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UYGULAMALAR

Yol ve demiryolu 
yap lar

Geçici yollar

Çal ma platformlar , 
antiye eri imi

Yol bak m

Çukurlar

stinat yap lar

Duvarlar & evler

Yumu ak 
zeminlerde 
dolgular

Kaz kl  zeminlerde 
donat l  dolgular  

Barajlar & Hidrolik 
yap lar

Su hazneleri, 
kat  at k sahalar

Drenaj yap lar

HER UYGULAMA Ç N B R TENCATE ÇÖZÜMÜ

TS/S SINIFI

F SINIFI TENCATE MIRAGRID GX SINIFI

P SINIFI

GEOLON PP SINIFI

POLYMAT SINIFI

levler: 

S: Ay rma

F: Filtreleme

P: Koruma

R: Güçlendirme

D: Drenaj

RR: Yol Onar m

EC: Erozyon Kontrolü

PGM & PGM-G SINIFI

GEOLON PE SINIFI

ENVIROFELT SINIFI

ROCK PEC SINIFI
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GEOLON PET SINIFI

DN/ DC SINIFI MEGADRAIN SINIFI
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SOLU IILE TEHNICE - Categoriile de produse
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TenCate geosentetikleri

Her durumda tavsiye edilir

Belirli ko ullarda kullan l r

TenCate toprak yap lar n iç gerilme kuvvetleri ve s lar n  izlemeye uygun bilgi sa lamak amac yla geotekstilin performans  ile fiber 
optik teknolojiyi birle tirerek ç r açan bir kombinasyon geli tirmi tir. TenCate GeoDetect®, geo izlemenin gelece i. nternet 
sitemizi ziyaret ediniz: www.tencategeodetect.com
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•  TS/S geotekstilleri %100 UV dayan ml  polipropilen malzemeden 
üretilmi  mekanik ba l , sonsuz lifli örgüsüz ürünlerdir.

•  Faydalar : TS/S’in mekanik özellikleri, uygulama s ras nda olu abilecek 
hasara kar  yüksek dayan kl l k, mükemmel hidrolik özellikler ve 
uzun vadeli üstün performans garantisi verir.

•  Uygulama: TS/S özellikle alt temel stabilizasyonunda ay r c  olarak 
uygundur, bu nedenle her türlü drenaj sistemlerinin yan  s ra, yol ve 
demiryolu in aas nda kullan l r.

AYIRMA, F LTRELEME, KORUMA
TS/S • F • P • Geolon PE

TS/S SINIFI F SINIFI

•  F filtre matlar ; %100 polipropilen malzemeden üretilmi  mekanik 
ba l , sonsuz lifli, iki katmanl  örgüsüz geokompozitlerdir.

•  Faydalar : Lif katmanlar ndan biri filtre olarak, di eri ise filtreye 
gelebilecek mekanik hasar  önlemek üzere koruma katman  olarak 
tasarlanm t r. Optimize edilmi  göz aç kl , uzun vadede mükemmel 
filtre performans  sa lar. F matlar  özellikle kritik zeminlerin geotekstil 
filtre özelliklerine çok gereksinim duyulmas  halinde veya yüksek 
mekanik gerilim istendi inde uygundur.

•  Uygulama: F nehir k y lar  ve nehir yata n n korunmas nda, k y  
korumada, toprak slah nda ve set yap m nda kullan l r.
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•  P geotekstil koruma katmanlar  %100 UV dayan ml  polipropilen 
malzemeden üretilmi  mekanik ba l , sonsuz lifli örgüsüz ürünlerdir.

•  Faydalar : Geolon PE, özellikle uzun vadede yüksek su ak  
performans  gerekti i yerlerde kullan lmak üzere filtreleme 
amac yla tasarlanm t r. Geolon PE, istenilen boyutlarda paneller 
eklinde üretilebilmektedir.

•  Uygulama: Drenaj, nehir kenarlar , k y  hatlar  ve deniz dipleri için 
erozyon korumas , dalgak ran, ta  seti ve barajlar için zemin 
stabilizasyonu gibi uygulamalarda kullan l r

•  Geolon PE UV dayan ml  polietlenden üretilen örgülü geotekstil 
ürünleridir.

