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pagrindinės 
sudedamosios dalys
Visą GEOWEB® kelio dangos sutvirtinimo sistemą gali 
sudaryti šios dalys:

• GEOWEB® tinklas
• Užpildo medžiagos
• Geotekstilė, kaip 

atskiriamasis sluoksnis
• atRa® Jungimo detalė

• atRa® inkarai
• Drenažui skirti gaminiai
• Įmontuojamos 

polimerinės virvės
• armavimo detalės

galimi dydžiai
GEOWEB® tinklas gali būti įvairių užpildams reikalingų 
dydžių, gylių ir lakštų ilgio, kurie parenkami pagal 
specifinius projekto poreikius. Kelio dangos sutvirtinimo 
sistemos elementai priklauso nuo pagrindo stiprumo, 

apkrovų, granulinio užpildo ir paviršiaus rūšies. 
apibendrinant, kuo sunkesnės apkrovos ir / arba 
kuo prastesnė pagrindo kokybė, tuo gilesnis turi būti 
užpildui skirtas tinklas.

sistemos sudedamosios dalys 
Šios sudedamosios dalys gali būti panaudotos, norint 
palengvinti ir pagreitinti statybą arba esant tam tikriems 
techniniams reikalavimams:

ATRA® INKARAI
Kelio dangos sutvirtinimo sistemai skirti inkarai paprastai 
nenurodomi kaip būtina ir projektui skirta dalis, o tik 
kaip pagalbinės priemonės statyboje. naudojami kartu 
su 12 mm armatūros stulpais arba 10-12 mm skersmens 
strypais, atRa® inkarus yra lengviau tvirtinti nei J-formos 
inkarus, tokiu būdu padidinamas montavimo našumas. (1)
Esant ilgalaikio įtvirtinimo būtinybei yra naudojami 
paviršiaus inkarai. 

VIRVĖS
Virvės gali būti naudojamos, jeigu reikalingas 
papildomas stabilumas. Dažniausiai jos naudojamos:

• intensyvaus eismo keliuose
• takuose arba pravažiavimo keliuose, kurių gruntas 

yra drėgnas ir nestabilus
• Uostų rampose arba vandens atoslūgio vietose 

esančiose perėjose 

Virvės ir atRa® inkarai yra pagalbinės 
priemonės priešintis jėgoms, 
kurios veikia iš 
apačios.  (2)

ATRA® JUNGIMO DETALĖ
Skirtas pagreitinti bei palengvinti GEOWEB® lakštų 
sujungimą. atRa® jungimo detalė sumažina rangovo 
darbų išlaidas ir suteikia tris kartus stipresnį sujungimą.

būtini įrankiai ir paslaugos

INFORMACINĖ MEDŽIAGA:

• techninis vadovas

• inžinerinė analizė

• internetinė SPECmaKER® programa

• Projektų aprašymai

• išsami įrengimo instrukcija

Presto GEOSYStEmS® ir jos platintojai / atstovai siūlo platų paslaugų asortimentą, atitinkantį projekto dizainą ir 
instaliavimo reikalavimus.

PASLAUGOS:
Projekto įvertinimo paslaugos: mes analizuojame 
specifinius projekto poreikius ir kiekvienam projektui 
teikiame rekomenduotinus preliminarius pasiūlymus. 

Statybos paslaugos: Kvalifikuotų specialistų pagalba 
gali būti teikiama statybos parengimo ir pradinio 
instaliavimo etape. 

PRESTO GEOSYSTEMS’® ĮSIPAREIGOJIMAS — tiekti aukščiausios kokybės gaminius ir paslaugas.

Presto GEOSYStEmS® įsipareigoja padėti pritaikyti 
geriausius sprendimus jūsų dirvožemio stabilizavimo 
problemoms spręsti. mūsų požiūris, sutelktas į problemų 
sprendimus, padidina kiekvieno projekto vertę. 
Pasikliaukite šios srities specialistais tada, kai jums reikės 
tinkamo sprendimo. Prireikus mūsų pagalbos, susisiekite 
su Presto GEOSYStEmS® arba pasauliniu mūsų 
kvalifikuotų platintojų / atstovų tinklu.

PaŽanGiaUSia naUJOVĖ
Presto yra originalus korinio tinklo technologijų kūrėjas, 
inicijuojantis mokslinių tyrimų plėtrą, nukreiptą į reikšmingą 
produkcijos gerinimą, naujoviškų funkcijų bei pažangių 
inžinerijos metodikų įdiegimą, ir pasiekęs gerų rezultatų, 
teikiant ilgalaikius sudėtingų problemų sprendimus.

nEPRilYGStama KOKYBĖ
Presto’s įsipareigojimas dirbti kokybiškai, prasideda nuo 
gamybos pradžios ir tęsiasi iki galutinio instaliavimo etapo. 

• Kokybės valdymo sistema patvirtinta iSO 9001:2008 ir 
CE sertifikatais.

• tinklas, pagamintas iš aukštos kokybės polietileno, 
užtikrina tinkamą ir maksimalų siūlių sutvirtinimą. 

