Výztužné geomříže do asfaltu
GlasGrid®
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ADFORS vyrábí GlasGrid více než 30 let
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ÚSPORY

ADFORS GlasGrid šetří peníze a prodlužuje

životnost vozovek až o 300 %

?

FLEXIBILNÍ DODÁVKY
A SERVIS

RYCHLÁ OPRAVA

ADFORS nabízí servis a podporu zákazníkům
v 7 jazycích a flexibilní dodávky po celém světě
ADFORS GlasGrid zaručuje jednoduchou a rychlou pokládku
až 6 000 m2 / hodinu s použitím instalačního traktoru

O výrobku

Výrobková řada ADFORS GlasGrid® nabízí několik typů výztužných geomříží
do asfaltových vrstev. Trojnásobně prodlužují dobu vzniku reflexních
prasklin díky pohlcení a rozptýlení horizontálního napětí.
Geomříže jsou vyrobeny ze skleněných vláken potažených elastomerovým
polymerem. Každé vlákno vykazuje vysokou pevnost a vysoký modul
elasticity a nízké protažení, což činí ADFORS GlasGrid pevnější než ocel při
stejné hmotnosti.

SILNICE
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LETIŠTĚ
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MOSTY

KANALIZAČNÍ
POKLOPY

GlasGrid CGL

Klasifikace
EN 15381 *1

GlasGrid PG

GlasGrid GG

GlasGrid TF

GlasGrid CG

GlasGrid PM

GlasGrid GP

GlasGrid IM

GG

TF

CG

Hladký povrch

R

R

R/STR/B

Frézovaný povrch

-

-

R/STR/B

CGL

PG

PM

GP

R/STR

R/STR/B

R/STR/B

R/STR/B

R/STR

R/STR/B

R/STR/B

R/STR/B

IM
-

Samolepicí

Vlastnosti

Vrstva netkané
textilie
Asfaltová vrstva
Tack Film *2

*1 Klasifikace použití dle EN 15381 R = výztuž (reinforcement) STR = uvolňování napětí (stress relief)
*2 Tack Film = film navržený jako substituce spojovacího postřiku mezi vrstvami.

B = izolační mezivrstva (interlayer barrier)
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Hlavní výhody
Vysoká pevnost a nízké protažení mříže díky
impregnaci každého skleněného filamentu.
Patentovaný polymerový povlak zajišťující lepší
kompatibilitu s asfaltem.

ADFORS GlasGrid přenáší napětí a
horizontálně jej rozptyluje.

Vyrobeno z minerálních surovin.
Široká nabídka pevnosti od 25 do 200 kN/m.
Značení okrajů pro jednoduché navazování.
Pevné přilnutí k povrchu.
Jednoduché řezání.
Rychlá a efektivní pokládka.
Dobrá sjízdnost během instalace.
Odolnost vůči teplotním změnám a působení
chemických látek.

Bez ADFORS GlasGrid®

S ADFORS GlasGrid®

Napětí přechází volně
trhlinou k povrchu.

Napětí je přenášeno
horizontálně
a rozptýleno,
minimalizace trhlin.

Vynikající frézovatelnost.
Prokazatelná neomezená recyklovatelnost a
zlepšení vlastností recyklátu s obsahem skleněných
vláken.
Na základě více než 25leté zkušenosti a praxe z úspěšných
instalací po celém světě, zajišťuje ADFORS GlasGrid více jak 50%
úsporu v budoucích investicích (údržba, modernizace a náklady
na užívání) po dobu životnosti vozovky.

Testováno laboratorně,
osvědčeno praxí.

Testování na zrychleném záťěžovém modelu v IFSTTAR
Cílem tohoto experimentu bylo zhodnotit účinek výztužné mříže ADFORS GlasGrid GG100 s
pevností v tahu 100kN/m na životnost asfaltových vrstev při relativně tenké obrusné vrstvě
(80 mm). Za tímto účelem byla jedna sekce vyztužena mříží GlasGrid a druhá referenční sekce
vyztužena nebyla. V první fázi došlo k 1 000 000 pojezdů při zatížení 65 kN, následně proběhlo
dalších 200 000 pojezdů se zatížením 70 kN.
Tento test prokazuje pozitivní dopad sklovláknité mříže na odolnost asfaltových vrstev vůči
vzniku trhlin:
První trhlina se objevila po 800 000 cyklech na nevyztužené části. Na konci testu bylo 70 % povrchu nevyztužené
sekce pokryto trhlinami.
Vyztužená část neprokazovala do konce testu (1,2 milionů cyklů) žádné trhliny.

Test frézovatelnosti a recyklovatelnosti v RWTH Univerzita v Cáchách
V tomto testu byl na existující asfaltovou vrstvu AC 16 B S instalován ADFORS GlasGrid GG
200 s pevností v tahu 200 kN/m a následně překryt 4 cm silnou vrstvou SMA 8 S. Proběhlo
frézování obrusné vrstvy včetně výztužné mříže. Nedošlo k žádným negativním jevům ani k
ovlivnění hloubky frézování.
Druhá zkouška – cyklický test únavy – potvrdila, že opětovné použití frézovaného
granulátu s obsahem skleněných vláken v nové asfaltové směsi
zlepšuje její charakteristiky.

