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GlasstexPatch 880 geocomposiet wordt gebruikt voor de wapening van  

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

GlasstexPatch 880 is een glasvezelprodukt wat bestaat uit een zelfklevende 

polymeerbitumenbaan met bundels glasvezels op een glasvlies. GlasstexPatch  
880 is aan de onderzijde voorzien van een verwijderbare beschermfolie. De  

bovenzijde is afgestrooid met kwartszand. Door GlasstexPatch 880 wordt de 

versterkende werking met een hoge sterkte glasvezel gecombineerd met de  
afdichtende werking van de polymeerbitumenlaag. 

 
 

 

 
1. Eigenschap gebaseerd op testen overeenstemming met NEN EN ISO 10319:2008 (langs- en dwarsrichting). 

2. GlasstexPatch 880 is geproduceerd in overeenstemming met een kwaliteitsborgingsysteem overeenkomstig de 
eisen van NEN EN ISO 9001:2000 

3. Alle genoemde dimensies en waarden zijn gemiddelden tenzij anders is aangegeven. 

4. Alle genoemde waarden zijn productspecifiek, tenzij anders is aangegeven. 

 

 

GlasstexPatch 880 

  Rolbreedte m 1,0 

Rollengte m 15 

Rollen per pallet  st 20 

Dikte mm ca. 2,2 

Gewicht g/m2 ≥ 2.000 

Gewicht afgestrooid kwartszand g/m² ≥ 150 

Treksterkte (langs/dwars) (1) kN/m 70/110 

Maximum rek bij breuk (langs/dwars)  (1)  % ≤3.0 

Verwekingspunt (ring en kogelproef) °C ca. 100 
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