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Specyfikacja techniczna 1/1 TN/AR-GN 
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Roll width 
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Ribs 

61mm 

4.0mm 

4.0mm 65mm nodes 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 2 4 6 8 10 12 

w poprzek 

wzdłuż 

Tensar AR1 
Typowa krzywa obciążenie-odkształcanie 

Metoda badawcza ISO 10319 

QC limit 

Odkształcenie (%) 

 

Tensar AR-GN jest stosowany zarówno do zbrojenia 
sarstw asfaltowych w konstrukcjach nowych nawierzchni 
jak i nakładek asfaltowych podczas rekonstrukcji 
istniejących nawierzchni. 
 

Tensar AR-GN jest kompozytem powstałym ze 
zgrzania siatki o sztywnych węzłach (Tensar AR1) z 
igłowaną geowłókniną.  
Tensar AR1 jest siatką zorientowaną w dwóch 

kierunkach a żebra posiadają wysoki stopień orientacji 
molekuł. Węzły rusztu są sztywne i stanowią integralny 

element jego struktury. Ruszt Tensar AR1 zbroi warstwę 

asfaltową; natomiast zainstalowana włóknina raz 

nasączona bitumem zachowuje się jak bariera 
zabezpieczająca przed wilgocią a także jako warstwa 

SAMI (stress absorbing membrane interlayer). 
 

Wszystkie wymiary i wartości są typowe, o ile nie 
zostaną podane inaczej. 
 

Kompozyt Tensar AR-GN (6) 

Długość i szerokość rolki m 3,8  75 

Ruszt Tensar AR1 

Polimer (1)  PP 

Wytrzymałość na rozciąganie 

(2) 

kN/m 20,0 

Przybliżone odkształcenie % 12,0 

Wytrzymałość węzła (3) % 90 

Minimalna zawartość sadzy 
węglowej (4) 

% 2 

Masa jednostkowa kg/m2 0,224 

Skurcz (5) % ≤4 

Włóknina igłowana 

Polimer (1)  PP 

Retencja asfaltu (6) kg/m2 ≥1,1 

Masa jednostkowa kg/m2 0,130 
 

(1) PP oznacza polipropylen. Tensar AR1 jest odporny na działanie związków chemicznych naturalnie występujących w gruncie oraz 

rozpuszczalników w temperaturze otoczenia. Nie jest wrażliwy na hydrolizę, jest odporny na działanie wodnych roztworów soli, 

kwasów i zasad. Nie podlega biodegradacji.  
(2) Określone zgodnie z normą BS EN ISO10319:2008 przy 95% poziomie ufności zgodnie z ISO 2606:1980 (BS 2846: część 

2:1981). Badanie w kierunku podłużnym (LD) i poprzecznym (TD). 

(3) Określone zgodnie z zasadą opisaną w raporcie technicznym TR041 ETA i wyrażona jako % wytrzymałości z kontroli jakości. 

(4) Sadza węglowa hamuje promienie UV. Określona zgodnie z ASTM D1603-06. 

(5) Wartość średnia określona zgodnie z ASTM D6140.  

(6) Określone zgodnie z EN 15381, Załącznik C. 

(7) Tensar AR-GN jest produkowany w zgodzie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania BS EN ISO 9001:2008. 

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 

Tensar i TriAx Tensar i TriAx są zastrzeżonym znakiem towarowym 
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długość rolki 
(wzdłuż) 

szerokość rolki  
(poprzecznie) 

włóknina zgrzana w węzłach 


