


Typar® SF Positioning = ENERGY !

Typar® SF kombinuje:

• vysoký počiatočný modul a

• vysoká prieťažnosť

=>    vysoká energetická absorpcia

• Vysoká odolnosť počas inštalácie materiálu

• Vysoká odolnosť voči vytvoreniu „vyjazdeniu“ koľají



Typar® SF - základné argumenty

• Typar® SF má optimálne vyvážené vlastnosti

– fyzikálne, mechanické a hydraulické vlastnosti robia Typar® SF 

ideálnym produktom pre mnoho aplikácií v pozemnom 

staviteľstve

• Typar® SF dokázať svoje excelentné parametre

– DuPont investoval do mnohých výskumov s excelentnými 

výsledkami

– viac ako 1.300.000.000 m2 predaných po celom svete



Typar® SF - základné argumenty

• Typar® SF je vyrobený zo 100% Polypropylénu

– odolný proti plesniam, hnilobe, vlhkosti, hmyzu a bežným v prírode 

sa vyskytujúcim kyselinám a alkáliám

• Typar® SF nepoškodzuje životné prostredie 

• Typar® SF je vodou nenasiakavý

• Typar® SF je veľmi homogénny a izotropný

– vlastnosti sú zhodné v každom smere i pri malej hmotnosti Typaru



Charakteristická krivka pevnosť - deformácia

Vysoký počiatočný modul

Energia

Kombinácia 

počiatočného modulu, 

pevnosti a pomerného 

predĺženia

➔ vysoká odolnosť 

proti poškodeniu pri 

inštalácií

Malá deformácia pri štandardnom zaťažení 

➔ nízka miera pretlačenia.

Pomerné predĺženie v %
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►popisuje mechanické vlastnosti a 

funkciu geotextílie (EN ISO 10319)

Tkané Iné tepelne

spájané

Vpichované



Typar® SF  vs. vpichovaná geotextília

• Typar® SF absorbuje viac energie

– lepšia odolnosť proti poškodeniu počas inštalácie

• Typar® SF má veľmi vysoký počiatočný modul

– Vysoká odolnosť voči vytvoreniu „vyjazdeniu“ koľají od vozidiel

• Typar® SF je ľahší ako väčšina ostatných produktov pri rovnakej   
absorpcii energie

– ľahšia manipulácia a inštalácia ako pri vpichovaných geotextíliach

– jednoduchšia logistika, znížené náklady na dopravu a skladovanie

• Typar® SF = jednotnosť produktu

– Vlastnosti ostávajú rovnaké i pri nízkej hmotnosti

• Typar® SF vodopriepustný, nezadržiava vodu

– rovnaké pracovné podmienky aj v daždi (Typar SF nenasiakne vodu, 

ľahšia manipulácia a inštalácia, nezamŕza => vpichovaná geotextília

nasiakne vodu, zmrzne a dochádza k degradácií alebo až k 

mechanickému poškodeniu)



REFERENCIE



Pokrytie ťažobného jazera (Bulharsko)

Typar® SF 56

2002 

Celkovo bolo potrebné pokryť/prekryť 8 miest.

Typar® SF56 bol použitý na separáciu a stabilizáciu.

Separácia



Obslužný hangár - Letisko Luxemburg 2016-2017

Separácia

Typar® SF bol zvolený a 
inštalovaný pri výstavbe 
nového hangára a 
kancelárskej budovy

Typar® SF56 – separačná vrstva, 
oddelenie pieskovcovej vrstvy a 
zhutňovaného násypu (31 000m2)



Typar® SF49 bol použitý 
ako separačná vrstva.

Obnova električkovej 

trate - Belehrad 2005

Separácia



Diaľničné parkovisko, diaľničná služba (Slovinsko) 

Typar® SF 40

Parkoviská a prístupové cesty



DuPont Luxembourg – rozšírenie parkoviska

Jestvujúce podložie malo nízku 

únosnosť. Nová zhutňujúca vrstva 

ako podkladná vrstva pre parkovisko 

by musela byť veľmi hrubá.

Pre separáciu a stabilizáciu sa 

preto použil Typar® SF56 => preto 

vrstva dodatočného, zhutňujúceho 

a podkladného násypu bola 

znížená iba na 45 cm.

Parkoviská a prístupové cesty



Moskow IKEA Mega-Mall

Typar® SF40 bol 
úspešne použitý ako 
separačná vrstva

Jedno z najväčších nákupných a 
zábavných centier vo východnej 
Európe (Rusko Mega-Mall / IKEA 
(150 000m²). 06/2003

Základy/zakladanie



Výstavba ciest

Diaľnica A5a  (F)



N-2 Motorway Switzerland Luzern-Basel

Clay Subgrade CBR = 1

Typar® SF56

Výstavba ciest



Norway
Výstavba letiskových dráh



Speed Railway “EUROSTAR”

– Line Brussels - Paris - London (B/F/UK)

Železničné trate



Obnova železničnej trate

St. Petersburg - Moscow

Železničné trate



Železničné trate
Obnova železničnej trate - Turecko

z Susurluk do Bandirma (58km) – 2006

SF85



Ramp at Belfast Port, N.Ireland

Proven Performance


