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Tensar Biaxiaal GeogridAlgemeen

1. Het geogrid wordt geproduceerd onder een beheerssysteem volgens EN ISO 9001:2000 en
ISO 14001:2004. Indien gewenst kunnen de certificaten worden overleggen van het
kwaliteitsborgingsysteem, het milieubeheerssysteem en de Declaration of Performance.

2. Het mechanisch stabiliseerende product is een bi-axiaal geogrid, geproduceerd uit een
geponste polypropyleen plaat die vervolgens in twee richtingen wordt gestrekt. Het geogrid
heeft stijve ribben, integrale knooppunten en vormstabiele openingen, waarbij de structurele
bijdrage aangetoond kan worden ter overtuiging van de ontwerper.

3. De redelijkheid van de door de leverancier geclaimde prestaties moet, overeenkomstig
bepalingen in CROW 157, bestaan uit onafhankelijke praktijkproeven en gemonitoorde
projecten van het voorgestelde geogrid samen met ondersteunend bewijs van de funderingsreductiefactor (FRF).
Dit bewijs moet min. 3 weken voor het aanbrengen van het geogrid aan de opdrachtgever worden overlegd.

4. Opgemerkt dient te worden dat generieke productparameters als secantmodulus en treksterkte niet geaccepteerd
zullen worden als een bewijs van gelijkwaardige prestatie.

5. Het aanbrengen dient overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de leverancier te geschieden.
6. De eigenschappen die een bijdrage leveren aan de prestaties van de mechanisch gestabiliseerde laag zijn:

Geometrie Langsrichting Dwarsrichting Algemeen
Ribafstand (mm)
Ribhoogte midden (mm)
Ribbreedte midden (mm)
Dikte knooppunt (mm)
Ribvorm

39
1,1
2,2

39
0,8
2,4

4,1
rechthoekig

Mechanisch
Knooppunt effectiviteit(1) (%) (min)
Stabiliteit rasteropening(2) (N.mm/graad) (min)
Radiale stijfheid bij lage rekken(3) (kN/m @ 0.5% rek)

95 95
410
150

Duurzaamheid
Weerstand tegen chemische degradatie (4))

Weerstand tegen UV-licht en verwering(5)

Weerstand tegen inbouwbeschadiging(6)

100%
100%
>95%

Opmerkingen
1. Belastingoverbrengende capaciteit bepaald in overeenstemming met GRI-GG2-87 en GRI-GG1-87 en uitgedrukt als een

percentage van de uiterste treksterkte.
2. Rotatiestijfheid in-het vlak gemeten in overeenstemming met U.S. Army Corps of Engineers Methodology voor het meten

van de toriestijfheid (kinney, T.C. Aperture Stability Modulus rev 3.1.2000)
3. Radiale stijfheid door testen uitgevoerd overeenkomstig ISO 10319:1996
4. Weerstand tegen verlies aan belastingopname of structurele samenhang indien blootgesteld aan een chemisch agressief

milieu overeenkomstig EN 12960 has deel van de duurzaamheidsonderzoek overeenkomstig ISO 13434:1999 7.3.
5. Weerstand tegen verlies aan belastingopname of structurele samenhang indien blootgesteld aan UV-licht en agressieve

verwering overeenkomstig EN 12224 als deel van een duurzaamheidsonderzoek overeenkomstig ISO 13434:1999 7,2.
6. Weerstand tegen verlies aan belastingopname of structurele samenhang indien blootgesteld aan mechanisch aanbrengen

van gebroken steen (GP). Het geogrid wordt bemonsterd overeenkomstig BS 8006:1995 en het verlies aan
belastingopname wordt bepaald overeenkomstig ISO 10319:1996
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