•  Faydalar : Geolon PE, özellikle uzun vadede yüksek su ak  
performans  gerekti i yerlerde kullan lmak üzere filtreleme 
amac yla tasarlanm t r. Geolon PE, istenilen boyutlarda paneller 
eklinde üretilebilmektedir.

•  Uygulama: Drenaj, nehir kenarlar , k y  hatlar  ve deniz dipleri 
için erozyon korumas , dalgak ran, ta  seti ve barajlar için zemin 
stabilizasyonu gibi uygulamalarda kullan l r

P SINIFI GEOLON PE SINIFI
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•  Rock PEC sonsuz lifli örgüsüz katman ve yüksek mukavemetli 
polyester iplikten olu an bir geokompozittir.

•  Faydalar : Rock PEC’in ay r c  özelli i mükemmel yüzeysel su 
geçirgenli inin yan  s ra yüksek çekme dayan m na sahip olmas d r. 
Ürünün genel kullan m yeri, sa lad  drenaj fonksiyonunun zeminin 
kayma mukavetini artt rd  kohezyonlu zeminlerdir ve bu tip yerlerde 
güçlendirme eleman  olarak kullan l r. Örgüsüz bile en yüksek 
sa laml k özelli i ta yan iplikleri  korumas n n yan nda ay rma i levi ile 
de Rock PEC’in ince ve iri taneli zeminlerde kullan labilmesini sa lar.

•  Uygulama: Rock PEC güçlendirilmi  zemin yap lar  ve alt temel 
stabilizasyonu için kullan l r.

•  Tencate Miragrid GX, yüksek sa laml k özelli i ta yan polyesterden 
üretilen ve polimerik kaplamal  bir geogriddir.

•  Faydalar : GX dü ük uzamada yüksek mukavemet ve iri taneli zemine 
kar  mükemmel sürtünme özelli i ile karakterizedir. Bu nedenle, 
genel olarak kohezyonsuz zemin güçlendirilmelerinde kullan l r.

•  Uygulama: GX yol ve demiryolu in aatlar nda alt temel stabilizasyonu 
için, dolgu i lerinde ev güçlendirilmesi için ve prefabrik beton 
bloklar ndan yap lanlar da dahil olmak üzere her türlü istinat yap lar  
için kullan l r.

ZEM N GÜÇLEND RME
Rock PEC • Geolon PP • Geolon PET • TenCate Miragrid GX

ROCK PEC SINIFI TENCATE MIRAGRID GX SINIFI

•  Geolon PET serileri polyester iplikten üretilen örgülü geotekstillerdir. 

•  Faydalar : Geolon PET mükemmel sünme ve sürtünme özelliklerine 
sahiptir. Bu yüksek modüllü geotekstiller zemin yap lar ndaki uzun 
vadeli deformasyonlar  s n rlar.

•  Uygulamalar: Yumu ak zeminlerde, çukur üzerindeki dolgularda ve 
kaz kl  dolgu yap lar nda kullan l r.

•  Geolon PP’ler polipropilenden üretilen örgülü geotekstillerdir. 
Geolon PP su alt  uygulamalar  için iste e ba l  olarak ilmik ve 
uzun ömürlü katk l  olarak da üretilebilmektedir.

•  Faydalar : Geolon PP yüksek çekme mukavemetine, çok dü ük 
uzamaya ve mükemmel kimyasal dayan kl l a sahiptir. Geolon PP 
istenilen boyutlarda paneller eklinde üretilebilmektedir.

•  Uygulama: Dalgak ranlar, ta  setler, kara ve demir yollar nda zemin 
stabilizasyonu için kullan l r.
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GEOLON PP SINIFIGEOLON PET SINIFI



•  Envirofelt CO %100 do al hindistan cevizi lifinden üretilen do ada 
çözünebilen, erozyona kar  koruyucu matt r.

 •  Faydalar : Envirofelt CO, yüzey erozyonunu önleyerek mikroklimay  
optimize eder ve yamaçlarda bitki örtüsü yeti mesini destekler. Be  
y la kadar ya am süresi köklerin geli imi s ras nda koruma sa lar. 
Envirofelt CO daha sonra daimi erozyon koruma i levi görecek olan 
do al bitki örtüsünü destekler.

