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Poglqdowainstrukcja Monta2u Geokraty Taboss- t a b o s s y . -t
1. Przygotowanie
placubudowypod GeokratgTABOSS
Polegana zniwelowaniunier6wnoSci
na istniejqcymtereniepozbyciusig
ewentualnej
qcejterenplaski.Terenpodrozkladanie
rodlinnoSci
porastaj
Geokratypowinienpozbawionyby6 wybrzuszerizapadliski innychnier6wno5ci.
2. Rozlo?eniesekcjiGeokratyTABOSS
Na przygotowanyteren rozciryamy Geokratgwedlugwymiar6w sekcji firma
naszazalecau2ywaniegeowt6kninybtdZ geotkaninyj ako warstwy separuj4cej.
GeokratEnaleiryprzymocowa6do podloZ;a
przy pomocykotew, a poszczeg6lne
sekcjEpolqpzytze sobqprzypomocyatestowanych
opaseksamozaciskowych.
Rozwi4Tanie
to jest opatentowane
i zapewtiaononaleZyt4sp6jno56
poszczeg6lnych
sekcji.,
3. Zasypywanie i zaggszczanie
Na rozloZonei pol4czonesekcjenaleZywsypa6materialwypelniaj4cynp.:
kruszylvo,posp6lka,naleirypamigtat2e przed,zaggszczariem
wymaganejest
przykrycieGeokratywarstw{ materiatuwypelniajecegow wysokoSci
minimalnejpigciucentymetr6wpowyzejwysokoSciGeokraty.Podczas
doggszczania
w rozlohonesekcjeGeokratymaterialmo2eosiada6i wychodzi6
na wierzch geoy'ratanalezyniezv'rlocznieuzupelnia6niedoborychroni4c
geokratE
przeduszkodzeniem.
Uryskaniervymiar6wGeokraty Taboss- t a b o s s y s t e m@
Do zwiEkszenia
no6no6cipodbudowystandardowo
przyjetoGT MK to jest geokrata
TABOSSmalekom6rki.Poprawnywymiarkom6rekmo2nauzyska6w latwy spos6b
poprzezuzywanielinek monta2owychlub przy zastosowaniuram. Na 2yczenieklienta
producentGeokratyTABOSSmo2ewykonadinneniZ standardow
wymiarysekcji.

standardowasekcja GEOKRATY TABOSS lOcm perforowana

Wymiary:
o Wymiar standardonry
2,6 x 6,3 powierzchniajednej sekcji wynosi I6,38m2
sekcjaskladasiEz l0 kom6rek szerokoScii 31 kom6rekna dlugoSci.
o Inne wymiary na zam6wienieklienta
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Mocowanie Geokraty Taboss - t a b o s s y s t e m@
Mocowanie sekcji w podloZugruntowym odbywa6sig bgdzieprzy pomocy
znormalizowanych przez producentaszpil typ ,,J" kt6re s4 elementemmontaZowym,

standardowa szpila kotwi 4ca 8mm

szpilepowinny byi wykonanezb staligladniejkonstrukcyjnej,na terenieplaskimpo
obsypaniugeokratyproducentdopuszcza
wielokrotnewykorzystanie
tych samychszpil
jeZeliprojektarfiniezaznaczylinaczej.
monta2owymi
L4czenie Geokraty Taboss- ta b o s s y s t e m@
Do l4czenia sekcji Geokraty producent dopuszczastosowanietylko innowacyjnego
ronxriqzania opatentowanego i zastosowanegopo raz pierwszy przez polskich
jakim jest t4czeniesekcjiza pomoceatestowanych
producent6w,
opasek
samozaciskowych.

standardowa
opaskaopaskq TZ 37 lBCdla wysoko6ci100mm

Opaskis4jedynym ronviryaniem zapewniaj4cymoptymalnqwytrzymaloit, p6lsztywnej
pfrty, optymalnewyniki s4wtedykiedy calaptytaprzenosijednakoweobciq.zenia
a tak
dziejesigtylko przy ronxiqzaniupolskichproducent6w.
Zastosowanie
opasekpozwalana
osi4gnigciezbli2onychparametr6wnp.; dla Geokratyperforowanejl00mm wytrzymalos6
ta6mywyrosi I ,35kN zgrzewaI , 1kN poniewa2 polqczenieopask4okolo 1,0 kN. Danete
s4braneprzez projektant6wdo obliczef i nie powinny by6 zmienianegdy?grozito
brakiemwytrzymaloscicalej konstrukcji a co zatymidzie moi,eprowadziddo katastroff.