2

GlasGrid®

Pro velkoplošné opravy

GG

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

Výztužný systém do asfaltu ADFORS GlasGrid GG se vyrábí v závodě společnosti
Saint-Gobain ADFORS certifikovaného dle ISO 9001:2015 a splňuje všechny
požadavky normy EN 15381. ADFORS GlasGrid je sklovláknitá mříž s vysokou
pevností a pevnou strukturou, potažená patentovaným elastomerovým polymerem
a opatřená samolepicí vrstvou. Každá složka tvořící mříž je odolná vůči ultrafialovému
záření a chemikáliím nacházející se v přirozeném prostředí půdy. ADFORS GlasGrid
odpovídá hodnotám vlastností níže uvedeným a testovaným v laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technická specifikace
Harmonizovaná
norma

Popis

Jednotka

GG 50

GG 100

GG 200

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(55 x 55) – 5

(115 x 115) – 15

(115 x 215) – 15

EN ISO 10319

Protažení

%

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

EN ISO 10319

Tahová odolnost
@ 2% napětí (MD x CD)

kN/m

(46 x 46) ± 10

(95 x 95) ± 20

(95 x 180) ± 20

EN ISO 10319

Tuhost
@ 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(2.200 x 2.200)
± 200

(4.600 x 4.600)
± 600

(4.600 x 8.600)
± 600

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

73.000

73.000

Plošná hmotnost

g/m2

205

405

603

Bod tavení povlaku

°C

>232

>232

>232

Délka návinu

m

150

100

70

Šířka role

m

1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1,5; 3,0

Plocha role

m2

150, 225, 300, 450 100, 150, 200, 300

105, 210

aktivuje se tlakem

aktivuje se tlakem

aktivuje se tlakem

25 x 25

12,5 x 12,5 (typ 8501)
25 x 25 (typ 8511)

25 x 19

Samolepicí vrstva

Velikost oka
Materiál

mm

EN ISO 9864

ASTM D276

Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem a samolepicí
spodní vrstvou aktivující se přítlakem.

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.

3

ADFORS GlasGrid GG

Technický list
2/2

Pokládka
Vyplňte výtluky a trhliny stávajícího povrchu vhodnou správkovou hmotou, na
frézovaný povrch aplikujte vyrovnávací asfaltovou vrstvu. Povrch musí být suchý,
čistý a bez prachu s teplotou 5 °C - 60 °C.
Odrolujte geomříž lepivou vrstvou směrem k hladkému povrchu.
Respektujte přeložení na konci role 10 – 15 cm a podélné přeložení v minimální
šířce 5 cm.
Pro aktivaci lepidla přitlačte mříž k povrchu a ujistěte se, že je mříž k povrchu
dostatečně přilepena.
Naneste spojovací postřik v množství dle požadavků projektu. (Vzorec pro
výpočet množství uvádíme v detailním instalačním manuálu na str. 4.)
Nechte spojovací postřik vyštěpit.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.
Pro detailní postup pokládky si přečtěte instalační manuál, který je k dispozici na našich
webových stánkách nebo si pusťte instalační video na našem YOUTUBE kanálu ADFORS TV.

Výhody
Rychlá a efektivní pokládka díky samolepicí spodní vrstvě.
Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění.
Jednoduché řezání.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).

Paletizace
Výrobek

GG 50

GG 100

GG 200

Váha role

Průměr
dutinky

Počet rolí
na paletě

Celková
plocha mříže

Šířka role

Plocha role

1m

150 m2

35 kg

76 mm

12

1,5 m

225 m2

51 kg

76 mm

12

2 700 m2

2m

300 m2

69 kg

76 mm

6

1 800 m2

2m

300 m2

69 kg

76 mm

10

3 000 m2

3m

450 m2

104 kg

100 mm

6

2 700 m2

3m

450 m2

104 kg

100 mm

10

4 500 m2

1m

100 m

2

45 kg

76 mm

12

1 200 m2

1,5 m

2

150 m

67 kg

76 mm

12

1 800 m2

2m

200m2

90 kg

76 mm

6

1 200 m2

2m

200 m2

90 kg

76 mm

10

2 000 m2

3m

300 m2

135 kg

100 mm

6

1 800 m2

3m

300 m

135 kg

100 mm

10

3 000 m2

1,5 m

105 m2

69 kg

76 mm

12

1 260 m2

3m

2

210 m

140 kg

100 mm

6

1 260 m2

3m

210 m2

140 kg

100 mm

10

2 100 m2

2

1 800 m2

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Litomyšl (CZ):
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro speciální opravy

GG non-adhesive
Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

ADFORS GlasGrid GG non-adhesive je produkt pro speciální aplikaci na povrchy
pokryté litým asfaltem. Výrobek je vyráběn v závodě společnosti Saint-Gobain
ADFORS, které získalo certifikaci ISO 9001: 2015 a splňuje požadavky normy EN
15381. ADFORS GlasGrid je sklovláknitá mříž s vysokou pevností a pevnou strukturou,
potažená patentovaným elastomerovým polymerem Každá složka tvořící mříž
je odolná vůči ultrafialovému záření a chemikáliím nacházející se v přirozeném
prostředí půdy. ADFORS GlasGrid odpovídá hodnotám vlastností níže uvedeným
a testovaným v laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technické parametry
Popis

