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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNTCZNE
1 PRZEDMIOT

APROBATY

TECHNICZNEJ

1.1 ogólna charakterystyka techniczna
Przedmiotem AprobaĘ Technicznej jest geokrata TABOSS II. Geokrata TABOSS II jest
wykonana z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), dwustronnie
teksturowanych' połączonych seriami głębokich, ultradŹwiękowych zgrzein punktowych'
rozmieszczonych pasmowo' prostopadledo wzdłuŻnychosi taśm.
Wysokoścgeokraty TABOSS II, równa szerokościtaśm'wynosi 50 mm, 75 mm, 100 mm,
150 mm, 200 mm lub 300 mm; inna wysokośćgeokratyjest wykonywana na zamówienie
odbiorcy. W geokracie standardowej pasma zgrzein są odległe od siebie o 340 mm,
inny rozstawjest wykonyr,vanynazamówienie odbiorcy.
Geokrata TABOSS II jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, składającychsię
z sześcdziesięciutaśm. W pozycji złoŻonej (transportowo-magazynowej) sekcja stanowi
zespół wzajemnie do siebię przy|egającychtaśm.W pozycji rozłoŻonej(rozciągniętej)sekcja
stanowi układ faliście wygiętych taŚm, ztączonych grzbietamt, v,ryznaczających
trój wyniarowe strukfury komórkowe.
Geokrata TABOSS II jest wytwarzana w dwóch odmianach różniących się wielkością
komórek:
. małekomórki, sekcjapo rozłoieniuma wymiary 3,50 m x 6,60 m oraz
- duze komórki, sekcjapo rozłoŻeniuma wymiary 2,60 mx 12,40m.
odmianę geokraty stanowi wyrób z taśmo szerokościco najmniej 75 mm Z nacięciami lub
perforowanych.Wymiary i rozmięszczęruęnacięÓ na taśmie100 mm podano na rysunku 1,
rozmięszczenieotworów a |0 mm na taŚmie 100 mm podano na rysunku 2.
Nacięcia lub otwory na taśmachinrrejszerokościsą wykonywanena zamówienie odbiorcy.

Rysunek 1 - Rozmieszczenięi wymiary nacięćw taśmieszerokościl00 mm
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Rysunek 2 _ Rozmieszczęnieotworów o l0 mm w taśmieo szerokościl00 mm
Geokrata TABOSS II jest wykonana z materiałupalnego. W temperaturzeokoło l30 "C
materiałulega uplasĘcznieniu,a w temperaturzeokoło360 .C zapa|asię.
1.2 Klasyfikacja wyrobu
PKWiU:
PCN:

25.23.15-90.00

392590 80

2 PRZEZNACZENIE,

ZAKRES

I WARUNKI

STOSOWANIA

2.1 P rzeznaczenie i zakres stosowania
GeokrataTABOSS [I o wysokościco najmniej 100 mm moŻebyć stosowanado wykonania:
- nawierzchni parkingów dla samochodów osobowych i dostawczych(do 3'5 Mg) oraz
pojazdów wywołującychnacisk jednostkowyna podłożedo 350 kPa,
- dróg o nawierzchni gruntowejdla ruchu bardzo lekkiego (R')',
- drog tymczasowycho nawierzchni nieulepszonejdla ruchu bardzo lekkiego, lekkiego i
średniego
(Rr, Rz i R:)''
- umocnieniapodłozanawierzchnidrogowych,
1,L,i,
- umocnienia podbudon'y dróg samochodowych i kolejowych ? óżasie prowadzenia
robót budowlanych,
- umocnienia przeciw erozyjnego powierzchni skarp kanałów, cieków i zbiomików
wodnych.
GeokrataTABOSS II moie być stosowanado wykonania umocnieniaprzeciw erozyjnego:
- powierzchni skarp nasypów i wykopów,
- stożków nasypÓw przy przyczółkach mostowych.
Geokrata TABOSS II o wysokościmniejszej od 100 mm może być użrytado umocnienia
przeciw erozyjnego skarp kanałów, cieków i zbiorników wodnych Ęlko wtedy, gdy jej
wypełnienięstanowi materiałnie ulegający wypłukiwaniu.
Geokrata nacinana TABOSS II może być stosowanaĘlko do wykonania umocnień przeciw
erozyjnychskarp;ich pochylenienie moŻeprzekraczacI:7,5.
r