InstalowanieGeokraty Taboss- t a b o s s y s t e m@
SekcjeGeokratyTabossnale2yinstalowa6w taki spos6baby uzyskiwa6poprawne
wymiary jednej kom6rki, producentrekomendujedwa sposobypoprawnegoinstalowania
geokraty:
Instalowanieprzy du:Zychszeroko5ciach
Producent zaleca ze wzglgdu na szybko66montaZu na duirych placach budowy przy
szerokoSci przelcaczajqcej lOm u4wanie linek montaZowych wraz ze szpilami
montaZowymi.

Przed przystqpieniem do rozkladania sekcji naleZy ustali6 wymiar placu budowy kt6ry
ma zoslad wzmocniony pr4l pomocy geokraty, w przrypadku wystqpienia koniecznoSci
docinania sekcji nalezy dopasowa6ilo56 oczek geokraty aby po odcigciu, oczka w sekcji
nadal mialy optymalny wymiar. W ten spos6bnale4r ustali6 ilo6i calych sekcji i pol6wek.

SekcjegeokratynaleiryrczmieSci6na tereniebudowy w iloSci i odstEpachzgodnychz
wyliczeniamiumo2liwiajqcychuryskanienominalnegowymiaru sekcji, nastgpnienaleiry
boczne.kom6rki polqczy(: ze sob4 za pomocq atestowanychopasek samozaciskowych
twolz4c jednolita wstQgQ.Nastgpnienaleiry polqczy6ze sob4kolejne wstEgi do uzyskania
warstwypol4czonychsekcji.

SpiEtesekcjegeokratynaleiryrozciryn46w spos6brgczry do wczeSniejobliczonegoi
zaznaczonego
wymiaru za pomoce linek montaZowych,skrajne krawgdzie naleLy na czas
przy pomocyszpil monterZowych.
zasypywania
zamocowa6
Uzycie szpiljest wymaganeaby
zapobiegatSciqganiugeokratypodczaszasypywania,po zasypaniuzeztvalasig na usuniEcie.
Instalowaniena dogachtechnologicznychlub leSnych
Producent zaleca przy w4skich placach budowy ukladanie geokraty przy pomocy ram
monta2owych.Rama montazowa pozwala na dokladne rozci4gniEciesekcji i uzyskania
prawidlowychwymiar6w.

Na rampmontaZow4naleiry
naloiryf sekcjpi po jej naloZeniuobr6ci6o l80o tak,
aby ramaznajdowalasiEnad sekcj4 ulo2y6na wczeSniejprzygotowanympodlo2uizasypa6.
W celu ulrzymaniasekcji we wlaSciwejpozycjinaleiry przedzdjEciemramy zakotwi6 sekcjg
do podlo2aza pomocqszpil typ ,,,J" czynno(f t4 stosujesig jedynie podczasrozpoczynania
montaZu Geokraty TABOSS nastgpnie naleiry polqczy(: s4siednie sekcje paskami
zaciskowymikazdqkom6rkg.

KolejnesekcjemontujesiQw nastEpuj4cy
spos6b:
Do pierwszej sekcji o prawidlowych wymiarach i czE5ciowozasypan4materialem
ramEmonta2ow4pracownik
lqczy w celu
wypelniaj4cymdostawiasig nastEpn4nalohonqna
opasek
uzyskaniasp6jno5cip6lsaywnejp$ykaZde oczkosekcjizapomqcqAtestowanych

Zasypywania geokraty
Producent zaleca do zasypania geokraty stosowad:koparko ladowarkQ;spychacze
gqsienicowe.

Do zageszczaniazasypanejgeokratypowinno siEstosowadwalec gtadki.