Harmonizovaná
norma

Jednotka

GG 50 NA

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(55 x 55) – 5

EN ISO 10319

Protažení

%

2,5 ± 0,5

EN ISO 10319

Tahová odolnost
2% napětí (MD x CD)

kN/m

(46 x 46) ± 10

EN ISO 10319

Tuhost 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(2.200 x 2.200)
± 200

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

Plošná hmotnost

g/m²

205

EN ISO 9864

Bod tavení povlaku

°C

>232

ASTM D 276

Délka návinu

m

150

Šířka role

m

1,5

Plocha role

m²

225

Velikost oka

mm

25 x 25

Materiál

Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.
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ADFORS GlasGrid GG NA

Technický list
2/2

Pokládka
Rozbalte a položte geomřížku na suchou a čistou rovnou vrstvu / nivelační vrstvu.
Respektujte přeložení na konci role 10 – 15 cm a podélné přeložení v minimální
šířce 5 cm.
Naneste asfaltovou vrstvu.

Výhody
Odstranění stékání litého asfaltu během kalení
Ochrana proti mikrotrhlinám v litém asfaltu
Rychlá a efektivní instalace
Snadné řezání
Tepelná a chemická stabilita
Vynikající chování při frézování
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem
(RAP).

Paletizace
Výrobek

Šířka role

GG 50 NA

1,5 m

Plocha role

Váha role

225 m2

51 kg

Průměr
dutinky

76 mm

Počet rolí
na paletě

12

Celková
plocha mříže

2 700 m2

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Albion (US):
0799-123
2012
ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro velkoplošné opravy

TF

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

Výztužný systém do asfaltu ADFORS GlasGrid TF (Tack Film) se vyrábí v závodě
společnosti Saint-Gobain ADFORS certifikovaného dle ISO 9001:2015 a splňuje
všechny požadavky normy EN 15381. ADFORS GlasGrid TF je sklovláknitá mříž s
vysokou pevností a pevnou strukturou, potažená patentovaným elastomerovým
polymerem a opatřená samolepicí vrstvou. Mříž je opatřena speciálně navrženým
filmem sloužícím jako substituce spojovacího postřiku mezi vrstvami. Každá složka
tvořící mříž je odolná vůči ultrafialovému záření a chemikáliím nacházející se v
přirozeném prostředí půdy. ADFORS GlasGrid TF odpovídá hodnotám vlastností
níže uvedeným a testovaným v laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Patentovaný film nahrazující
spojovací postřik.

Technické parametry
Harmonizovaná
norma

Popis

Jednotka

TF 100

TF 200

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(115 x 115) – 15

(115 x 215) – 15

EN ISO 10319

Protažení

%

2,5 ± 0,5

2,5 ± 1,5

EN ISO 10319

Tahová odolnost
@ 2% napětí (MD x CD)

kN/m

(95 x 95) ± 20

(95 x 180) ± 20

EN ISO 10319

Tuhost
@ 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(4.600 x 4.600)
± 600

(4.600 x 8.600)
± 600

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

73.000

Plošná hmotnost

g/m2

467

691

Bod tavení povlaku

°C

>232

>232

Délka návinu

m

100

60

Šířka role

m

1,5

1,5

Plocha role

m2

150

90

aktivuje se tlakem

aktivuje se tlakem

12,5 x 12,5 (type 8501)
25 x 25 (type 8511)

25 x 19

Samolepicí vrstva

EN ISO 9864
ASTM D276

Velikost oka

mm

Materiál

Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem a samolepicí
spodní vrstvou aktivující se přítlakem spojená s polymerovým Tack filmem.

Typ filmu
Bod měknutí filmu

°C

100% Polymer

100% Polymer

99

99

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.
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ADFORS GlasGrid TF

Technický list
2/2

Pokládka
Vyplňte výtluky a trhliny stávajícího povrchu vhodnou správkovou hmotou, na
frézovaný povrch aplikujte vyrovnávací asfaltovou vrstvu. Povrch musí být suchý,
čistý a bez prachu s teplotou 21 °C - 60 °C.
Odrolujte geomříž lepivou vrstvou směrem dolů k hladkému povrchu a filmem
nahoru.
Respektujte přeložení na konci role 10 – 15 cm a podélné přeložení 2,5 - 5 cm.
Pro aktivaci lepidla přitlačte mříž k povrchu a ujistěte se, že je mříž k povrchu
dostatečně přilepena.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.
Pro detailní postup pokládky si přečtěte instalační manuál, který je k dispozici na našich
webových stánkách nebo si pusťte instalační video na našem YOUTUBE kanálu ADFORS TV.

Výhody
Rychlá a efektivní pokládka díky samolepicí spodní vrstvě.
Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění.
Jednoduché řezání.
Není potřeba štěpit spojovací postřik, což výrazně zkrátí čas opravy.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).
Méně emisí během opravy.