wg Katalogu typowych konstrukcjinawierzchnipodatnychi półsz|ywnych- IBDM, |991 r,
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2.2 Warunki stosowania
2.2.1ogó|ne zasady
Stosowanie geokraty TABOSS II w konstrukcjacho jej długotrwĄm ptzęznaczeniu,to jest
gdy załoŻonafunkcja tęchniczna wyrobu nie jest krótsza od 2 lat oraz geokraty nacinanej
TABOSS II, wymaga opracowania dokumentacji technicznej, sporządzonej przez osoby
uprawnione. Stosowanie nacinanej lub perforowanejgeokraty TABOSS II jest ograniczone
taśmyna rozciąganiejest
tylko do tych konstrukcji, w których zmniejszona wytrzymałość
dopuszczalna.
Stosowaniegeokraty TABOSS II w konstrukcjacho jej krótkotrwatym przeznaczeniu,to jest
gdy zał'oiona funkcja techniczna wyrobu jest krótsza od f lat, a dokumęntacja nie jest
wymagana przez inwestora, moze się odbyć na podstawie pisemnej' firmowej instrukcji
technicznejopracowanej przez Producenta.
W konstrukcjach parkingow i dróg, budowanych z zastosowaniem geokraty TABOSS II,
na|eĘ uwzględnić wymagania wynikające z przemarzania gruntu. Wymaganie to moie byc
pominięte w konstrukcjach o kótkotrwaĘm przeznaczeniu, jeśli inwestor podejmie taką
decyzję.
Wbudowanie geokratyTABOSS [I moŻesię odbyć'jeślitemperaturaotoczeniajest dodatnia,
a podłoie nie jest zamarznięte'
2.2.2 Mocowanie geokraty i łączeniesekcji
Sposób mocowania geokraty TABOSS II do podłoŻaoraz ,tączeniasekcji powinny byc
dostosowane do warunków miejscowych i ptzeznaczenia. W konstrukcjach, w ktorych
załoŻonafunkcja techniczna wyrobu jest dłuzsza od 2 |at, dopuszcza się stosowanie
mętalowych zsąrvek Ęlko jako złącz montazowych,a nie jako konstrukcyjnychłączników
sekcji. Sposób konstrukcyjnegopołączeniasekcji powinien być określonyw dokumentacji.
2.2.3WypełnianiegeokraĘ TABOSS II
Rodzaj materiałuwypełniającegogeokratęTABoSS II powinien być dostosowanydo funkcji
konstrukcji;materiał,sposób ułozenia,metodę zagęszczaniai zakres prac wykończeniowych
okreŚla dokumentacja techniczna.
Gdy nie jest wymaganadokumentacjatechnrczna'.
-

w konstrukcjachumocnienia przeciw erozyjnegopowierzchni skarp i stożków stosujesię
glebę lub kruszyrvo, układane z nadmiarem nie mniejszym od połowy wysokości
geokraty TABOSS II alę nię większej niz 50 mm; Zasypkęwyrównuje się i stabilizuje
przęZwałowanie,ewentualnieuzupełnia;zagęszczaniezasypki nie jest wymagane;

-

w konstrukcjachparkingow i drog naleŻystosowaćwypełnienieniespoistymi matęriałarrri
naturalnymi o uziamieniu do 25 mm np.: zwirem, pospółką kruszywem łamanym,
piaskiem; zawartośćfrakcji ilastej nie mozę przekraczać,7yo, częściorganicznych 2 %o;
wypełnienieZagęszczasię po napetnieniuz nadkłademnie mniejszym od 5 cm, lekkim
sprzętemwibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegającmechanicznemuuszkodzeniu
geokraty; w miarę Zagęszczaniauzupełniasię w1pełnienietak, aby geokrata TABOSS II
byłaokryta warstwągrubościnie mniejsz€ 1 niŻ 3 cm;

-

w obrzeŻachgeokraĘ TABOSS II, w celu ograniczeniapoziomej podatnościkonstrukcji.
mozna zastosowaćwvpełnieniebetonem.

