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ТОВ "Мастерпласт Україна", 89440, Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, в. Тельмана, 4Б

Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань, подалі від вологи.

1,5 м × 50 п.м. = 75 м²/рулон

EN ISO 9864

50 п.м. (±)1 %

Матеріал:

запобігає переміщенню ґрунту і насипного матеріалу, зменшує деформацію 

дорожнього покриття, забезпечує дренаж та фільтрацію, армування схилів, 

розвантаження несучих конструкцій, захист підземної гідроізоляції від 

механічних пошкоджень. Завдяки щільній текстурі матеріал не пропускає 

навіть дрібні часточки ґрунту, але проникненню води не перешкоджає. 

Геотекстиль не дає можливості проростанню коренів рослин. Матеріал не 

загниває.

Довжина рулону

150 cм (±)0,5 %

0,9 г/cм
3

Температура плавлення сировини (поліпропілену) (+)165°C

Вага

Технічні характеристики

Правила зберігання:

Відносне подовження при розриві 

(уздовж/поперек) 

Стійкість до проштовхування (CBR)

Ширина рулону

1,3 (-0,13) kN

34 (+8,5) мм
Динамічний опір при продирявленні

(при падінні конуса)

100 (±10) г/м
2

0,1 (±0,03) мм

EN ISO 11058

EN ISO 12956

110 l/м
2
s

Водопропускна здатність (без 

навантаження)

Характеристика:

Механічні властивості: Метод обстеження:

EN ISO 13433

EN ISO 12236

EN ISO 10319 40(±9,2)% / 45(±10,35)%

Продавець:

MSZ EN 13252

MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a 

(www.masterplastgroup.com)

Назва товару:

Виробник:

Terraplast Геотекстиль Geotex

Terraplast Геотекстиль

Geotex

EN ISO 11058

Розфасовка:

Загальні властивості: Характеристика:

Сфера використання:

неткане полотно чорного кольору, виготовлене з поліпропіленових волокон 

методом голкопробивання та термофіксації.

0,95 мм

Гідравлічні властивості:

Метод обстеження:

Щільність сировини (поліпропілену)

Товщина ( під тиском 2kPa) EN ISO 9863

Дана технічна карта містить актуальну на даний час інформацію про товар. Дані стоять під постійним контролем і у певних випадках можуть бути 

змінені або доповнені.  Товар володіє усіма вищесказаними властивостями, але при цьому, всі можливі варіанти використання ще не зясовані, тому в 

кожному випадку відповідальністю споживача є впевнетися про те, де і як буде використовуватися придбаний ним товар.                                      

Пропуск твердих речовин (O90)

0,11 (-0,033) м/s

Відповідно до регламенту №1272/2008/ЕК не вимагає паспорт безпеки

Можливі небезпечні умови та правила застерігання:

Гарантія:

У відповідності із законодавством та умовами дистриб’ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред’явлення рахунку є 

передумовою для можливих, майбутніх претензій. Протягом місяця геотекстиль необхідно покрити. Термін служби – мінімум 25 років, при 4 < pH < 9 та 

максимум (+)25°C температурі ґрунту.

Міцність на розрив (уздовж/поперек) EN ISO 10319

Характеристика:

8(-1,04) kN/м / 8(-1,04) kN/м

Метод обстеження:

 


