TENSARTECH® MESA® ASHFORD
systém pre výstavbu
vystužených oporných múrov

Tensar® ponúka širokú škálu cenovo prijateľných
a atraktívnych riešení pre všetky projekty obsahujúce
vystužené oporné múry a strmé svahy.

Technológia Tensar - overené
praktické riešenia a spôsoby
ako ich realizovať
Oporné systémy TensarTech® sú založené na technológii
Tensar a jedinečných vlastnostiach geomreží Tensar.
Technológia Tensar sa veľmi často využíva pri vystužovaní
podkladových vrstiev a budovaní vystužených horninových
konštrukcií, pričom prináša reálne úspory času a finančných
prostriedkov. Pomôžeme Vám aplikovať Technológie Tensar
a tým zhodnotiť Vaše projekty.
Architekti a projektanti zistili, že oporný systém TensarTech® Mesa® ponúka
atraktívne možnosti pre pokrytie väčšiny ich požiadaviek.

Výstavba s dôverou v oporný systém TensarTech® Mesa®
Oporný systém TensarTech® Mesa® pozostáva
z prefabrikovaných lícových betónových tvaroviek
v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok
zeminy. Vysoká účinnosť spoja medzi obkladovými
tvarovkami a geomrežou je špecifická charakteristika tohto
systému, pretože týmto spôsobom vznikajú stabilné
a trvácne vystužené oporné konštrukcie bez nárokov
na údržbu. Komponenty systému t.j. tvarovky, geomreže
a konektor sú navrhnuté a vyrábané spoločnosťou Tensar
International Ltd.
Betónové tvarovky vyrábané podľa prísnych štandardov
s minimálnymi odchýlkami spolu s výstužnými geomrežami
Tensar vyrobenými z vysokohustotného polyetylénu (HDPE)
zabezpečujú trvalú odolnosť oporných múrov a mostných
opôr s návrhovou živnotnosťou 120 rokov.

Betónové tvarovky neobsahujú oceľovú výstuž. Preto
tvarovky oporného systému TensarTech Mesa nie sú
postihované výkvetmi hrdze spôsobenými koróziou oceľovej
výstuže.
Nepretržité výskumy v laboratóriách a v teréne poskytujú
dôležité informácie a detailne vysvetľujú správanie sa tejto
konštrukcie. Pevnosť spoja medzi výstužnou geomrežou
a tvarovkou sa ukazuje ako mimoriadne dôležitá časť
systému.
Vďaka špecifickému tvaru lícových betónových tvaroviek sa
dajú vytvoriť vonkajšie aj vnútorné oblúky. Rovnako je možné
jednoducho vytvoriť rohy, schodiská a iné detaily.
Vysoké pH v okolí betónových tvaroviek nemá vplyv na
trvanlivosť a funkčnosť HDPE geomreže Tensar počas
životnosti konštrukcie.
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Ukladanie tvaroviek Mesa® a geomreží Tensar je
jednoduché pre pracovníkov na stavbe.

Oporný systém TensarTech® Mesa® si nevyžaduje
žiadne dodatočné debnenie ani použitie žeriavu.

Charakteristickým znakom všetkých oporných
systémov TensarTech je vysoká účinnosť spoja medzi
geomrežou a lícovou tvarovkou.

Oporný systém TensarTech® Mesa® je osvedčená konštrukcia
pre výstavbu vystužených oporných múrov a mostných opôr
Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému
TensarTech® Mesa® ponúka projektantom, realizátorom
a investorom mnoho výhod oproti tradičným materiálom,
ako je napríklad vystužený betón na výstavbu oporných
múrov a mostných opôr:
• Rýchla a ekonomicky výhodná konštrukcia
• Pestrá škála tvarov, povrchovej úpravy a farieb
• Dlhodobá životnosť s minimálnymi, resp. žiadnymi 		
		 nákladmi na údržbu
• Výstavba si nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti
• Vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
• Možnosť aplikovať estetické architektonické úpravy

Oporný systém TensarTech® Mesa® poskytuje predpoklady pre výstavbu
aj najnáročnejších komerčných projektov.

• Optimálne využitie priestoru, ktorý je k dispozícii
• Vysoká odolnosť voči seizmicite
• Možnosť použitia miestnych alebo recyklovaných 		
		 zrnitých zásypových materiálov
• Nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje a zlacňuje
		základovú konštrukciu

Atraktívne vyzerajúcu konštrukciu je možné dokončiť oveľa rýchlejšie
a ekonomicky výhodnejšie ako pri použití tradičných metód.

Oporný systém TensarTech® Mesa® Ashford pozostáva z troch blokov rôznej veľkosti, ktoré možno kombinovať rôznym spôsobom.

STANDARD

TALL

SPOJOVACÍ
KONEKTOR

MEDIUM
VERTIKÁLNA STENA
SO SPOJOVACÍM
KONEKTOROM

Oporný systém TensarTech® Mesa® Ashford je tvorený tromi typmi tvaroviek s vysokou pevnosťou v tlaku vyrobenými zo suchého betónu. Každý typ
tvarovky má otvor pre uzamknutie patentovaného TensarTech® Mesa® spojovacieho konektora slúžiaceho na uchytenie geomreže k tvarovke. To prináša
spojenie najvyššej kvality tvarovka - geomreža, čo zaisťuje dlhodobú životnosť konštrukcie.

