
 

 

 
Tiêu chuẩn kỹ thu

 

Lưới địa kỹ thuật Tensar SS được ứng d
trong đất và đá cấp phối như đường bê tông nh
việc mềm và gia cố nền móng 

 

Tensar SS là lưới nhựa tổng hợp hình thành t
cứng nguyên tấm với các nút lưới. Lưới nh
hình theo 2 phương tạo ra các ô lưới hình vuông v
gân lưới có mật độ phân tử cao, liên kết thành kh
nhau qua các nút lưới. Gân lưới có mặt c

 
Đặc tính  

Đơn vị 

                                       

 Chất liệu Polymer  

Hàm lượng carbon tối thiểu (1) % 
Bề rộng cuộn lưới m 4.0 & 3.8

Bề dài cuộn lưới m 
Trọng lượng riêng kg/m2 

Trọng lượng cuộn lưới kg 69.5 & 66
Kích thước 

AL mm 
AT mm 

WLR mm 
WTR mm 

tJ mm 
tLR mm 
tTR mm 

Cường độ theo chiều dọc 
Cường độ chịu kéo Tult (2) kN/m 

Cường độ chịu kéo tại 2% (2) kN/m 
Cường độ chịu kéo tại 5% (2) kN/m 

Độ giãn dài Tult % 
Độ bền nút lưới (3) % 100

Cường độ theo chiều ngang 
Cường độ chịu kéo Tult (2) kN/m 

Cường độ chịu kéo tại 2% (2) kN/m 
Cường độ chịu kéo tại 5% (2) kN/m 

Độ giãn dài Tult % 
Độ bền nút lưới (3) % 100

(1) Lưới địa kỹ thuật có tối thiểu 2% carbon đen
ASTM D1603-06 

(2) Công bố phù hợp với  tiêu chuẩn BS EN ISO

(3) Công bố phù hợp với  tiêu chuẩn EOTA TR041

(4) Tuổi thọ làm việc  của lưới địa kỹ thuật Tensar SS 
của đất thấp hơn 15°C, và được tính 50 năm trong đ
được phủ lấp trong vòng 30 ngày từ lúc thi công
(5) Lưới địa kỹ thuật Tensar SS được sản xu
chuẩn BS EN ISO 9001:2008. Tất cả các quy cách và giá tr
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thuật Tensar SS  

ng dụng thi công 
ng bê tông nhựa, sàn làm 

p hình thành từ tấm lưới 
i nhựa SS được định 

i hình vuông với các sợi 
t thành khối với 

t cắt hình chữ nhật 

 

Chiều dài 
(longitudinal) 

 
 
 
 

            Nút lưới 

Chiều r
(transverse

 

 
 

AL 

                                       Lưới địa kỹ thuật Tensar SS

SS20 SS30 SS40 SSLA20

Polypropylene 
2 2 2 

4.0 & 3.8 4.0 & 3.8 4.0 & 3.8 3.8
75 50 30 50

0.23 0.33 0.54 0.21
69.5 & 66 67.5 & 64.5 65 & 62 40.5

39 39 33 65
39 39 33 65
2.3 2.2 2.4 4.2
2.8 2.1 3.2 4.5
3.8 4.9 5.8 4.6
1.6 2.1 2.7 1.4
1.2 1.6 2.1 1.2

20.0 30.0 40.0 20.0
7.0 10.5 14.0 7.0
14.0 21.0 28.0 14.0
11.0 11.0 11.0 10.0

100-10% 100-10% 100-10% 100

20.0 30.0 40.0 20.0
7.0 10.5 14.0 8.0
14.0 21.0 28.0 15.0
10.0 10.0 10.0 10.0

100-10% 100-10% 100-10% 100

u 2% carbon đen, phân tán đều trong polymer để chống lại tia UV, phù h

BS EN ISO 10319:2008 

TR041 

Tensar SS được tính 100 năm trong đất tự nhiên với độ
năm trong đất tự nhiên với độ pH từ 4 đến 9 với nhiệt độ củ

lúc thi công. 
n xuất phù hợp với Hệ thống Quản lý Chất lượng tuân th

các quy cách và giá trị như đã công bố trừ khi có thay đổi khác.
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u rộng 
(transverse) 

 

Ribs 

 
WLR 

 
 
 
 
 
 

 
AT 

 

 
WTR 

Tensar SS 

SSLA20 SSLA30 

2 2 
3.8 3.8 
50 50 

0.21 0.32 
40.5 61.5 

65 65 
65 65 
4.2 3.6 
4.5 4.5 
4.6 6.4 
1.4 2.3 
1.2 1.7 

20.0 30.0 
7.0 11.0 
14.0 22.0 
10.0 9.0 

100-10% 100-10% 

20.0 30.0 
8.0 12.0 
15.0 25.0 
10.0 9.0 

100-10% 100-10% 

phù hợp với tiêu chuẩn 

ộ pH từ 4 đến 9 với nhiệt độ 
ủa đất thấp hơn 25°C, lưới 

ng tuân thủ nghiêm ngặt quy định của tiêu 
i khác. 
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