ZastosowanieGeokraty Taboss- t a.bo s s y s t e m@
Zastosowanie
na stykuwarstwyZwiroweji warstwyods4czaj4cej
GeokratyTABOSS
jej wartoS6u2ytkowqprzy
zapewniastabilizacjgnawierzchnidrogowejzwiEkszaj4c
minimalnymzastosowaniu
warstwyw postacimieszankiZwirowej.
GeokrataTABOSSukladanajest bezpoSrednio
razageszczonej
warstwieods4czaj4ce,
jest onawypelnianawarstw4Zwirow4inakladanes4naniqkolejnewarstwy.Dobur
rodzajui wysoko6ciGeokratyTABOSSjest ka2dorazowodostosowanydo warunk6w
podloZagruntowegoorazprzeznaczeniaiuirytkowaniadrogi. Wypelnionekom6rki
GeokratyTABOSSnale{ doggSci6
mechanicznie
do wartoSciIs' 1,00.
Warstwa os4czajqcapod Geokrat4Taboss- t a b o s s y s t e m@
Droga wymagaodpowiedniegoodwodnieniaszczeg6lniew prrypadkuwystqpowania
grunt6w nieprzepuszczalnych.
Producentzalecawykonanieprzeponyw postaci
geosyrtetyk6w,a nastEpniewarstwyw postacipiaskuSredniego.WartoS6zagEszczenia
podlo2agruntowegoza pomoc4pr6byProctorapowinnawynosi6co najmniejIs=1,00.
Wystarczajqcqwytrzymalo{t podloZaprryjmuje siEdla wartoScimodulu odksztalcenia
wt6megoEz>;:45MPa okre6lonego
na podstawiepr6bnegoobci4Tenia.
Opracowal
Mg inz. RobertGrodecki-konsultant.
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Dane techniczneGeokratyTaboss- t abo s s y s t e -t
lA.{azwaHandlowa :GEOKRATA @ TABOSS
2/WielkoSi Handlowa: SEKCJA
3/ POWIERZCHNIA SEKCJI:
M2
A/ GEOKRATA@
TABOSSMALEKOMORKT-16,38
(SYMBOL
GEOKRATA@Tm)
M2
B/ GEOKRATA@
TABOSSDUZEKOMORKI.32,24
(SYMBOL
GEOKRATA@Td)
4/WYMIARY SEKCJI

w PozYcJtRozloZ0rue.l
T

l.szerokoSc2.dlugoSc3.wysokoSc-

m

,

-

Td
2,60m
12,40m

t

2,60m
:
6,30m
cm
5i7,5;10;15;20;30

w PozYcJt zLo2orue.l(TRANSPoRTOWEJ)
1.szeroko6c2.dlugo6c3.wysoko6c-

0 , 1 2m
3,5 m lub paletaPETRO
5;7,5;10;15;20;
30 cm

5/ MATEzuAI,
w

I

L.P

en (HDPE

PARAMETRY

1.

Grubo5cnominalnata5my

2.

Masasekcji
wys.Scm
wys7,5cm
wys.10 cm
w y s . 1 5c m
wvs.20 cm

3.
4.
5.

GEOKRATA
Tm
12kg
18kg
24 kg
36 kg
48 ko

248 cm 2

Pole powierzchnikom6rki
odleqlo6cpomiedzvoolaczeniamitaSm

34 cm
od -26 oC do

temperatura
montaZu

T)FIB(DSSC

Td
GEOKRATA

1, 5 m m ( t 0 , 1 )

C€

r{s-cPD{xxls

12kg
18kg
24 kg
36 kg
48 kq
496 m2

68 cm

+430C
6.
7.
8.
9.

13.

DOTYCZY
wymiar6w
sekcji
gruboSci
ta5m
ta6my
szeroko6ci
rozstawupol4czeftaSmy
jakoSciwykonania
sekcji
"'
wytrzymafoSci
taSmna rozciqgahie
zgtzewow
wytzymalo5cina rozrywanie
koloru
Certykaty
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bardzodobra

360oC
w temperaturze

oalnosc

12.

11.

,

odpornoScchemiczna

plastvczno6c
laczenieta6msekcii
poszczeo6lnvch
sekcii
Naczenie
jako5ci
Kontrola

10.

i',
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czarnY

kolor

l

l
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>zv tem oeralurze 130 oC
i
zgrzewaniepunktoweultradzwigkam
plastikoweopaskisamozaciskowe

Metalchem-Gliwice
oraz ZakladowaJednostkaKontroli
na certyfikowanym urzqdzeniuQ-Control

cE 1488-CPD-0095
IBD|MWarszawa
Techniczna
Aprobata
AT2007t03-1216
199
Hl(B/1220101
AtestHigieniczny
lso 9001-2000
Techniczna
CNTK
Aprobata
AT/09-2005-0005-01
SAGEOSNR5359-001
Certvfikat