Paletizace
Výrobek

Šířka role

Plocha role

Váha role

TF 100

1,5 m

150 m2

73 kg

TF 200

1,5 m

90 m2

65 kg

Počet rolí
na paletě

Celková
plocha mříže

76 mm

9

1 350 m2

76 mm

9

810 m2

Průměr
dutinky

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Albion (US):
0799-123
2012
ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro velkoplošné opravy

CG

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

Kompozitní výztužný a hydroizolační systém do asfaltu ADFORS GlasGrid CG
(CompoGrid) se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS certifikovaného
dle ISO 9001:2015 a splňuje všechny požadavky normy EN 15381. ADFORS GlasGrid
CG je kompozitní materiál složený ze sklovláknité mříže s vysokou pevností a
pevnou strukturou, potaženou patentovaným elastomerovým polymerem a z vrstvy
netkané textilie. Každá složka tvořící mříž je odolná vůči ultrafialovému záření a
chemikáliím nacházející se v přirozeném prostředí půdy. ADFORS GlasGrid CG
odpovídá hodnotám vlastností níže uvedeným a testovaným v laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technické parametry
Popis

Harmonizovaná
norma

Jednotka

CG 50

CG 100

CG 200

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(55 x 55) – 5

(115 x 115) – 15

(115 x 215) – 15

EN ISO 10319

Protažení

%

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

EN ISO 10319

Tahová odolnost
@ 2% napětí (MD x CD)

kN/m

(46 x 46) ± 10

(95 x 95) ± 20

(95 x 180) ± 20

EN ISO 10319

Tuhost
@ 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(2.200 x 2.200)
± 200

(4.600 x 4.600)
± 600

(4.600 x 8.600)
± 600

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

73.000

73.000 MPa

Plošná hmotnost

g/m2

335

535

733

Bod tavení povlaku

°C

>232

>232

>232

Délka návinu

m

100

70

60

Šířka role

m

1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1,5

Plocha role

m2

100, 150, 200, 300 70, 105, 140, 210

90

Velikost oka

mm

25 x 25

25 x 19

Materiál

Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem připevněna k polyesterové
textilii (výroba Litomyšl)/polypropylenové textilii (výroba Albion) speciálně vyvinutá pro opravy
asfaltových vrstev.

25 x 25

EN ISO 9864

ASTM D276

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.
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ADFORS GlasGrid CG

Technický list
2/2

Pokládka
CompoGrid může být instalován přímo na původní oxidovaný asfaltový nebo
frézovaný povrch. Vyplňte trhliny a nerovnosti větší než 6 mm vhodnou správkovou
hmotou. Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu s teplotou 5 °C - 60 °C.
Naneste spojovací postřik v množství dle požadavků projektu. (Vzorec pro
výpočet množství uvádíme v detailním instalačním manuálu na str. 3.)
Odrolujte geomříž netkanou textilií směrem dolů okamžitě po nanesení
spojovacího postřiku. Dodržujte překlady na spoji konce role v rozmezí 10-15 cm
a podélný překlad minimálně 5 cm. Mezi překlady aplikujte dostatečné množství
spojovacího postřiku pro zajištění pevného spojení.
Pro zajištění nasáknutí spojovacího postřiku do textilie přitlačte geomříž k povrchu.
Nechte spojovací postřik zcela vyštěpit.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.
Pro detailní postup pokládky si přečtěte instalační manuál, který je k dispozici na našich
webových stánkách nebo si pusťte instalační video na našem YOUTUBE kanálu ADFORS TV.

Výhody
Univerzální použití na stávající i frézovaný povrch.
Rychlá a efektivní pokládka.
Účinná izolační mezivrstva.
Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění a přímé přenesení působících sil.
Jednoduché řezání.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).

Paletizace
Výrobek

CG 50

CG 100

CG 200

Průměr
dutinky

Počet rolí
na paletě

Celková
plocha mříže

Šířka role

Plocha role

1m

100 m2

36 kg

76 mm

12

1 200 m2

1,5 m

150 m

53 kg

76 mm

12

1 800 m2

2m

200 m2

72 kg

76 mm

6

1 200 m2

2

200 m2

72 kg

76 mm

10

2 000 m2

3m

300 m2

108 kg

100 mm

6

1 800 m2

3m

300 m

108 kg

100 mm

10

3 000 m2

1m

70 m2

40 kg

76 mm

12

840 m2

1,5 m

105 m2

59 kg

76 mm

12

1 260 m2

2m

140 m2

80 kg

76 mm

6

840 m2

2m

140 m

80 kg

76 mm

10

1 400 m2

3m

210 m2

120 kg

100 mm

6

1 260 m2

3m

210 m2

120 kg

100 mm

10

2 100 m2

1,5 m

90 m2

72 kg

76 mm

12

1 080 m2

2

2

2

Váha role

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Litomyšl (CZ):
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro velkoplošné opravy

CGL

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

Kompozitní výztužný a hydroizolační systém do asfaltu ADFORS GlasGrid
CGL (CompoGrid Lite) se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS
certifikovaného dle ISO 9001:2015 a splňuje všechny požadavky normy EN 15381.
ADFORS GlasGrid CGL je kompozitní materiál složený ze sklovláknité mříže s
vysokou pevností a pevnou strukturou, potaženou patentovaným elastomerovým
polymerem a z vrstvy netkané textilie. Každá složka tvořící mříž je odolná vůči
ultrafialovému záření a chemikáliím nacházející se v přirozeném prostředí půdy.
ADFORS GlasGrid CGL odpovídá hodnotám vlastností níže uvedeným a testovaným
v laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technické parametry
Popis

Harmonizovaná
norma

Jednotka

CG 50L

CG 100L

CG 200L

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(55 x 55) – 5

(115 x 115) – 15

(115 x 215) – 15

EN ISO 10319

Protažení

%

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

EN ISO 10319

Tahová odolnost
@ 2% napětí (MD x CD)

kN/m

(46 x 46) ± 10

(95 x 95) ± 20

(95 x 180) ± 20

EN ISO 10319

Tuhost
@ 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(2.200 x 2.200)
± 200

(4.600 x 4.600)
± 600

(4.600 x 8.600)
± 600

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

73.000

73.000

Plošná hmotnost

g/m2

239

439

637

Bod tavení povlaku

°C

>232

>232

>232

Délka návinu

m

150

100

70

Šířka role

m

1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1,0; 1,5; 2,0; 3,0

1,0; 1,5; 3,0

Plocha role

m2

150, 225, 300, 450 100, 150, 200, 300

70, 105, 210

Velikost oka

mm

25 x 25

25 x 19

Materiál

Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem připevněna k polyesterové
textilii speciálně vyvinutá pro opravy asfaltových vrstev.

