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Technická data - geobuňky �������
®

Popis výrobku

Armater má strukturu včelí plástve, které je dosaženo propojením pásků polyesterové netkané geotextilie.
Spojení pásků geotextilie je u všech typů geobuněk Armater provedeno sešitím polyesterovými vlákny.

Aplikace

Funkce geobuňek Armater spočívá v kontrole eroze za pomoci zadržení a vyztužení 0,10 m silné vrstvy
zeminy na svahu, čímž je podpořen vzrůst vegetace.
Armater lze též využít pro umístění hrubozrnné nebo nekvalitní zeminy, která není schopna podpořit
vegetaci. Avšak je třeba konstatovat, že jakákoli vegetace zvyšuje efektivitu.

Instalace

Panely geobuněk Armater je třeba pokládat tak, aby šipka nakreslená na straně směřovala po svahu dolů.
Panely by měly být rozprostřeny na maximální šířku 12,50 m, přikolíkovány v horní a krajních řadách, pak
nataženy dolů po svahu a přikolíkovány v úpatí.
Hustotu mezilehlých kotvících kolíků je třeba stanovit na základě výpočtu v návodu.
Doporučujeme použít „spon“ a ocelových kolíků (min. 0,50 m, � 10 mm), aby bylo zajištěno připevnění
geobuněk Armater ke svahu. Potřebná délka kolíků se odvíjí od typu zeminy.

Mechanické vlastnosti

Netkaná geotextilie:
Polymer polyester
Plošná hmotnost 400 g/m2 EN 965
Tloušťka 1,8 mm EN 964-1
Tahová pevnost 3,0 kN / 0,10 m ISO 10 319
Protažení při přetržení 36% ISO 10 319
Odolnost proti trhání 340 N ASTM 4533

Výsledný produkt:
Tahová pevnost spoje 1,9 kN / 0,10 m ISO 10 319
Tahová pevnost po svahu
při šířce panelu 12,5 m

4,8 kN/m šířky

Rozměry a hmotnosti

Roztažený panel: 12 m × 12,5 m Složený panel: 16,20 m × 0,11 m × V m
Zakrytá oblast: 150 m2 Hmotnost panelu: 45 kg

Typ geobuněk AV20-25/10 AV20-25/7,3 AV20-25/17 AV20-20/10
Výška buňky V [m] 0,100 0,073 0,170 0,100
Délka hran buňky [m] 0,20 a 0,25 0,20 a 0,25 0,20 a 0,25 0,20 a 0,20
Plocha buňky [m2] 0,14 0,14 0,14 0,10

Balení

Panely jsou paletizovány: 9 panelů na paletu, celková plocha 1350 m2

Rozměry palety: D × Š × V : 2,10 m × 0,80 m × 1,15 m
Hrubá hmotnost: 400 kg

Systém řízení kvality jakosti firmy COLBOND
Geosynthetics, v Arnhemu (vývoj a prodej) a v Obernburgu
(výroba), byl certifikován společností Lloyd’s Register
Quality Assurance Limited pro systém řízení kvality jakosti
dle standardu ISO 9001 (certifikát č. 935136).


