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Tensar Glasstex®Patch to produkt używany do zbrojenia warstw asfaltowych w nowych konstrukcjach nawierzchni 

drogowych oraz do naprawy istniejących nawierzchni. Jest szeroko stosowany w przypadku naprawy pojedynczych 
lub niewielkich spękań oraz w trudno dostępnych lokalizacjach, gdzie nie można użyć tradycyjnych rozwiązań w 

postaci kompozytów o pełnej szerokości. Użycie produktów Tensar Glasstex®Patch znacznie minimalizuje czas robót 

oraz konieczność mobilizacji ciężkiego sprzętu.  Dzięki zastosowaniu ciągłej warstwy pośredniej w postaci włókniny 

nasączonej asfaltem, w przypadku obu produktów uzyskuje się efekt zarówno rozpraszania naprężeń, jak i bariery 
nieprzepuszczalnej dla wody. Natomiast siatka z włókna szklanego odpowiada za mechanizm zbrojenia.  
 

Tensar Glasstex®Patch 660 oraz 880 to produkty warstwowe o wysokiej 

odporności na odkształcenia. Wykonane zostały z siatki z włókien szklanych 

nasączonej asfaltem tworzącej membranę, która dodatkowo została pokryta 

piaskiem kwarcowym. Dzięki zastosowaniu samoprzylepnej warstwy spodniej, 
produkt  jest gotowy do instalacji na nawierzchni natychmiast po zdjęciu 

taśmy zabezpieczającej.   

 

Właściowści Jednostka Glasstex®Patch 660 Glasstex®Patch 

880 

Szerokość rolki  m  1  1  

Długość rolki  m  15  15  

Ilość rolek na palecie  -  24  20  

Grubość  mm  N/A  2,2  

Wymiar oczek  mm  12.5 x 10  12.5 x 12.5  

Waga jednostkowa   g/m2  ≥1800  ≥2000  

Waga jednostkowa piasku kwarcowego  g/m2  ≥150  ≥150  

Wytrzymałość na rozciąganie MC/CMD (EN ISO 10319)  kN/m  55/55  70/110  

Wydłużenie przy zerwaniu MD/CMD (EN ISO 10319)  %  ≤3  ≤3  

Wszystkie wymiary i wartości są typowe i mogą się różnić od podanych powyżej, o ile nie zostały podane inaczej. 

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje zastępują wszelkie inne informacje zawarte we wcześniejszych Kartach Technicznych dotyczących tego produktu(ów) 
opublikowanych przez firmę Tensar International Limited i są przekazywane bezpłatnie jedynie w ogólnych celach informacyjnych. Jako takie nie stanowią wiążącego 
zobowiązania istniejącej lub przyszłej umowy.  Firma Tensar International Limited zastrzega, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, że nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody, jakie mogą wyniknąć z wykorzystania i polegania na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownik 
korzysta z wyrobu i rozwiązań oferowanych firmy Tensar International Limited na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, 
czy dany wyrób i/lub rozwiązanie są odpowiednie dla danego zastosowania i sposobu wykorzystania 
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