25 x 25

EN ISO 9864

ASTM D276

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.
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ADFORS GlasGrid CGL

Technický list
2/2

Pokládka
CompoGrid Lite může být instalován přímo na původní oxidovaný asfaltový nebo
frézovaný povrch. Vyplňte trhliny a nerovnosti větší než 6 mm vhodnou správkovou
hmotou. Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu s teplotou 5 °C - 60 °C.
Naneste spojovací postřik v množství dle požadavků projektu. (Vzorec pro
výpočet množství uvádíme v detailním instalačním manuálu na str. 3.)
Odrolujte geomříž netkanou textilií směrem dolů okamžitě po nanesení
spojovacího postřiku. Dodržujte překlady na spoji konce role v rozmezí 10-15 cm
a podélný překlad minimálně 5 cm. Mezi překlady aplikujte dostatečné množství
spojovacího postřiku pro zajištění pevného spojení.
Pro zajištění nasáknutí spojovacího postřiku do textilie přitlačte geomříž k povrchu.
Nechte spojovací postřik zcela vyštěpit.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.
Pro detailní postup pokládky si přečtěte instalační manuál, který je k dispozici na našich
webových stánkách nebo si pusťte instalační video na našem YOUTUBE kanálu ADFORS TV.

Výhody
Univerzální použití na stávající i frézovaný povrch.
Rychlá a efektivní pokládka.
Optimální nasákavost bitumentu do textilie.
Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění.
Jednoduché řezání.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).

Paletizace
Výrobek

Šířka role

CG 50L

CG 100L

CG 200L

Plocha role

Váha role

Průměr
dutinky

Počet rolí
na paletě

Celková
plocha mříže

1m
1,5 m
2m
2m
3m
3m

150 m2
225 m2
300 m2
300 m2
450 m2
450 m2

38 kg
57 kg
77 kg
77 kg
115 kg
115 kg

76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm

12
12
6
10
6
10

1 800 m2
2 700 m2
1 800 m2
3 000 m2
2 700 m2
4 500 m2

1m
1,5 m
2m
2m
3m
3m

100 m2
150 m2
200 m2
200 m2
300 m2
300 m2

46 kg
69 kg
93 kg
93 kg
139 kg
139 kg

76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm

12
12
6
10
6
10

1 200 m2
1 800 m2
1 200 m2
2 000 m2
1 800 m2
3 000 m2

1m
1,5 m
3m
3m

70 m2
105 m2
210 m2
210 m2

47 kg
70 kg
141 kg
141 kg

76 mm
76 mm
100 mm
100 mm

12
12
6
10

840 m2
1 260 m2
1 260 m2
2 100 m2

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Litomyšl (CZ):
1021-CPR-040/15-1
15
ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro lokální opravy

PG

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

Výztužná geomříž pro lokální opravy ADFORS GlasGrid PG (Patch Grid) se vyrábí
v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS certifikovaného dle ISO 9001:2015 a
splňuje všechny požadavky normy EN 15381. ADFORS GlasGrid PG je kompozitní
materiál složený ze sklovláknité mříže s vysokou pevností a pevnou strukturou,
potaženou patentovaným elastomerovým polymerem, z vrstvy netkané textilie a
asfaltu. Tento výrobek je speciálně navržen pro manuální lokální opravy menších
ploch a může být aplikován přímo na frézovaný povrch bez nutnosti dalších příprav.
ADFORS GlasGrid PG odpovídá hodnotám vlastností níže uvedeným a testovaným
v laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Samolepicí asfaltová vrstva.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technické parametry
Harmonizovaná
norma

Popis

Jednotka

PG 100

PG 200

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(115 x 115) – 15

(115 x 215) – 15

EN ISO 10319

Protažení

%

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

EN ISO 10319

Tahová odolnost
@ 2% napětí (MD x CD)

kN/m

(95 x 95) ± 20

(95 x 180) ± 20

EN ISO 10319

Tuhost
@ 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(4.600 x 4.600)
± 600

(4.600 x 8.600)
± 600

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

73.000

Plošná hmotnost

g/m2

1.450±150

1.830

EN ISO 9864

Bod tavení povlaku

°C

>232

>232

ASTM D276

Délka návinu

m

20

20

Šířka role

m

1

1,2

Plocha role

m2

20

24

Velikost oka

mm

25 x 25 mm

25 x 19

Materiál

Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem
připevněna k polyesterové textilii a samolepicí asfaltové vrstvě speciálně
vyvinutá pro opravy asfaltových vrstev.

