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Výrobek: HaTelit  C 40/17 

Surovina: kompozit polyesterové mří�oviny 
s tenkou netkanou geotextilií 

Impregnace:  asfaltem 
Plo�ná hmotnost: 270 [g/m2]  
Velikost ok:  40×40 [mm]  
Okam�itá tahová pevnost: 50/50 [kN/m] 
Prota�ení při přetr�ení: 12/12 [%] 
Pevnost při 3% prota�ení: 12/12 [kN/m] 
Teplotní odolnost: při 190 °C smr�tění max. 1% 

teplota měknutí 230÷240 °C 
teplota tání 256 °C 

Chemická odolnost:  dobrá pro rozpou�tědla a 
rozmrazovací přísady 

Velikost rolí: délka 150 [m] ;  �ířka   1 ÷ 5 [m] 

  - 
odpověď na reflexní trhliny v asfaltových krytech 
a výrazné prodlou�ení intervalu mezi opravami 
Asfalt je téměř ideální materiál pro výstavbu silnic, ale reflexní trhliny v nových 
asfaltových vrstvách začínají způsobovat více a více problémů. Tento typ trhlin je 
výsledkem únavy způsobené zejména teplotním a dopravním namáháním asfaltu. 
Reflexní trhliny se mohou vytvořit v asfaltových krytech betonových vozovek díky 
vodorovným deformacím jednotlivých betonových desek s ohledem na jejich rozpínání a 
smr�ťování vlivem denních i sezónních výkyvů teplot. Tyto pohyby způsobují velká 
tahová napětí v asfaltu, která mohou vést k vytvoření trhlin přímo nad spárami v betonu. 
Kdy� zatí�ená náprava vozidla přejí�dí 
trhlinu v konstrukci vozovky, dochází ke 
vzniku napětí v asfaltovém krytu od 
ohybu a smyku. Velikost tohoto napětí 

závisí na tlou�ťce nového i původního asfaltového krytu, únosnosti 
podlo�í a hrubosti stěn trhliny. Pokud je asfaltový kryt vystaven jak 
dopravnímu zatí�ení tak i cyklickým pohybům, dochází ke 
sni�ování pevnosti a tuhosti krytu s ka�dým zatě�ovacím cyklem 
a� do vytvoření trhliny. 
Při pou�ití pru�né výztu�né mří�oviny HaTelit®  je mo�né oddálit či 
zamezit tomuto typu poruchy asfaltových vrstev. 

 Výztu�ná mří�ovina na objednávku 
 HaTelit® je pru�ná výztu�ná mří�ovina spojená 
s netkanou geotextilií pro usnadnění pokládky. Je tvořena 
vysoce kvalitní polyesterovou mří�ovinou a velice lehkou 
netkanou textilií. Obě, mří�ovina i netkaná textilie, jsou 
impregnovány asfaltovým povlakem. Netkaná textilie 
slou�í k usnadnění instalace a zaji�tění celoplo�ného 
spojení mezi vrstvami. 
Výběr polyesteru jako materiálu pro výztu�nou mří�ovinu 
je zalo�en na vysoké kompatibilitě jeho mechanických 
vlastností s modulem pru�nosti asfaltu. Navíc je třeba 
zmínit optimální vlastnosti polyesteru při dynamickém 
namáhání a při pokládce asfaltu, neboť se polyester velmi 
málo smr�ťuje a odolává vysokým teplotám. 
Impregnační povlak je tvořen z více ne� 60% asfaltem, 
aby bylo zaji�těno optimální spojení s asfaltovými 
vrstvami. Pouze při zaji�tění optimálního spojení mezi 
vrstvami je výztu�ná mří�ovina schopna přená�et a 
distribuovat tahová napětí, a tím prodlu�ovat �ivotnost 
nových asfaltových vrstev. Výběr správné výztu�né 
mří�oviny je zalo�en na souladu mezi velikostí ok a 
největ�ím průměrem zrn ve směsi. Dle existujících 
pravidel by měla být velikost ok 2 a� 2,5 krát vět�í ne� 
průměr největ�ího zrna. Mří�ovinu HaTelit®  je v�dy nutné 
instalovat mezi dvě asfaltové vrstvy.  
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Silnice bez trhlin =  
Důvody pro opravy povrchů vozovek je třeba 
hledat ve zvy�ujícím se stáří silniční sítě a ve 
zvy�ování dopravní zátě�e, kterou lze 
charakterizovat nejen narůstající intenzitou 
dopravy, ale i zvý�ením nápravových tlaků. 
Poptávka po ekonomických a efektivních 
metodách opravy silnic je tudí� pochopitelná. 