(wydanieII)
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WYMAGANIA

3.l MateriaĘ
Taśmygeokaty TABOSS II powinny być wykonane z polietylenu duzej gęstości(HDPE).
Pigmenty uĄ.te do kolorowania taśmnie mogą zawieracmetali cięzkich'
Taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane. Grubość taśmy dwustronnie
teksfurowanejpowinna być w granicach od i,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni l cmf powinno
być co najmniej 15 wgłębień o głębokościnie mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotyczące
materiafu,z k1óregowykonanesątaśmygeokaty TABOSS II, podanow tablicy 1.
Tablica I

Lp.

Właściwości
)

2
-)
a

Jedn.

Wymagania

Metody badanwedfug

3

4

5

Gęstość

gl"^t

Wytrzymałość
na
rozciąganie
odpomośćna korozję
naprężeniowa

kN/m'
h

od 0.935do 0.965 P N- ENISO 1183- 1:2006
PN-EN ISO 527-2:1998
>21000
> 2000

ProceduraBadawcza
IBDiM Nr PB-TG-0312006

3.2 Geokrata TABOSS II
Sekcja standardowejgeokraty TABOSS II powinna byc wykonana z 60 snuk jednolitych tasm
połączonychseriami głębokich zgrzein, rozmieszczonych prostopadle do podłużnejosi taśmy,
a rozstaw złączy powinien wynosió 340 + 2,5 mm, w geokracie niestandardowejwymiar
z tolerancjąi 2,5 mm'
połączeńna rozrywanie powinny spełniac
Szerokośći wytrzymałośc
taŚmy oraz wylrzymałość
wynagania wg tablicy 2.
SzerokoŚć taśmy,mierzona przymiarem z dokładnością
l ITIm'moze rÓŻnić się o 3 oń, a|e
nie więcej jak 3 mm. Tolerancja wymiarów sekcji w}nosi 2 oń' Wymiary sekcji wykon1r,vanych
wedfug zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom i tolerancji określonym przęz
zamawiającego.
Sekcja geokraĘ TABOSS II rozłoŻona
na płaskiej,poziomej powierzchnipowinnamieć ksaah
prostopadłościanu.
GÓrna powierzchnia siatki powinna być płaskabez widocznych sfalowań.

(wydanieII)
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Tablica 2

Lp.

Właściwości
f

I

taśmy
Szerokość

f

taśmyna
Wytrzymałość
rozciaganie
połączenia
Wytrzymałość
zgrzewanegona
oddzieranie
(badanieT)

a
J

4

Wyrzymałość
połączen
ia zgrZewanego
na ścinanie

Jed
n.
J

mm

geokraty,mm
Wysokość

50

75

4

5

50

75

100
6

100

150
7

150

KN

> 1 , 0 * > 1 , 6 *> ) 1 * > 1 ) *

KN

>05

KN

> 1,0 >16

> 0,8 > l . l

>) |

f00

300

8

9

200

300

>4)*

>-6,3*

t0

I SKŁADOWANIE

prąlrnlarem

PN-EN ISO 527-3:1998
PN-EN 12814-2:f002
PN-EN ISO 527-3:1998
PN-EN 12316-2:2002
PN-EN 12814-4:2003

> l,g

>2,1

>i

>7)

> 4)

>6,3 PN-EN ISO527-3:1998

I

*/ Geokrata TABOSS II nacinana lub perforowanama mniejsząrytrzymałośćna rozciąganie;
wrymaganęięst co naimniei 60 % oodanei waftości