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.
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ADFORS GlasGrid PG

Technický list
2/2

Pokládka
ADFORS GlasGrid PG může být instalován přímo na původní oxidovaný asfaltový
nebo frézovaný povrch bez další přípravy. Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu
s teplotou 5 °C - 60 °C.
Odrolujte geomříž, přičemž odstraňujte ochrannou fólii na spodní straně
a pokládejte geomříž netkanou textilií s asfaltovou vrstvou směrem dolů.
Dodržujte překlady na spoji konce role v rozmezí 10-15 cm a podélný překlad
minimálně 5 cm.
Pro přilepení přitlačte mříž k povrchu.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.
Detailní kroky aplikace naleznete v instalačním manuálu dostupném na našich
webových stránkách.

Výhody
Univerzální použití na stávající i frézovaný povrch.
Výztuž v místě dilatačních spár, jednotlivých trhlin a lokálních poruch.
Rychlá a jednoduchá ruční pokládka.
Samolepicí asfaltová vrstva.
Bez nutnosti zahřívání.
Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění.
Jednoduché řezání.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).

Paletizace
Výrobek

Průměr
dutinky

Počet rolí
na paletě

Celková
plocha mříže

Šířka role

Plocha role

PG 100

1m

20 m2

28 kg

76 mm

12

240 m2

PG 200

1,2 m

24 m2

45 kg

76 mm

12

288 m2

Váha role

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Litomyšl (CZ):
1021-CPR-040/15-1
15

Závod Albion (US):
0799-123
2012

ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro lokální opravy

PM

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

Výztužná geomříž pro opravy v okolí kanalizačních poklopů ADFORS GlasGrid
PM (Patch Manhole) se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS
certifikovaného dle ISO 9001:2015 a splňuje všechny požadavky normy EN 15381.
ADFORS GlasGrid PM je kompozitní materiál složený ze sklovláknité mříže s
vysokou pevností a pevnou strukturou, potaženou patentovaným elastomerovým
polymerem, z vrstvy netkané textilie a asfaltu. Tento výrobek je speciálně navržen
pro opravy v okolí kanalizačních poklopů a může být aplikován přímo na frézovaný
povrch bez nutnosti dalších příprav. ADFORS GlasGrid PM odpovídá hodnotám
vlastností níže uvedeným a testovaným v laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technické parametry
Harmonizovaná
norma

Popis

Jednotka

PM 100

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(115 x 115) – 15

EN ISO 10319

Protažení

%

2,5 ± 0,5

EN ISO 10319

Tahová odolnost
@ 2% napětí (MD x CD)

kN/m

(95 x 95) ± 20

EN ISO 10319

Tuhost
@ 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(4.600 x 4.600)
± 600

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

Plošná hmotnost

g/m2

1450±150

Bod tavení povlaku

°C

>232

Velikost oka

mm

25 x 25

Vnitřní průměr

mm

685
785

Počet kusů v 1 balení
Materiál

EN ISO 9864

ASTM D276

5
Sklovláknitá výztužná mříž s modifikovaným polymerovým povlakem připevněna
k polyesterové textilii a samolepicí asfaltové vrstvě speciálně vyvinutá pro opravy
asfaltových vrstev.

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.
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ADFORS GlasGrid PM

Technický list
2/2

Pokládka
ADFORS GlasGrid PM může být instalován přímo na původní oxidovaný asfaltový
nebo frézovaný povrch bez další přípravy. Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu
s teplotou 5 °C - 60 °C.
Odstraňte ochranný film na spodní straně a položte geomříž netkanou textilií
s asfaltovou vrstvou směrem dolů. Překlad dvou dílů prstence musí být
minimálně 1 cm.
Pro přilepení přitlačte mříž k povrchu.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.
Detailní kroky aplikace naleznete v instalačním manuálu dostupném na našich
webových stránkách.

Výhody
Univerzální použití na stávající i frézovaný povrch.
Eliminace trhlin v okolí kanalizačních poklopů.
Rychlá a jednoduchá ruční pokládka.
Samolepicí asfaltová vrstva.
Bez nutnosti zahřívání.
Vysoká tuhost mříže umožňující pokládku bez zvlnění.
Jednoduché řezání.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).

Paletizace
Výrobek

Vnitřní průměr

PM 100

785 mm

Počet kusů
v krabici
5

Rozměr krabice
60x60x10 cm

Váha krabice
5 kg

Počet krabic
na paletě
20

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Litomyšl (CZ):
1021-CPR-040/15-1
15

Závod Albion (US):
0799-123
2012

ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro velkoplošné opravy

GP

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

Výztužná a hydroizolační geomříž ADFORS GlasGrid GP (GlasPaveTM) se vyrábí
v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS certifikovaného dle ISO 9001:2015 a
splňuje všechny požadavky normy EN 15381. ADFORS GlasGrid GP je kompozitní
materiál složený ze sklovláknité mříže s vysokou pevností a pevnou strukturou,
potaženou patentovaným elastomerovým polymerem, která je přilepena mezi dvě
polyesterové textilie. ADFORS GlasGrid PG odpovídá hodnotám vlastností níže
uvedeným a testovaným v akreditované laboratoři:

Vysoká tuhost mříže umožňující
pokládku bez zvlnění a přímé
přenesení působících sil.
Hydroizolační geomříž.
Nízké protažení.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technické parametry
Harmonizovaná
norma

