Typar SF
®

Geotextil

Styles

Ajánlott Typar®SF típusok
SF20 SF27 SF32 SF37 SF40 SF44 SF49 SF56 SF65 SF77 SF85 SF94 SF111

Elválasztás/stabilizáció
Sportpályák
Parkolók
Teherautó parkolók
Erdei utak, ideiglenes utak
Felvonulási utak lágy talajon
Fôutak, autóutak
Alacsony forgalmú utak
Töltések >2 m
Kifutópályák/ taxisávok
Vasutak
Hullámtörôk

Szûrés
Drénkompozitok
Mezôgazdasági drének
Oldalszivárgók
Oldalszivárgók agyagos talajon
Drének földgátaknál

Erózió kontroll
Folyó- / tópartok
Tengerpartok
Védôgát –tenger felöl
Védôgát –szárazföld felöl
Alapok alámosódásának védelme

Földfeltöltések
Membránok védelme
Elválasztó és szûrôrétegek fedése
Elválasztó és szûrôrétegek oldala és alja

www.typargeo.com

Még több

Ajánlott típusok (a beépítés körülményeitôl függôen)
A leggyakrabban alkalmazott típus

Megjegyezzük, hogy a kiválasztás függhet a nemzeti
szabványoktól és osztályoktól.
A kiadványban szereplô alkalmazási leírások,
fotók a DuPont legjobb tudása, ismeretei szerint tájékoztatást adnak a termékek lehetséges
felhasználásáról, de nem helyettesítik az építési
terveket és a tervezôi, kivitelezôi felelôsségvállalást, nem keletkeztetnek garanciális kötelezettséget a gyártóval szemben. A tervezés és a
felhasználás során lényeges a Typar geotextil
szakszerû alkalmazása, az érvényes szabványok, mûszaki elôírások betartása.

®DuPont bejegyzett védjegye

A termék forgalmazója Magyarországon:

1117 Budapest, Hengermalom utca 47/A
Telefon: (1) 371-2737 Fax: (1) 371-2747
E-mail: mail@rwbautech.hu • www.rwbautech.hu
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