
Pastabos:

25 & 50mTipinė-

1 & 2mTipinė-

1. THRACE NWs & GEOs S.A. pasilieka teisę keisti produkto specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Įsitikinti, kad pateikti

duomenys yra dabartiniai yra kliento atsakomybė.

±34.0340g/m2

Vidutinė

Vidutinė

EN 9863-1

EN 9864

Storis prie 2kPa apkrovos

Masė į ploto vienetą (įtraukiant PP padengimą)

90/90

90/90 ±10/±10

±10/±10

±10/±10

±10/±1090/90Išl. stipr. %Vidutinė

Vidutinė

ILGAAMŽIŠKUMAS

±10/±1090/90Išl. stipr. %VidutinėEN 12224Atsparumas dūlėjimui (išilgai/skersai)

Atsparumas šarmams (išilgai/skersai)

Atsparumas rūgštims (išilgai/skersai)

EN 14030 Vidutinė Išl. stipr. % 90/90

EN 14030

TOLERANCIJAMAT. VNT. IR VERTĖTESTO METODASSAVYBĖ

-2.5/-2.518.0/18.0kN/mVidutinėEN 10319Tempimo stiprumas (išilgai/skersai)

Atsparumas statiniam pradūrimui

EN 10319Pailgėjimas (išilgai/skersai)

EN ISO 12236

±8.1/±9.235/40%Vidutinė

-500

-90

-170/-170

+5

590N

1300/1300N

50mm

mm 18

3250N

VidutinėKaištinio pradūrimo testas

Plėšiamasis tempimo stipris (išilgai/skersai)

Pailgėjimas esant statiniam pradūrimui

ASTM D4833

ASTM D4632

EN ISO 12236

EN ISO 13433

Čia pateikta informacija gamintojo niekam neįpareigoja, už gaminio panaudojimą visiškai atsako naudotojas. Kadangi naudojimo ir įrengimo sąlygos gali skirtis nuo THRACE NW&GEO

S.A. rekomendacijų ir negali būti kontroliuojamos, gamintojas nėra atsakingas už galutinį rezultatą. Visos specifikacijos, savybės ar panaudojimo sritys, pateiktos šiame dokumente,

yra tik informacinio pobūdžio, draudžiama jas keisti ar plėsti, už jas neteikiama jokia garantija. Niekas, kas pateikiama šiame dokumente negali būti laikoma, kaip gamintojo leidimas ar

rekomendacija pažeisti kokį nors patentą.

2. NW geotekstilių serijos gamyboje naudojamas polipropilenas.

3. Rekomenduojama gaminį uždengti per dvi savaites po įrengimo. Numatomas jo ilgaamžiškumas yra 25 metai, kai 

naudojamas grunte, kurio temperatūra >25°C. Gaminys yra atsparus net ir aukštos koncentracijos rūštinėms ar 

šarminėms aplinkoms.

STANDARTINIS ĮPAKAVIMAS

Rulono ilgis

Rulono plotis

±2

±0.05

+4Atsparumas dinaminiam pradūrimui

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

RB340NW
RB340NW yra UV stabilizuota, abiejose pusėse padengta, polipropileninė adatinio perforavimo būdu

pagaminta neaustinė geotekstilė, skirta apsaugai nuo šaknų praaugimo. Ji gaminama vienoje iš

THRACE NWs & GEOs S.A. gamyklų, kuriai išduotas ISO 9001:2008 sertifikatas už sistemingą

požiūrį į kokybę.

Medžiaga yra atspari dažniausiai gruntuose sutinkamiems chemikalams, pelėsiui ir vabzdžiams, o

taip pat yra ilgaamžė, nesuyranti. RB340NW atitinka žemiau lentelėje pateiktus parametrus.

Techniniai parametrai yra paremti statistinės analizės, atliktos su 95% pasitikėjimo lygiu.

REIKŠMĖ

MECHANINĖS SAVYBĖS

Vidutinė

Vidutinė

Vidutinė

Atsparumas įrengimo pažeidimams (išilg./skers.)

Atsparumas oksidacijai (išilgai/skersai)

EN 12225

EN ISO 13438 Vidutinė

Vidutinė Išl. stipr. %

Išl. stipr. %

FIZINĖS SAVYBĖS

mm 1.2 ±0.24

Vertimas iš anglų k.