Popis

Jednotka

GP 25

GP 50

Pevnost v tahu
(MD x CD)

kN/m

(30 x 30) – 5

(60 x 60) – 10

EN ISO 10319

Protažení

%

3,5 ± 1,5

3,5 ± 1,5

ASTM D5035
EN ISO 10319

Tuhost
@ 1% napětí (MD x CD)

N/mm

(855 x 855)
± 200

(1.715 x 1.715)
± 430

EN ISO 10319

Youngův modul E

MPa

73.000

73.000

Plošná hmotnost

g/m2

136

237

Nasákavost asfaltu

l/m2

0,47

0,47

ASTM D6140
EN 15381 Annex C

Bod tavení

°C

>232

>232

ASTM D276

Velikosti rolí

m

1,27 x 228,60
1,91 x 228,60
1,91 x 914,40
3,05 x 109,73
3,05 x 548,64
3,81 x 109,73
3,81 x 548,64

1,91 x 109,73
3,05 x 65,84
3,05 x 274,32
3,81 x 65,84
3,81 x 274,32

Plocha role

m2

290
437
1 747
335
1 673
418
2 090

210
201
837
251
1 045

EN ISO 9864

GlasPave™ je navržen, aby odpovídal požadavkům ASTM D7239, “Hybrid Geosynthetic Paving Mat for Highway Applications”
typ 1.

Uvedené hodnoty jsou výsledkem testů prováděných v našich a akreditovaných laboratořích.
Informace v technických listech uvádíme na základě našich znalostí a jsou správné a pravdivé.
Nový výzkum a praktické zkušenosti mohou přinést nové poznatky, proto si vyhrazujeme právo
ke změně tohoto dokumentu.
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ADFORS GlasGrid GP

Technický list
2/2

Pokládka
ADFORS GlasGrid GP může být instalován přímo na původní oxidovaný asfaltový nebo
frézovaný povrch. Vyplňte trhliny a nerovnosti větší než 6 mm vhodnou správkovou
hmotou. Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu s teplotou 5 °C - 60 °C.
Naneste spojovací postřik v množství dle požadavků projektu. Obecné
doporučení pro množství postřiku je 0.7 l/m2.
Odrolujte geomříž světlejší stranou směrem dolů okamžitě po nanesení
spojovacího postřiku. Dodržujte překlady na spoji konce role v rozmezí 10-15 cm
a podélný překlad minimálně 5 cm. Mezi překlady aplikujte dostatečné množství
spojovacího postřiku pro zajištění pevného spojení.
Pro zajištění nasáknutí spojovacího postřiku do textilie přitlačte geomříž k povrchu.
Nechte spojovací postřik zcela vyštěpit.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.
Pro detailní postup pokládky si přečtěte instalační manuál, který je k dispozici na našich
webových stánkách nebo si pusťte instalační video na našem YOUTUBE kanálu ADFORS TV.

Výhody
Silná a účinná hydroizolační membrána.
Univerzální použití na stávající i frézovaný povrch.
Rychlá a jednoduchá pokládka.
Nižší spotřeba spojovacího postřiku zajišťující menší uhlíkovou stopu.
Jednoduché řezání.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby).
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Neomezená recyklovatelnost a vylepšení vlastností asfaltu s recyklátem (RAP).

Balení
Výrobek

GP 25

GP 50

Počet rolí
v balení

Celková
plocha

102 mm

3

871 m2

102 mm

3

1 310 m2

272 kg

102 mm

3

5 240 m2

48 kg

102 mm

3

1 004 m2

238 kg

102 mm

3

5 020 m2

68 kg

102 mm

3

1 254 m2

340 kg

102 mm

3

6 271 m2

210 m2

68 kg

102 mm

3

630 m2

201 m2

54 kg

102 mm

3

603 m2

3,05 m

837 m2

227 kg

102 mm

3

2 511 m2

3,81 m

251 m

68 kg

102 mm

3

753 m2

3,81 m

1 045 m

284 kg

102 mm

3

3 153 m2

Šířka role

Plocha role

Váha role

1,27 m

290 m2

45 kg

1,91 m

437 m2

68 kg

1,91 m

1 747 m2

3,05 m

335 m2

3,05 m

1 673 m

3,81 m

418 m2

3,81 m

2 090 m2

1,91 m
3,05 m

2

2
2

Průměr
dutinky

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.
Závod Albion (US):
0799-123
2012
ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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GlasGrid®

Pro speciální opravy

IM

Technický list
1/2
Všeobecný popis

Vlastnosti

ADFORS GlasGrid IM (Indicator Mesh) se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain
ADFORS certifikovaného dle ISO 9001:2015. ADFORS GlasGrid IM je oranžová
fluorescentní mřížka speciálně navržena pro ochranu citlivé vodě odolné membrány
proti poškození během frézování. ADFOR GlasGrid IM odpovídá hodnotám
vlastností níže uvedeným:

Rozměrová stálost.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.

