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Tensar AR-GN geocomposiet wordt gebruikt voor de wapening van 

asfaltoverlagingen bij aanleg van nieuwe asfaltwegen en bij herstel van 
bestaande asfaltwegen. 
 

Tensar AR-GN is een composiet bestaande uit een vormstijf geogrid uit één stuk 

met geïntegreerde knooppunten (Tensar AR1) verbonden met een niet-
geweven geotextiel. Tensar AR1 is in twee richtingen gestrekt zodanig dat de 
ontstane ribben een hoge graad van moleculaire oriëntatie hebben die 
doorloopt in de geïntegreerde knooppunten. De ribben hebben een 
rechthoekige ribdoorsnede.  
 
 

 
 

Tensar AR-G Composiet 

Rolbreedte  Rollengte m 3.8  75 

Rolgewicht kg ca. 100 

Tensar AR-geogrid component 

Polymeer (1)   PP 

Treksterkte (2) kN/m 20.0 

Knooppuntsterkte (3) kN/m ≥ 20 

Gewicht kg/m2 0.22 

Geotextiel component   

Polymeer (1)   PP 

Gewicht  kg/m² 0.13 

 

1. PP is aanduiding voor polypropyleen 
2. Bepaald in overeenstemming met BS EN ISO 10319:2008.  

Dit geldt voor zowel de langs- als dwarsrichting. 
3. Bepaald in overeenstemming met GRI Testmethode GG2, uitgave Augustus 2008 .  
 
Tensar AR is inert voor alle natuurlijk in de grond voorkomende chemicaliën en heeft geen oplosmiddelen bij 

omgevingstemperaturen. Het is niet gevoelig voor hydrolyse en is bestand tegen in water opgelost zout, zuren en 
alkaliën en is niet biologisch afbreekbaar.  
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