4 PAKOWANIE' TRANSPORT
WYROBU BUDOWLANEGO

Metody badania
według

ORAZ SPoSoB

PN-EN 12317-2.2002
PN-EN 12814-2:20A2

ZNAKOWANIA

4.1 Pakowanie, przechowywaniei transport
Sekcje geokaĘ TABOSS II są transportowane, dostarczane i przechowywane w stanię
złoionym. Kazda sekcja powinna mieć etykietę zawierającąjej oznaczelie. Przechowywanie
geokraty TABOSS II w warunkach bezpośredniegodziałaniaświatła
nie powinno trwać dłuŻej
nlŻ dwa miesiące. W przypadku dłuższego bezpośredniego dziatarua Światła na|eĄ
przeprowadzićponowne badaniageokratyTABOSS II w p. 3.
Geokrata TABOSS il moie akumulować elektrycznośćStatyczną podczas produkcji i
składowania;w takim przypadku niezbędnejest uziemienie'
4.2 Sposób znakowania wyrobu budowlanego
Wyrob na|eŻy oznakować znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury zdnla I| sierpnia 2004 r' w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oruz sposobuznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr l98,
poz.204l).
KuŻdęopakowaniezawierającesekcje geokratyTABOSS II na|eĄ oznakowaćpodając:
- nazwę wyrobu'
- nazwę i adresproducenta,
- oznaczęnie,
- datęprodukcji,
- liczbę elementów w opakowaniu,
- numer Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2007-03-1216(wydanieII).

(wydanieII)
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5 OCENA ZGoDNoŚcI wynoBu BUDOWLANEGO
5.1 Obowiązujący systemoceny zgodności
Zgodnie z aft.4, ań. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietniaf}}4 r.
o wyrobachbudowlanych(Dz. U. Nr 92,poz.881) wyrób' którego doĘczy niniejszaAprobata
Techniczna, moŻe być wprowadzony do obrotu i stosowania ptzy wykony.waniu robót
budowlanych w zakresie odpowiadającyrnjego właściwościom
uzytkowym i przeznaczenlu,
jeŻe|iProducent dokonałoceny zgodności,wydał krajową deklaracjęzgodnościz Aprobatą
Techniczną IBDiM Nr AT12007-03-|216 (wydanie II) i oznakował wyrób znakiem
budowlanym,zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia l1 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (D,. U. Nr 198, poz. 204I) oceny zgodności wyrobu
z Aprobatą 1-echnicznąIBDiM Nr 4T/2007-03-1216 (wydanie II) dokonuje Producent
stosującsystem2+.
W przypadku systemu 2* oceny zgodnościProducent moŻe wystawić krajową deklarację
zgodnościz AprobatąTechnicznąIBDiM Nr AT/2007-03-1216(wydanieII) na podstawie:
a) zadania producenta:
- wstępnegobadaniaĘpu,
- zakładowejkontroli produkcji'
- badan probek pobranych w zakJadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania,
j eŻe|idodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacj a techniczna;
b) zadantaakredyowanej jednostki . ceĘfikacji zakładowejkontroli produkcji na podstawie:
wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz cięłego
nadzoru,oceny i akceptacjizakładowejkontroli produkcji.
5.2 Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającymwymagane właściwości
technicznouzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Wstępnebadanietypu obejmująbadanieokreślone
w p. 3.I i p.3.2.
5.3 Wymagania dla zakładowej kontroli produkcji
Zakładowa kontrol a produkcj i powinna obejmowac :
- specyfikację i sprawdzenie materiałów poprzez skontrolowanie dokumentów
przedstawionych przez producenta tych materiałów i porównanie ich właściwościz
wymaganiamip. 3.
- kontrolę i badania w procesie wytwarzania,prowadzonęprzez producentawedług zasad i
procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji i porównanie
wynikow badań zrymaganiami p. 3.