Pou�ití výztu�ných mří�í HaTelit® v asfaltových 
vrstvách představuje velmi efektivní způsob, který 
oddaluje vznik reflexních trhlin. Více ne� 35-leté 
zku�enosti s vyu�itím mří�oviny HaTelit® ukazují, 
�e mů�e být dosa�eno troj a� čtyřnásobného 
prodlou�ení �ivotnosti asfaltového povrchu a tím i 
intervalů oprav. Toto platí pro v�echny klimatické 
zóny od polárních po tropické. 

Asfaltový povrch vyztu�ený mří�ovinou HaTelit®  
slou�í po mnoho let bez trhlin, pokud je výztu�ná 
mří�ovina správně navr�ena a nainstalována. 

Jestli�e bude v budoucnu třeba opravit vyztu�enou 
asfaltovou vrstvu, nebude zapotřebí �ádných 
speciálních opatření. Výztu�ná mří�ovina mů�e být 
rozemleta a nově získaný asfalt mů�e být znovu 
pou�it díky vysoké teplotě tání polyesteru, okolo 
250°C. HaTelit® je stavební materiál �etrný 
k �ivotnímu prostředí, který pomáhá �etřit zdroje. 

Oblasti vyu�ití mří�oviny  
Výztu�né mří�oviny HaTelit®  se instalují nejen do 
asfaltových vrstev vozovek a leti�ť, ale i do 
asfaltových vrstev hydrotechnických staveb. 
Mří�ovina přebírá vodorovné tahové síly a 
zabraňuje propagaci reflexních trhlin z existujících 
krytů do nových. Oprava se provádí tak, �e se 
mří�ovina pokládá v celé plo�e (Obr. 1). Kotevní 
délka na obou stranách trhliny je po�adována 
minimálně 500mm. 

Pokud se neprovede vyztu�ení při roz�iřování 
komunikace, téměř v�dy dojde k vytvoření alespoň 
jedné podélné trhliny v místě napojení. Vzniku této 
trhliny lze efektivně zamezit, pokud vyztu�íme 
oblast v okolí podélného spoje (Obr. 2). 

Otevření spoje ve starém krytu představuje vysoce 
rizikovou zónu pro tvorbu trhlin v nově polo�eném 
asfaltovém krytu. V těchto případech se vyplatí 
vyztu�it oblast okolo starého spoje pomocí 
mří�oviny HaTelit® (Obr. 3). 

Tak jako při roz�iřování vozovek se mohou trhliny 
projevit u okrajů výkopů a překopů vozovek, či u 
propustků. Pou�ití mří�oviny HaTelit® mů�e 
zredukovat a� zamezit vznik těchto trhlin (Obr. 4). 

Tam, kde jsou betonové rozjezdové dráhy leti�ť 
nebo betonové vozovky překryty asfaltovým 
krytem, mů�e nerovnoměrná rozta�nost mezi 
betonem a asfaltem v důsledku teplotních změn 
způsobit tvorbu trhlin nad dilatačními spárami 
v betonu (Obr. 5). Těmto trhlinám lze předcházet 
pou�itím mří�oviny HaTelit®. 
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