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Charakterystyka oogólna
Geow³ókniny stosowane s¹ w budownictwie drogowym od kilku-

dziesiêciu lat. W zale¿noœci od zastosowania, g³ówne zadanie

tego produktu zmienia siê od separacji poprzez filtracjê, wzmac-

nianie, ochronê a¿ do stabilizacji. Geow³ókniny TYPAR®

i NAPTEX® maj¹ równie¿ szeroki wachlarz zastosowañ w syste-

mach przydomowych. U¿ywa siê ich  jako warstwy separacyjnej

i stabilizacyjnej pod chodniki i œcie¿ki ogrodowe jak równie¿

w podbudowie podjazdów i parkingów, w systemach drenar-

skich, jako ochronê folii pod oczkiem wodnym oraz jako blokada

antykorzenna i antychwastowa.

Wzmocnienie i separacja

Chc¹c mieæ w ogrodzie œcie¿ki wy³o¿one ¿wirem (lub innym kru-

szywem kamiennym) warto zastosowaæ geow³ókninê TYPAR®

lub NAPTEX® jako warstwê, która zapobiegnie mieszaniu siê

podbudowy z gruntem rodzimym, zwiêkszaj¹c jej stabilnoœæ

i noœnoœæ, równoczeœnie chroni¹c przed  przerastaniem korzeni

i chwastów. Daje to pewnoœæ, ¿e po pewnym czasie u¿ytkowania

kamieñ nie zostanie przemieszany z ziemi¹ (pod³o¿em), a co za

tym idzie dró¿ki nie zanieczyszcz¹ siê (nie zab³oc¹) i nie bêdzie

konieczne uzupe³nianie kolein. Podobne zalety geow³ókniny

TYPAR® i NAPTEX® maj¹ przy zastosowaniu ich jako wzmoc-

nienia podbudowy podjazdów oraz parkingów. Zapewniaj¹ one

odpowiedni¹ stabilnoœæ dróg z p³yt chodnikowych i kostki bruko-

wej. Geow³óknina rozgranicza podbudowê kruszywa i s³aby

grunt, a tym samym umo¿liwia osi¹gniêcie wy¿szego stopnia

zagêszczenia oraz wiêkszej noœnoœci podbudowy przy zacho-

waniu filtracji wody. Zastosowanie geow³ókniny zapobiega tak¿e

wystêpowaniu kolein i wysadzaniu kostki przy przemarzaniu

gruntu.

Drena¿

Geow³ókniny TYPAR® i NAPTEX® same w sobie nie s¹ warstw¹

drenuj¹c¹, ale s¹ materia³ami, które znakomicie sprawdzaj¹ siê

jako filtr w systemach odwodnieniowych. Dlatego te¿ coraz czê-

œciej mo¿na spotkaæ gotowe rury drenarskie owiniête geow³ókni-

n¹ i w takim zastosowaniu ma ona za zadanie przepuszczenie

wody do œrodka rury i zablokowanie przedostawania siê do niej

cz¹stek gruntu, który mo¿e zamuliæ ca³y system odprowadzania

wody. Jeszcze lepszym rozwi¹zaniem jest

owiniêcie geow³óknin¹ ca³ego systemu dre-

na¿owego tzn. zarówno rury jak i kruszywa.

Pozwala to na ochronê drenu, filtracjê wody

i jednoczesn¹ separacjê kruszywa wokó³

rury drenarskiej od drobnych cz¹stek grun-

tu, dziêki czemu wykorzystanie drenu jest

wydajniejsze (wiêksza powierzchnia ch³on-

na) i przed³u¿ona zostaje jego ¿ywotnoœæ.

Geow³óknina w ogrodzie

Geow³óknina TYPAR® i NAPTEX® ma rów-

nie¿ typowo ogrodowe zastosowania. Jej

struktura,  pozwala wodzie i nawozom w p³y-

nie przenikaæ do ziemi, zatrzymuj¹c w tym

samym czasie wilgoæ, dziêki czemu przykry-

ta kor¹ w prosty sposób uniemo¿liwia roz-

wój chwastów.

Geow³óknina TYPAR® i NAPTEX® jest pro-

duktem, który nie  wymaga szczególnej

wiedzy technicznej, ani dodatkowych

akcesoriów. Jest ³atwa w monta¿u  i mo¿e

byæ bez problemu docinana. U¿ycie tego

materia³u jest najlepszym rozwi¹zaniem,

by zwiêkszyæ efektywnoœæ i zmniejszyæ

koszt inwestycji.

Opis ttechniczny
Materia³: 100% polipropylen, w³ókna d³ugie

ci¹g³e, sprasowane termicznie

Rozmiary rolek: szerokoœci 0,5; 1,0; 2,0;

2,5 m , d³ugoœci 50; 80; 100 m.b., na potrze-

by wiêkszych inwestycji dostêpne s¹ rolki

szerokoœci 2,1 m oraz 5,2 m x 200 m.b.

Uk³adanie: na po³¹czeniach stosuje siê

zak³adkowanie, przy owijaniu rur i systemów

drena¿owych ok. 20 cm, przy wzmacnianiu podbudowy ok. 30 cm

Trwa³oœæ: materia³ odporny na dzia³anie zwi¹zków che-

micznych zawartych w glebie, musi byæ chroniony przed

dzia³aniem promieni UV, ¿ywotnoœæ ok. 100 lat

Orientacyjna cena brutto: 2,79 z³/m2

ile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy GRILTEX

Geow³ókniny pod kostkê brukow¹
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