(wydanieII)
AprobataTechnicznaIBDiM Nr AT/2001-03-1216

str.8/12

5.4 Badania gotowychwyrobów
5.4.1 Program badań
Programbadań obejmuje:
- badania bieŻące,
- badaniauzupełniające.
5.4.2 Badania bieżące
Badania biezącetaśmygeokaty TABOSS lI obejmują:
- oznaczeniew1'trzymatości
narczciąganietaśm(tablica f,Ip.2),
- sprawdzeniewymiarów taśm.
Badania bieŻącegeokraĘ TABOSS II obejmują:
- sprawdzenieszerokościtaśmy,
- sprawdzeniesiĘ uzyskanejpodczasścinania
złącza(tablicaf,|p. 4),
- sprawdzeniesiĘ uzyskarrapodczasoddzieraniazłącza(badaniet}pu T) (tablica2,|p.3),
5.4.3 Badania uzupełniające
Badania uzupełniającetaśmygeokratyTABQSS II obejmują oznaczetie:
- gęstości
(tablica1, lp. 1),
- odpornościna korozję naprężeniowa(tablica 1' lp.3).
Badania uzupełniającegeokratyTABOSS II obejmują:
- wymaganiadoĘczące wymiarów i ksztattuokreślonew p. 3 '2.
badań
5.5 Częstotliwość
zgodnie z ustalonym planem badan dla kazdej
Badania bieŻącepowinny być wykon}ryVane
partii.
Badania uzupełniające powinny byó wykonyvvanen\e rzadziej niŻr az na 2 lata'
5.6 Metody badań
Badania powinny być wykon}nvanewedługnorm i metod podanychw puŃcie 3.
5.7 Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań naleĄ pobieraćlosowo, zgodnie z PN-83,/I.{-03010.
5.8 Ocena wyników badań
Wytób na|eżzyuznaÓ zazgodny Z w).Tnaganiamininiejszej Aprobaty Technicznej IBDiM Nr
AT/f007-03-1f16 (wydanieII)' jezeli wszystkie wyniki badań sąpozy|ywne.
ó USTALENIA

FORMALNOPRAWNE

6.l Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-1216 (wydanie II) nie narusza uprawnień
przemysłowejz dnia 30 czerwca2000 t. (Dz. U. Nr
wynikającychz ustawy Prawo własności
49 z dnia2l maja2OO7 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązkow
przedsiębiorcówskładającychwniosek o wydanie Aprobaty TechnicznejIBDiM.

(wydanieII)
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6.2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr 4T/2007-03-12|6 (wydanie II) jest dokumęntem
geokraty TABOSS II w inzynierii komunikacyjnej w zakresie
stwierdzającym przydatność
wynikającym Z postanowieńAprobaty Technicznej.
6.3 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem dopuszczającymwyrób do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Zgodrue z art. 10 ustawy Prawo budowlanez dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z póżniejszymi zmianami) wyrób, którego doĘczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2007-03.1216 (wydanie II) mozna stosowaćprzy wykony'waniu robot budowlanych
wyłącznie,jeże|iwłrób ten zostałwprowadzonydo obrotu zgodnie z odrębnymiprzepisami.
6.4 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-1f16 (wydanie Il)nie jest dokumentem
upowazniającymdo oznakowania wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do
obrotu.
Zgodnie z art,5.1, pkt' 3 oraz ań. 8 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych(Dz' U. Nr 92, poz.881) qtób nadajesię do stosowaniaprzy wykon}r,vaniu
robót budowlanych,jezelij est oznakowanyznakiem budowlanym.
oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszcza|ne,jeżeli producent
dokonałoceny zgodnościi wydał,na swoją wył'ącznąodpowiedzialność'
krajową deklarację
zgodnościz AprobatąTechniczną.
ó.5 InstytutBadawczy Dróg i Mostów w Warszawie wydając Aprobatę Technicznąnie bierze
odpowiedzialnościza ewentualnenaruszeniepraw wyłącznychi nabytych'
6.6 Wszelkie odstępstwaod postanowieńAprobaĘ Technicznej IBDiM vrymagająpisemnej
zgody lnsĘrtutuBadawczegoDróg i Mostów w Warszawie.
6.7 Aprobata Techniczna IBDiM nię zwalnia producenta geokraty TABOSS il od
odpowiedzialnościza właściwąjakośc
wyrobu oraz wyk<lnawcÓwrobót od odpowiedzialności
jego zastosowanie'
za właściwe
ó.8 tnsĘĄut Badawczy Drog i Mostów w Warszawie moze uchylió Aprobatę Techniczną
z uzasadnionych przyczyn.
6.9 Aprobata Techniczna nie zastępuje pozwoleń władz budowlanych niezbędnych do
prowadzeniarobót w zakresie inżynieriikomunikacyjnej'
ó.10 Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM jest zobowiązany do
przekazywania odbiorcom geokraĘ TABoSS II firmową instrukcję w języku polskim,
określającej
szczegótowe zasadyoraz warunki stosowania,składowaniai transportu.
7 TERMIN WAZNOŚCI
Aprobata Techniczna IBDiM
05 lutego 201f r.