•  Uygulama: Envirofelt CO erozyona kar  korunmasu gereken tüm 
yamaçlarda kullan labilir.

•  Polymat erozyona kar  koruma matlar , geogrid takviyeli veya 
takviyesiz, polipropilenden üretilen monofilamanl  geomatlard r.

•  Faydalar : Oldukça yüksek bo luk içeri ine sahip yap s , yüzeyin 
1 ile 2 cm üstüne takviye yaparak yamaçlardaki yüzey erozyonunu 
önler ve bitki örtüsü için daimi destek verir.

•  Uygulama: Polymat özellikle kara ve demir yollar  boyunca dik 
yamaçlarda ve dolgularda kullan l r.

EROZYON KONTROLÜ
Envirofelt CO • Polymat

ENVIROFELT CO SINIFI POLYMAT SINIFI
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•  DC, aras nda HDPE geonet olan, tek veya çift taraf  filtreleme 
geotekstiliyle kapl  bir drenaj kompozitidir.

 •  Faydalar : DC yüksek yük dayan m  sayesinde yüksek dolgu veya 
at k sahalar  gibi çok fazla yük alt nda efektif drenaj n gerekti i 
yerlerde kullan l r.

•  Uygulama alanlar : DC at k sahalar , istinat duvarlar , temeller, 
tünller ve di er toprak alt  yap lar nda drenaj amac yla kullan l r.

•  Megadrain, polipropilen mamül monofilament geomatlar n tek veya 
çift tarafl  olarak filtreleme geotekstilleri (TS) ile kaplanmas ndan 
olu an drenaj kompozitidir.

•  Faydalar : Oldukça fazla gözenek oran  Megadrain’e özellikle az 
yükler alt nda yüksek düzlemsel debi kapasitesi sa lamaktad r. 
Dolay s yla Megadrain hidrolik fark n az oldu u ya da yüksek 
kapasiteli drenaj n gerekli oldu u durumlarda kullan l r.

•  Uygulama alanlar : Megadrain genel olarak yüklerin az oldu u teras, 
oyun alanlar , at k saha kapamalar  gibi yatay ekillerde uygulan r.

•  PGM, mekanik ba l  sonsuz lifli polipropilenden mamül örgüsüz 
asfalt keçesidir.

•  Faydalar : PGM, geleneksel yol bak m metodlar na gore daha 
ekonomiktir. Çekme kuvvetlerini almas , yal t m ve e it seviyede 
asfaltla ba lanabilme özellikleri sayesinde kullan ld  projelerde yans ma 
çatlaklar n n olu mas n  geciktirerek yolun servis ömrünü uzat r.

•  Uygulama alanlar : PGM genellikle so uk asfalt uygulamalar  ya 
da ta t yükünün az oldu u küçük yollar n onar m nda kullan l r.

•  PGM-G, cam elyaf takviyeli asfalt güçlendirme geokompozitidir.
•  Faydalar : PGM-G, temel tabakas  sa lam olan her türlü yoldaki asfalt 

yenileme projesinde kullan labilir. PGM’in yal t m ve e it seviyede asfaltla 
ba lanabilme özelli ine ek olarak cam elyaf takviyesi sayesinde 
PGM-G geokompozitleri çatlaklar n olu mas n  önemli ölçüde azalt r.

•  Uygulama alanlar : PGM-G, yol geni letmesi, beton yollar, havaliman  
pistleri ya da da l k alanlardaki ek erit projeleri gibi yatay yüklerin 
çok fazla oldu u projelerde kullan l r.

DN/DC VE MEGADRAIN SINIFI PGM 14 ve PGM-G SINIFI
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Tencate Geosynthetics Austria GMBH
Schachermayerstrasse 18
A-4021 Linz
Austria
Tel. +43 (0)732 6983 0
Fax +43 (0)732 6983 5353
service.at@tencate.com
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North America Europe  Asia
South America Middle East  Australia
 Africa

www.tencategeosynthetics.com


