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Saint-Gobain ADFORS:
 35 lat doświadczeń w produkcji geosyntetyków

 Pierwszy duży projekt - 1985r lotnisko w  Toronto –
rozwiązanie przeciwko silnym termicznym 
spękaniom odbitym (minus 45°C zimą i +35°C 
latem!!) / siatka samoklejąca GlasGrid ® pod 
warstwę ścieralną 45mm

 80% naszej sprzedaży to wzmocnienia dróg i 
mostów, 20% trafia do portów lotniczych (ponad 
200 realizacji na lotniskach)

 W 2018 zrealizowaliśmy ponad 3500 projektów w 
ponad 40 różnych krajach na całym świecie

 Produkcja w USA i Czechach
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Problemy ze spękaniami odbitymi

Uszkodzenie w 

warstwie dolnej, 

wiążącej, 

podbudowie

Nowa nakładka

Spękanie odbite penetruje 

nową warstwę ok 1-2 cm 

każdego roku

Spękania blokowe

Spękania temperaturowe

Spękania dylatacyjneSpękania siatkowe (aligatorowe)

Spękania od przekopówSpękania od poszerzeń
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Jak opóźnić pojawienie się spękań na powierzchni?

Możliwe miejsca instalacji GlasGrid®

Podatna Półsztywna Sztywna

minimalna warstwa przykrycia 4 cm

Renowacja spękanej 

nawierzchni asfaltowej 

z użyciem GlasGrid®
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Wybór typu wzmocnienia:

Na frezowane warstwy 

używamy kompozyty:
Na warstwy gładkie 

możemy użyć

siatka samoklejąca GG
GlasGrid® CG L GlasGrid® PG
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Instalacja kompozytów GlasGrid (CGL i CG)

Na warstwy gładkie 

(wyrównawcza lub stara 

spękana nawierzchnia) 

możemy użyć

PG nie wymaga emulsji – kompozyt jest już nasączony w ilości ok. 0,9kg/m2

1. Spryskaj nawierzchnię emulsją sczepną

2. Rozwiń kompozyt na świeżej emulsji

3. Dociśnij kompozyt np. szczotką / walcem gumowym

4. Pozwól emulsji na rozpad

5. Wykonaj nakładkę (min. 4cm)
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ADFORS PRZYNOSI DO POLSKI NOWE ROZWIĄZANIE 

1. Po prostu rozwiń siatkę stroną z klejem do dołu i 

przejedź walcem, żeby aktywować klej. To wszystko!

2. Emulsję najczęściej aplikuje się po rozłożonej siatce

Doskonałe właściwości 

siatki samoklejącej na 

warstwie wyrównawczej

GLASGRID ® (GG) - SIATKI SAMOPRZYLEPNE

Link do filmu z instalacją: https://youtu.be/KhiRtNgxJgg
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 ADFORS GlasGrid ® stosuje ulepszoną formułę ochronnej 

powłoki szczelnie hermetyzującą włókna w każdej nici

Włókno 
szklane

Powłoka
polimerowa

POLIMEROWA POWŁOKA SYSTEMU GLASGRID®

 Włókna szklane są całkowicie zanurzone w elastomerowym

polimerze o temperaturze topnienia powyżej 230 C

(dzięki temu może być stosowane nawet z asfaltem lanym)



EN ISO 10722 symulacja 

uszkodzeń podczas instalacji

włókna bez powłoki ochronnej 

60% strat

Adfors GlasGrid

Uszkodzenia poniżej 10%
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ADFORS GLASGRID USZKODZENIA W TRAKCIE INSTALACJI

Dlaczego ważna jest dobra powłoka?
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ADFORS GLASGRID USZKODZENIA W TRAKCIE UŻYTKOWANIA

GlasGrid GG z powloką polimerową po użytkowaniu 

przez 6 lat:

Zwykła siatka (bez powłoki / wytopioną 

powłoką):
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• Pół toru wzmocnione siatką GlasGrid ® oraz pół toru bez wzmocnienia

• Spękania pojawiły się na odcinku bez siatki po 700 000 przejazdów. 

Po 1.2 mln przejazdów 70% odcinka bez siatki było spękane.

• Sekcja z ADFORS GlasGrid ® nie wykazała spękań nawierzchni do 

końca testu! 

Trudne warunki 

testowe:

Tylko 7 cm asfaltu 

powyżej żwirowo-

piaskowej 

podbudowy!!!

IFSTTAR – symulacja 10 lat użytkowania drogi
test na zniszczenie nawierzchni (sekcja z siatką samoklejącą GlasGrid ® oraz bez wzmocnienia) 
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USA NH I-93 (2002 – 2014)
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Instalacja GlasGrid ® na wolnym pasie 

ruchu (pod warstwę ścieralną)

Północne USA, 

niedaleko Kanady. 

Zniszczony prawy pas.

Potwierdzony efekt wzmacniania:

1

2

Spęknania tam gdzie

nie ma GlasGrid



NASZE USŁUGI:
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1. Koncepcja

2. Projekt

3. Nadzór podczas instalacji

4. Monitoring

Zainstaluj GlasGrid App

Kompleksowe wsparcie na wszystkich

etapach projektu:



INFORMACJE DODATKOWE:

15 /

LinkedIn – odwiedź nasz profil Geogrids GlasGrid, żeby 

być na bieżąco z naszymi najnowszymi projektami. 

To doskonała baza inspiracji dla Projektantów i Zarządców 

Dróg.

YouTube – zapoznaj się z naszym zakładem 

produkcyjnym i pełnym portfolio produktów.

YouTube – film przewodnik – z pełnymi wskazówkami jak 

instalować GlasGrid ®



Dziękuję za uwagę
Sławomir Post

Sales Manager, Geotekstylia

SAINT-GOBAIN ADFORS 

Tel.: +48 724 210 107

slawomir.post@saint-gobain.com

www.adfors.com


