acestea
sunt susţinute de o gama larga de studii de caz, specificatii de
produs şi documente tehnice detaliate.

INSTRUIRE
˴˴ Workshop-uri tehnice complete
˴˴ Instruire individuala şi seminarii adaptate cerintelor
dumneavoastra

Sistemele TensarTech® sunt versatile şi indeplinesc cerintele
de mediu şi economice ale oricarui tip de proiect, asa cum s-a
demonstrat cu acestă structură de sprijin ce rezistă la
solicitarile unei autostrazi cu 10 benzi care trece prin zonele
muntoase din Fujairah Dubai (UAE).

CALCUL CARBON
Calculatorul Tensar estimeaza scaderea procentului
emisiilor de dioxid de carbon prin utilizarea geogrilei
Tensar Triax® într-un strat stabilizat mecanic, în
comparație cu construcția unei fundații rutiere
nestabilizate.

ASISTENTA PROIECTARE
˴˴ Recomandari privind aplicatia, pentru a sustine
conceptul dumneavoastra de proiect
˴˴ Consultanta in proiectare pentru a va sprijini la
introducerea in cadrul proiectului a produselor şi
sistemelor Tensar
˴˴ Sugestii de aplicare şi posibilitatea de a mentine
conceptul nostru in cazul in care doriti sa modificati
proiectul initial
˴˴ Costuri detaliate pentru a va permite sa fiti
competitivi in ofertarea sistemelor şi proiectelor
dumneavoastra.
˴˴ Analiza proiectului dumneavoastra ce include
produsele şi Sistemele noastre
˴˴ Planuri detaliate de proiectare pentru utilizarea
produselor și a sistemelor Tensar in proiectul
dumneavoastra

ASISTENTA TEHNICA
˴˴ Recomandari asupra modului de instalare
a produselor Tensar in cadrul proiectelor
dumneavoastra
˴˴ Instruirea initiala de instalare pentru demonstrarea
modului de aplicare a produselor noastre
˴˴ Recomandari de constructie pentru a raspunde
problemor practice la instalarea produselor Tensar
pe masura avansarii lucrarilor

Luând în considerare costul de
fabricație a geogrilelor Tensar
Triax si livrarea acestora in
santier, calculatorul Tensar
carbon prezinta economiile
potențiale de materiale și
transport atunci când se
utilizează geogrile Triax.
Pot fi obtinute scaderi ale
emisiilor de CO2 de până la
50%, în comparație cu
o fundație de drum
nestabilizata.
www.tensarcarboncalculator.com

Certificare independentă
Geogrilele Tensar® sunt acreditate de o serie de guverne şi institute de certificare din toată lumea. Nici un alt
material utilizat la structuri din pământ armat nu se bucură de o asemenea gamă largă de certificări.
˴˴ Consiliul britanic de certificare tehnica a acordat certificate atat
pentru structuri de sprijin și terasamente cat și pentru taluzuri
abrupte.

TENSAR RE SI RE500 GEOGRILE
PENTRU STRUCTURI DE SPRIJIN
ARMATE SI CULEE DE POD

˴˴ Biroul de Geotehnică (Geotechnical Engineering Office) din
Hong Kong a acordat Certificatul RF 2/2013 pentru utilizarea
geogrilelor Tensar RE 500 in structuri armate.

TENSAR RE SI RE500 GEOGRILE
PENTRU ARMARE RAMBLEURI
DE PAMANT

Certificat nr. RF 2/2013 pentru Tensar
RE500 pentru pământ armat

˴˴ Geogrilele Tensar TriAx® TX190L au fost recunoscute de
Reteaua de cai ferate din Marea Britanie. Certificare de
Acceptare Produs (Număr PA05 157/100470) pentru stabilizare
structurală a terasamentului caii ferate.

˴˴ Drumuri si Servicii Maritime Sydney, Australia a certificat
geogrilele Tensar monoaxiale în conformitate cu specificația
R57 "Proiectare structuri de sprijin din pamant armat".

Contactaţi Tensar Internaţional sau distribuitorul dvs. local
pentru a obţine mai multe informaţii despre produsele Tensar
şi aplicaţiile lor.
De asemenea, sunt disponibile la cerere, documentaţii tehnice,
detalii de instalare precum şi alte informaţii.
Gama completă de broşuri Tensar cuprinde:

Distribuitorul dvs. local este:

˴˴Geosinteticele Tensar în construcţii
Ghidul produselor, sistemelor si serviciilor

Iridex Group Plastic SRL
Bd. Eroilor nr. 6 – 8, cod 077190
VOLUNTARI – ILFOV
Tel./Fax: +4021.240.40.43
E-mail: dmc@iridexgroup.ro
www.iridexplastic.ro

˴˴Stabilizarea fundatiei
Stabilizarea straturilor necoezive la drumuri și zonele cu trafic
˴˴Sistem Tensar® Spectra® de optimizarea a pavajelor
Îmbunătățirea performanței structurale a întregului pavaj cu
stratul stabilizat mecanic Tensar
˴˴Îmbrăcăminţi asfaltice
Armarea straturilor de asfalt pentru drumuri şi zone circulate
˴˴Soluţii Structurale TensarTech®
Culee de pod, ziduri de sprijin, taluzuri abrupte
˴˴Căi ferate
Stabilizare mecanica a agregatului şi a stratului de baza
˴˴TensarTech® Plateau™
Platforma de transfer al incarcarilor la fundatii pe piloti
˴˴Armare de baza
Utilizarea geotextilelor de mare rezistență Basetex
˴˴TensarTech® Stratum®
Sistem de saltele celulare pentru fundaţii cu tasare controlata

Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn BB1 2QX
Marea Britanie
Tel: +44 (0) 1254 262431
Fax: +44 (0) 1254 266867
E-mail: info@tensar.co.uk
www.tensar-international.com

Q 05288
ISO 9001:2008

EMS 86463
ISO 14001:2004

˴˴Control erozional Tensar
Ghid pentru produse si sisteme
˴˴Sisteme TensarTech® -drumuri și sisteme structurale pentru
industria energiei eoliene
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