Nr 4T/2007-03-1216 (wydanie II) jest waŻna do dnia

Waznośc Aprobaty Technicznej IBDiM Nr 4T/2007-03-1216 (wydanie II) moŻę być
przedtuzonana kolejne okresy, jeŻe|ijej wnioskodawca lub formalny następcawystąpi w tej
sprawie do InsĘrtutuBadawczego Dróg i Mostów w Warszawie z odpowiednim wnioskiem,
nie pózniej niż 3 miesiąceprzed uptywem terminuwaznościtego dokumentu.

(wydanieII)
AprobataTechnicznaIBDiM Nr AT/2007-03-1216
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B. AKCEPTACJA
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 t. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek orgartizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowaniaaprobacyjnegoprzęprowadzonegona
wniosek firmy:

Przedsiębiorstwo TABoSs
Przefwórstwo Tworzyw Sztucznych i Ślusarstwo
Tadeusz Soja
48-300Nysa
ul. Nowowiejska 21
Inst5rtutBadawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytyłvnie ocenia technicznie i stwierdza
przydatnośćwyrobu budowlanego:

Geokrata TABOSS il
do stosowaniaw inżynieriikomunikacyjnejw zakresie określonymw p.2 niniejszejAprobaĘ
Technicznei.

prof. dr

Warszawa, |7 puździern1kaL)}7r.
Koniec

(wydanieII)
AprobataTechnicznaIBDiM Nr AT/2001-03-1216
C. INFORMACJE
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DODATKOWE

Słowa kluczowe: GEOSYNTETYKI, GEOKRATA, GEOSIATKA, WZMOCNIENIE PoDŁoŻA,
NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE.EROZJA. DROG] TYMCZASOWE

1 INFORMACJA

O APROBACIE

TECHNTCZNEJ

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-1216 (wydanie II) uniewainia
i zastępuje Aprobatę TechnicznąNr AT/2007 -03- |2| 6.
W Aprobacie Technicznej IBDiM Nr AT12007-03-1216(wydanie II) zmieniono parametry
podanew tablicy 2.
w1.trzymałości

2 NoRMY I DOKUMENTY PowoŁANE
z,tączyna
PN-EN 123|6-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - okreŚlanie .vqi/trzlmałości
oddzieranie CzęśÓ2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodoch.onnej
dachów.
PN-EN 12317-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - określaniewytrzymałoŚci zł.ączyna
ścinanie- Część2: Wytoby ztworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnejdachów.
PN-EN 1f8I4-2:2002
Badania po\ączeń spawanych w
termoplastycznych Część2: Próba rozciągania