Technické parametry
Popis

Jednotka

Hodnoty

Pevnost v tahu MD x CD

kN/m

18 x 40

Bod tavení

°C

850

Velikost oka

mm

10 x 10

Plošná hmotnost

g/m2

172

Tloušťka

mm

0,8

Délka návinu

m

100

Šířka role

m

1,1

Plocha role

m2

110

Samolepicí vrstva

aktivuje se tlakem

Barva

fluorescentní oranžová

Materiál

Fluorescentní výztužná mřížka se samolepicí spodní vrstvou aktuvijící se
přítlakem.
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ADFORS GlasGrid IM

Technický list
2/2

Pokládka
Vyplňte výtluky a trhliny stávajícího povrchu vhodnou správkovou hmotou, na
frézovaný povrch aplikujte vyrovnávací asfaltovou vrstvu. Povrch musí být suchý,
čistý a bez prachu s teplotou 5 °C - 60 °C.
Odrolujte geomříž lepivou vrstvou směrem k hladkému povrchu.
Respektujte přeložení na konci role 10 – 15 cm a podélné přeložení v minimální
šířce 5 cm.
Pro aktivaci lepidla přitlačte mříž k povrchu a ujistěte se, že je mříž k povrchu
dostatečně přilepena.
Naneste spojovací postřik v množství dle požadavků projektu.
Nechte spojovací postřik vyštěpit.
Aplikujte vrchní asfaltovou vrstvu.

Výhody
Rychlá a efektivní pokládka díky samolepicí spodní vrstvě.
Jednoduché řezání.
Možnost přejíždění po aplikované mříži (vozidla stavby)
Dobrá viditelnost během frézování eliminující riziko poškození exktrémně citlivé
hydroizolační membrány.
Tepelná a chemická stálost.
Vynikající chování při frézování.
Úsporná alternativa šetřící až 20 % nákladů v porovnání s použitím červeného
asfaltu.

Paletizace
Výrobek

IM

Šířka role

1,1 m

Plocha role

Váha role

110 m2

16 kg

Průměr
dutinky
76 mm

Počet rolí
na paletě
12

Celková
plocha mříže
1 320 m2

PROBLÉMY
SE SILNICÍ?
Vyřešte je s GlasGrid
aplikací!

Saint-Gobain ADFORS nepřejímá žádnou odpovědnost za postup nebo výsledky instalace nebo jiné použití mříže ADFORS
GlasGrid, pokud nemá kontrolu nad projektováním a prováděním instalace, nad použitými materiály nebo aplikačními
podmínkami. Toto vyloučení ručení zahrnuje všechny implicitní záruky, zákonem stanovené nebo jinak zahrnuté záruky
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní použití. Kupující nebo uživatel by měl provést vlastní zkušební instalace, aby
zjistil, zda je možné výrobek
v konkrétním případě a za daných podmínek použít.

ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti Saint-Gobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO 9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení o dalších patentových právech.
© 2021 Saint-Gobain ADFORS
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Saint-Gobain
ADFORS
Široká škála produktů.
Celosvětová působnost.
ADFORS GlasGrid - výrobek
společnosti Saint-Gobain
ADFORS.
Saint-Gobain ADFORS je globální společnost v
oblasti inovativních materiálů skupiny Saint-Gobain.
Jsme lídrem ve výrobě a distribuci širokého spektra
výztužných materiálů. Nabízíme rozmanitou škálu
výrobků, včetně celosvětově známých značek.
Naše výrobní závody po celém světě zajišťují vysokou
spolehlivost, kvalitu a efektivní dodávky materiálů.
Naše výzkumná zařízení a celosvětové prodejní sítě
poskytují služby na nejvyšší úrovni. Našim závazkem
je odpovídat na vaše výzvy inovativními řešeními a
stálým vývojem pokrokových výrobků.

Závěr
Instalace jakéhokoliv výztužného prvku by měla
probíhat dle příslušných místních norem a předpisů.
V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebě konzultace
specifického projektu nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt: Ing. Martin Mareček
Tel: 731 132 899
e-mail: martin.marecek@saint-gobain.com
ADFORS GlasGrid® se vyrábí v závodě společnosti SaintGobain ADFORS, který má certifikaci dle normy ISO
9001:2015.
ADFORS GlasGrid® je registrovanou ochrannou známkou
společnosti Saint-Gobain ADFORS.
U.S. Patent 8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probíhá řízení
o dalších patentových právech.

© 2021 Saint-Gobain ADFORS

Závod Litomysl (CZ):
1021-CPR-040/15-1
15

Závod Albion (US):
0799-123
2012

Vzhledem k tomu, že Saint-Gobain ADFORS nemá
kontrolu nad návrhem konstrukce komunikace,
výztužného prvku, instalací, zručností pracovní síly
nebo podmínek aplikace projektu, negarantuje v
žádném ohledu finální vlastnosti instalace a použití
ADFORS GlasGrid. Vyloučení ručení společnosti
Saint-Gobain ADFORS zahrnuje všechny zákonné,
výslovně vyjádřené nebo mlčky akceptované
záruky, včetně záruky za jakost respektive vhodnost
výrobků GlasGrid pro určitý účel. Kupující a/nebo
uživatel je povinen provést vlastní
zkoušky,
kterými
TROUBLE
WITH
prokáže vhodnost výrobku pro
konkrétní
aplikaci za
YOUR
ROAD?
dané situace.

Try the GlasGrid®

Více informací o našich výztužných produktech
app to fix it!
ADFORS GlasGrid, které mohou výrazně ovlivnit
životnost stavebních děl i ve vašich projektech, se
dozvíte na našich stránkách nebo zasláním dotazu
na uvedený e-mail.

glasgrid.cz@saint-gobain.com
www.glasgrid.com/cz

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl
Tel: +420 461 651 111
glasgrid.cz@saint-gobain.com
www.adfors.com