• Sukurtos medžiagos yra pripažintos geosintetinės 
pramonės industrijoje.

• tinklui suteikiama 10 metų garantija.

GRanUliUOtaS UŽPilDaS ViRŠ GEOWEB tinKlO

GEOWEB® tinKlaS

GRanUliUOtaS UŽPilDaS

GRanUliUOtaS PaGRinDaS

GEOtEKStilĖS atSKYRimO SlUOKSniS

POSlUOKSniS
PaViRŠiaUS StaBiliZaVimO SiStEma

aSFaltBEtOniO PaViRŠiUS

GEOWEB® tinKlaS

GRanUliUOtaS UŽPilDaS

GRanUliUOtaS aPatiniS PaGRinDaS

GEOtEKStilĖS atSKYRimO SlUOKSniS

POSlUOKSniS
PaGRinDO StaBiliZaVimO SiStEma

1. atRa® inkaras
2. atRa® inkaras su virve



GEOWEB® tinklas

GEOWEB® kelio dangos sutvirtinimo sistema – tai labai 
efektyvus ir ekonomiškas sprendimas, kuris padeda išspręsti 
nestabilaus grunto sukeltas problemas keliuose, stovėjimo ir 
prie namų esančiose aikštelėse. Priklausomai nuo apkrovos 
veikimo ir jos pasiskirstymo, trimatis izoliuojantis tinklas 
apriboja ir kontroliuoja pamatinių medžiagų šlytį bei 
judėjimą į šonus ir vertikaliai.

GEOWEB® sistemos pranašumai

Kaip apatinis kelio dangos stabilizavimo pagrindas,  
GEOWEB® tinklo medžiagos gerokai sumažina kelio 
dangos formavimo išlaidas. Pamatinių medžiagų 
poreikiai gali sumažėti 50% ir daugiau, mažinant 
popaviršinio sluoksnio apkrovą. taigi, apribojus žemės 
kasinėjimo darbus ir granuliuotą užpildą, sumažėja ir 
bendrosios, įrengimams skirtos išlaidos. 

Kaip paviršiaus stabilizavimo sistema, GEOWEB® tinklas 
tolygiai paskirsto dinamines ir statines apkrovas, kontroliuoja 
provėžų atsiradimą bei sumažina išlaidas, skirtas ilgalaikei 
priežiūrai. naudodama aukšto poringumo, pralaidžius užpildus, 
sistema padeda tvarkingai tekėti aplinkos ir lietaus vandeniui. 

• Sukuria tvirtą pagrindą, atsparų įlenkimams; veikia kaip 
pusiau standžios plokštelės, apkrovimą nukreipiančios 
į šonus.

• Sumažina nusėdimo lygį netgi mažo atsparumo 
posluoksniuose.

• net ir sumažinus pagrindo storį 50%, kelio dangos 
efektyvumas padidėja.

• Galima naudoti žemos kokybės granuliuotą užpildą 
vietoj daug brangesnių importuotų medžiagų.

•  Pralaidus užpildas sumažina lietaus vandens 
nutekėjimą ir efektyviai atlieka vandens „telkinio“ 
saugojimo funkciją, taip sumažindamas lietaus 
vandens poreikį.  

MAŽŲ IŠLAIDŲ REIKALAUJANTYS KELIO 
DANGOS SUTVIRTINIMO SPRENDIMAI

• keliai, skirti privažiuoti prie 
nuolatinių ir laikinai įrengtų 
aikštelių

• pralaidūs, apkrovai atsparūs 
paviršiais

• uosto teritorijos
• transporto priemonių stovėjimo aikštelės
• kelkraščiai-šalikelės
• stabilus asfalto pagrindas
• stabilus drenažo vamzdžių paklotas
• geležinkelio bėgių tvirtinimas 
• pėsčiųjų takai
• laivų rampos ir perėjos, vandens 

atoslūgio vietose
• poliais sutvirtintos struktūros
• pamato paklotai ir vamzdynų apsauga
• tranšėjos dugnas
• važiavimui skirti vegetaciniai paviršiai

SISTEMOS PAN-
AUDOJIMAS:

MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 
mokslinių tyrimų rezultatai patvirtina, kad GEOWEB® kelių tvirtinimo 
sistema su užpildu yra daug pranašesnė palyginti su neizoliuotu 
granuliuotu gruntu.

• 50 ir daugiau procentų sumažina tinklui reikiamo pagrindo storį 
bei svorį. 

• Kelio danga atlaiko 10 kartų intensyvesnes eismo sąlygas.

• Daugiau nei 30 % sumažina spaudimą, tenkantį apatinei 
kelio dangai.