połproduktach z

tworzyw

12814-4:2003 Badania połączeń spawarrych w półproduktach z tworzyw
PN-EN
termoplastycznych- Część4: Próba oddzierania
mechanicznych przy
PN-EN 7So 527-2:1998Tworzywa sztucznę - oznaczanie właściwości
staĘcznym rozciąganiu Warurrki badań tworzyłv sńucznych pTzęznaczonychdo prasowania,
wtrysku i wyłaczania
mechanicznychprzy
PN-EN ISo 527-3:1998 Tworzywa sztucznę- oznaczanie właściwości
statycznymrozciąganiu- Warunki badań folii i pły
PN-EN ISo 1183-1:2006 Tworzytva sztuczne - Metody oznaczania tworą,.lv sztucznych
nieporowatych - Częśćl: Metoda zanurzeniowa,metoda piknometru cięczowego i metoda
miareczkowa
PN-83AI-03010 StatystycznakontrolajakoŚci . Losowy wybor jednostekproduktudo probki
Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TG-03/2006 oznaczanie korozji napręŹeniowej
polieĘlenu w środowiskusubstancjipowierzchniowoczynnych
przemysłowej(Dz. U. Nr 49 z dnia2|
Ustawa z dnia 30 czerwca2000 r. Prawo własności
maja2001 r., poz. 508)
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca |994 r. (Dz. U' Nr 89, poz.4|4 z pożni€ 1 szymi
zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachbudowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnla 1i sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoŚci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U. Nr 198,poz. 2041)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada f004 r. w sprawie aprobat
technicznych orazjednostek organizacyjnychupoważnionychdo ich wydawania (Dz' U. Nr
249,po2.2497)

AprobataTechnicznaIBDiM Nr AT/2007-03-1216
(wydanieII)

str.12l\f

Zarządzenie Nr 6 GDDP z dniaf5.04'1997 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu typow1'ch
konstrukcjinawierzchnipodatnychi półsztytv'nych'
IBDM,1997 r.
Katalog Typorłych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i PółsŹywnvch, opracowanieIBDM.
1997r.
3 DOKUMENTY
-

-

-

-

WYKORZYSTANE

w POSTĘPOWANIU

APROBACYJNYM

Ekspertyza, dotycząca badafi rł1trzymałościowych
geokraty TABOSS II z' 06.09.2001,
Laboratorium Tworzyw Sztucznych Instl.tutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
Po l itechniki Wrocławskie.j
Ekspeńyza, dotycząca badań rtytrzymałościowychgeokraty TABOSS z 26.08.1999,
Laboratońurn Tworzyr,v Sztucznych Inst1.tutuTechnologii Maszyn i Automatyzacji
Po1itechnikiWrocławskiej
Ekspertyza' dotycząca badań rt1trzymałościowychgeokraty nacinanej TABOSS II z
11.12.200I, Laboratorium Tworzlu,' Sztucznych lnsty.tutu Technologii Maszyn i
AutomaĘzacji Politechniki Wrocławskiej
Aprobaty Techniczne IBDiM, dotvczącepodobnychwyrobów
Sprawozdanię z badań nr I14l07, Insty'tut Przętwórstwa Trł'orz}tv Sztuczn.r,ch
METALCHEM, 87.100Toruń,oddziałw Gliwicach,2L.09,2007
r.

4 WNIOSKODAWCA/PRODUCENT
PrzedsiębiorstwoTABO S S
Przetwórstwo Tworz\,r,vSztucznvch i Slusarstwo
TadeuszSoja
48-300Nysa
ul. Nowowiejska21
(0-77)431 09 38, tel.(0-77)435 85 39
tel./fax.:
5 PRZEDSTAWICIEL

WNIOSKODAWCY

Krzysztof Rozenblat
Krosno
ul. Głowna76 A
62050 Mosina
t e l . :( 0 - 6 1 )8 1 92 1 2 1
wwrv.taboss.com.pl
6 ZESPOŁ APROBAT TECHNICZNYCH
InstytutBadawczy Dróg i Mostów
03-301Warszawa
ul. Jagiellońska80
tel.:(0-22)614 56 59, 811 32 3l w. 278
f a x :( 0 - 2 2 )6 7 5 4 1 2 1 , 8 1 1 1 7 9 f
ww'1"'.ibdim.edu.ol

IBDIM

