
 

Tensar AR-GN được ứng dụng thi công gia c
asphalt mặt đường mới và lớp asphalt th
trong sửa chữa/phục hồi mặt đường hiện h

 

Tensar AR-GN là lưới nhựa tổng hợp hình thành t
lưới cứng nguyên tấm (Tensar AR1) vớ
dính với lớp vải địa kỹ thuật không dệt. Lư
AR1 được định hình theo 2 phương tạo ra các ô lư
chữ nhật với các sợi gân lưới có mật độ
kết thành khối với nhau qua các nút lướ
có chức năng gia cố lớp asphalt, lớp vả
dán dính với lớp nhựa đường tưới thấm bám, t
chống thấm đồng thời cũng là lớp SAMI (l
tải trọng) 

Tất cả thông số kỹ thuật và giá trị có tính đ
thể thay đổi theo công bố của nhà sản xu

 

 
 

 
 

 
 

 

(1) PP là nhựa Polypropylene. Lưới địa kỹ thu
không có dung môi ở nhiệt độ môi trường 
muối, axit, kiềm, không phân hủy sinh học.

(2) Công bố phù hợp với  tiêu chuẩn BS EN ISO 10319:2008 th
2846:Part 2:1981).  Áp dụng cho cả phương 

(3) Công bố phù hợp với nguyên tắc của ETA Technical Report TR041, và đư
quản lý chất lượng 

(4) Carbon đen chống lại tia  UV.  Công bố phù h

(5) Cường độ công bố phù hợp với tiêu chuẩn 

(6) Tensar AR-GN được sản xuất phù hợp vớ
ISO 9001:2008. 
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 Tiêu chuẩn kỹ thu

Tensar AR-GN Composite (6)

Bề rộng  Bề dài m 

  Lưới địa kỹ thuật Tensar AR1 

Chất liệu Polymer (1)  
Cường độ chịu kéo  (2) kN/m

Độ giãn dài khi kéo đứt % 

Độ bền nút lưới (3) % 
Hàm lượng carbon tối thiểu (4) % 

Trọng lượng riêng kg/m2

Vải địa kỹ thuật 

Chất liệu Polymer (1)  
Lượng asphalt thấm bám (5) kg/m2

Trọng lượng riêng kg/m2

nodes 65mm 

ng thi công gia cố các lớp 
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Độ giãn d

thuật Tensar AR1 có tính trơ với tất cả các hóa chất tự 
ng xung quanh. Lưới địa kỹ thuật sẽ không bị thủy phân, s

c. 
n BS EN ISO 10319:2008 thấp hơn 95% giới hạn tin cậy phù hợ

phương dọc và phương ngang của gân lưới 
a ETA Technical Report TR041, và được diễn đạt như là ph

phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D1603-06. 
 ASTM D6140. 

ới Hệ thống Quản lý Chất lượng tuân thủ nghiêm ngặ
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thuật Tensar AR-GN Geocomposite
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Typical load

Test Method: ISO 10319
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 nhiên được tìm thấy trong đất và 
y phân, sẽ bền vững trong dung dịch 
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Typical load-strain curves 

Test Method: ISO 10319 
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