• teisingai paskirsto apkrovas, tokiu būdu iki 40 % 
sumažinant apatinį gruntą veikiančias jėgas.

pagrindinės pritaikymo sritys
GEOWEB® tinklas sukuria stabilią sutvirtinimo sistemą ir yra itin naudingas:

Klojant Pagrindą Po asfaltuotu Paviršiumi / Posluoksniu

negrįstiems Keliams Stabilizuoti

Paskirstant apkrovas tenkančias Silpam Gruntui 

lanksčiam Betono Paklotui

pagrindo stabilizacija
PO ASFALTUOTAIS  PAVIRŠIAIS

Kaip pagrindo sutvirtinimas, GEOWEB® kelio dangos 
sistema, suformuoja stabilius sluoksnius, betoninę arba 
agreguotą blokinę dangą, kuri išlaiko sunkų ir nuolatos 
važiuojantį transportą. Ši sistema veikia panašiai 
kaip lanksti plokštė, kuri paskirsto apkrovą į šonus ir 
sumažina sankasai tenkantį spaudimą.

GRUNTO STABILIZAVIMAS SU 
GEOWEB® TINKLO SISTEMA:
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• Reikalauja 50% mažiau medžiagų keliui suformuoti, 
kad atlaikytų tokią pačią apkrovą, kaip ir naudojant 
įprastines medžiagas.

• minimizuoja dėl apkrovų vykstančią kelio deformaciją 
bei grunto nusėdimą.

• leidžia naudoti žemos kokybės smėlį ar granuliuotą 
užpildą, net virš sauso posluoksnio.

• Patikrintas naujoviškas sauso grunto stabilumo 
problemų sprendimas. 

Užpildo medžiagas, skirtas pagrindui stabilizuoti, 
lemia numatomi apkrovos ypatumai ir bendrosios 
eksplotacinės savybės. Ši sistema ypač efektyvi 
sausose dirvožemio zonose, kuriose iškyla 
įvairiausios kelio dangos problemos bei kelio 
priežiūrai susidaro papildomos išlaidos.

paviršiaus stabilizacija
NEGRĮSTIEMS IR VANDENIUI LAIDIEMS PAVIRŠIAMS

apkrovų paskirstymo sistema
VIRŠ SILPNŲ DIRVOŽEMIŲ

lanksti betono danga

GEOWEB® paviršiaus stabilizacijos sistema su pralaidžiu 
užpildu yra ekonomiška ir efektyvi alternatyva kieto 
paviršiaus kelio dangai. Sutvirtindamas granuliuotą gruntą, 
tinklas pagerina apkrovos pasiskirstymą, tokiu būdu 
padidindamas jo ilgaamžiškumą ir sumažindamas išlaidas. 

Viršutinė žolės danga papildomai sutvirtina gruntą ir 
suteikia estetišką išvaizdą, kuri yra idealiai pritaikyta 
mažiems transporto srautams.

STABILIZUOJANTYS UŽPILDAI SU JUOS 
SUTVIRTINANČIU GEOWEB® TINKLU:
• Paskristo dinamines ir statines apkrovas, taip 

sumažindami žemės birėjimą bei nepageidaujamas 
paviršiaus provėžas. 

• Dėl granuliuoto užpildo pasiekiamas dvigubas 
našumas, nes yra sutvirtinama kelio danga ir 
sulaikomas vanduo „telkinyje“. tad įvykdomi keliami 
reikalavimai ir panaikinamos išlaidos, skirtos lietaus 
vandens sulaikymo sistemoms.

• Sumažina lietaus vandens nutekėjimą ir didina 
gruntinio vandens pasipildymą.

• Suformuoja vėsesnį paviršių, kuris panaikina karštos 
zonos efektą, lemiantį sausą kelio dangą.

• Prisideda prie lEED® (pasaulyje pripažinta "žaliūjų" 
pastatų sertifikacija) reikalavimų: t.y. kraštovaizdžio 
išsaugojimo, karštosios zonos efekto mažinimo ir 
lietaus vandens kokybės bei kiekybės kontrolės.

GEOWEB® tinklas sukuria stabilų pagrindo sluoksnį, 
tuo pačiu gerokai sumažindamas kasimo darbus 
ir pagrindinių medžiagų kiekį, ypač virš silpnų 
posluoksnių. Ši sistema sumažina apkrovos sukeltas 
deformacijas ir nusėdimus ir yra ypač efektyvi kelio 
dangai pakrantėse ar minkšto dirvožemio zonose, 
kuriose reikalavimai medžiagoms yra itin aukšti.

lankstus GEOWEB® tinklas su betono užpildu yra patvari 
ir greitai įrengiama danga, naudojama uostuose, vandens 
atoslūgio vietose, esančiose perėjose, arba kitose zonose, 
kurioms reikalinga universali apsauga.
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GRanUliUOtO UŽPilDO PaGRinDaS

POSlUOKSniS

nESUtViRtinta KEliO DanGa

PaViRŠiUS

GRanUliUOtO UŽPilDO PaGRinDaS

POSlUOKSniS

GEOWEB® tinKlU SUtViRtinta KEliO DanGa

GEOWEB® LAKŠTAS

Drauge su viršutiniu dirvožemio sluoksniu / granuliuotu 
užpildu GEOWEB® medžiagos suformuoja augalinį 
paviršių, kuris išlaiko atsitiktines apkrovas. 