Neprekonateľné skúsenosti a spoľahlivosť
Spoločnosť Tensar International je svetovým lídrom v oblasti
geomreží. Vo vývoji a realizáciách vysokoúčinných riešení
vystužených horninových konštrukcií má viac ako 30 ročné
skúsenosti.

Tisícky vystužených horninových konštrukcií na celom svete,
v rozdielnych geologických a klimatických podmienkach bolo
navrhnutých a postavených technológiou Tensar.

Ekonomická efektivita a všestrannosť
Použitím oporného systému TensarTech® Mesa® možno
dosiahnúť úspory až 50% oproti tradičným železobetónovým
konštrukciám. Okrem toho možno výrazne skrátiť dobu
výstavby.

PRODUCT SHEET 1
TENSAR RE AND RE500
GEOGRIDS FOR REINFORCED
SOIL RETAINING WALL AND
BRIDGE ABUTMENT SYSTEMS
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Architektonicky zaujímavý vzhľad oporného systému TensarTech® Mesa® Ashford môže byť dosiahnutý použitím kombinácie tvaroviek Tall, Medium
a Standard. Tradičný vzhľad možno získať použitím iba tvaroviek TensarTech® Mesa® Ashford Standard.

Veľa vybudovaných oporných systémov TensarTech® Mesa®
úspešne plní svoju funkciu

Technická podpora
Skúsení miestni ditribútori spoločnosti Tensar sú pripravení
poskytnúť Vám technickú pomoc pri návrhu a statickom
posúdení konštrukcie vo všetkých etapách Vášho projektu.
Poskytnú informácie o vhodnosti a použiteľnosti systému
a o ekonomických nákladoch. Spoločnosť CHÉMIA - SERVIS,
a.s. je pripravená Vám poskytnúť komplexný návrh vrátane
výkresovej dokumentácie, všetko pokryté poistením
zodpovednosti za škodu.

Spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. kompletne pokryje Vaše
potreby - od zámeru až po realizáciu:
• Technický dozor zaisťujúci správnu inštaláciu produktov
		 Tensar pri Vašom projekte
• Zaškolenie s ukážkou inštalácie priamo na stavbe
• Technická podpora pre zaistenie bezchybnej inštalácie
		 na prebiehajúcich stavbách

Geomreže Tensar

Návrhový softvér Tensar poskytuje bezpečný a ekonomický návrh
konštrukčných riešení.

Charakteristický priečny rez vystuženej mostnej opory vybudovanej
oporným systémom TensarTech® Mesa®.

Softvér pre návrh vystuženého oporného múru
Za ostatných 25 rokov Tensar vyvinul jeden
z najprepracovanejších výpočtových programov na svete
pre navrhovanie vystužených oporných systémov. Výsledkom

pre klienta sú ekonomicky výhodné a technicky presné návrhy,
pretože sú komplexné a riešia všetky súčasti návrhu systému
od ideového zámeru až po realizáciu.

Kombináciou krásy a elegancie s efektívnosťou a účinnosťou oporného
systému TensarTech® Mesa® možno vytvoriť nadčasovú konštrukciu.

Z oporného systému TensarTech® Mesa® možno jednoducho vytvoriť
konkávne, resp. konvexné oblúky pri výstavbe konštrukcie.
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V prípade záujmu o ďalšiu literatúru o výrobkoch Tensar
a ich použití, kontaktujte prosím miestneho distribútora spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s., alebo Tensar.
Na požiadanie sú k dispozícii technické špecifikácie
jednotlivých výrobkov, ako aj technologické návody
na použitie a iné materiály.

Distribútor pre Slovenskú republiku:

Kompletná ponuka literatúry Tensar:

CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 634 540 90
e-mail: obchod@chsgeo.sk
www.chsgeo.sk

Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn BB1 2QX
United Kingdom
Tel: +44 (0)1254 262431
Fax: +44 (0)1254 266867
e-mail: info@tensar.co.uk
tensar-international.com
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• Geosyntetické výrobky Tensar v stavebníctve
Sprievodca produktami, systémami a poskytovanými 		
službami
• Vystužené podkladové vrstvy
Vystužovanie nespevnených vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• TriAx®: Revolúcia vo vývoji geomreží
Vlastnosti a prednosti geomreží Tensar® TriAx®
• Asfaltové vozovky
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• Oporné systémy TensarTech®
Mostné opory, oporné múry a strmé svahy
• Železnice
Vystužovanie podvalového podložia
• Zakladanie na pilótach
Výstavba na málo únosnom podloží bez sadnutia hornej
konštrukcie
• Vystužovanie základovej škáry násypov
Využitie vysoko-pevnostnej geotextílie Basetex
• TensarTech® Stratum™
Geobunková štruktúra pre zakladanie
s rovnomerným sadaním
• Erózia
Protierózna ochrana svahov a skalných stien
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