
GEOTEXTÍLIA

POŽADUJTE VIAC ENERGIE

Typar® 



Profil spoločnosti

Takmer dve storočia si firma DuPont drží vedúcu pozíciu 

v priemyselnom pokroku, s novátorskými a inovačnými 

materiálmi všestranného využitia ako sú Teflon® či Kevlar®.

Technická výnimočnosť a najvyššie štandardy kvality sú 

dôvodom, prečo sa geosyntetika DuPont™ Typar® dlhodobo 

používa v stavebníctve a stavebných projektoch. Spojenie 

kvality, vysokej úrovne služieb a bohatých skúseností  

v oblasti geosyntetík, urobilo z tímu pracovníkov DuPont™ 

Geosyntetika popredného svetového dodávateľa pre súčasné 

stavebníctvo aj budúce projekty.

S 25-ročnou skúsenosťou v tomto špeciálnom odbore, 

DuPont ponúka Typar® SF – unikátnu netkanú geotextíliu 

vyrobenú tepelným spájaním kontinuálneho vlákna zo 100 % 

polypropylénu

Výrobný závod v Luxemburgu



Funkcia geotextílie 
DuPont™ Typar® SF

Použitie geosyntetík v stavebníctve je dlhodobo 
uznávané ako úsporné a kvalitné riešenie, v porov-
naní s klasickými spôsobmi v stavebníctve.

Odolnosť proti poškodeniu 
počas inštalácie
Primárnou úlohou každej geotextílie je vydržať bez 
poškodenia nešetrné zaobchádzanie pri inštalácii. 
Len v prípade, že vydrží náročné podmienky 
inštalácie, môže geotextília plniť funkciu pre ktorú 
bola navrhnutá.

• Separácia

• Stabilizácia

• Filtrácia

• Odvodnenie

• Ochrana

Test poškodenia



Funkcie  DuPont™ Typar® SF

Separácia

S použitím DuPont™ Typar® SF získate:

• Úsporu kameniva

• Zvýšenie pevnosti

• Lepšia únosnosť
• Vyššia odolnosť proti pretlačeniu

• Lepšia mrazuvzdornosť kameniva

h1 h2

DuPont™ 
Typar® SF

Bez DuPont™ Typar® SF S DuPont™ Typar® SF

Stabilizácia

DuPont™ Typar® SF zlepší 
celkovú stabilitu vašej konštrukcie, pretože:

• Zvýši nosnú kapacitu zeminy

• Zvýši odolnosť proti pretlačeniu

• Obmedzí nerovnomerné sadanie zeminy

h1 > h2



DuPont™ 

Typar® SF

Nestlačiteľné  
drenážne jadro   

Vpichovaná geotextília

DuPont™ Typar® SF
Ochrana

DuPont™  Typar® SF
Separácia/Filtrácia

Filtrácia

DuPontTM Typar® SF zaistí:

• Jemné častice nevniknú do drenážneho 
systému alebo vrstiev kameniva

•  Priepustnosť nebude ovplyvnená tlakom zeminy 
(nadložia)

• Preventívnu ochranu pred eróziou

• Dlhodobú filtračnú schopnosť

Vrchná vrstva zeminy 

Drenážna vrstva

Voľný pohyb vody

Ochrana

DuPont™ Typar® SF poskytne ochranu 
geomembránam a geosyntetickým systémom

Odpad

Geosyntetická bariéra
(Geomembrána)

Vrstva  
piesku

Drenážna vrstva

Zhutnená  
vrstva ílu

Prírodná  
zemina

Odvodnenie

•   Odvod vody alebo výluhov

Samotná geotextília nemôže poskytnúť dosta-
točnú drenážnu kapacitu. Pre účinné odvodnenie 
je potrebný kombinovaný systém, pozostávajúci 
z nestlačiteľného jadra (alebo drenážnej vrstvy)  
a tuhého, pevného geotextilného filtra, akým je 
DuPontTM Typar® SF.

S vpichovanou geotextíliou

P P P

Drenážne kanáliky

Nestlačiteľné  
drenážne jadro   

DuPont™ 
Typar® SF

S DuPont™ Typar® SF

Drenážne  
kanáliky

P P P



DuPont™ Typar® SF:
dokonalá voľba

Spoločnosť DuPont vyvinula Typar® SF, aby mohla ponúknuť unikátnu kombináciu 
vlastností, ktoré určujú vynikajúce technické parametre geotextílie .

§Vysoká energetická absorbcia

§Vysoký počiatočný modul

§Vysoká prieťažnosť (zvyčajne > 50%)

§Dlhodobá filtračná schopnosť

§Parametre vo všetkých smeroch



Požadujte viac… Energie

Tkané Iné tepelne

spájané

Vpichované

DuPont™ Typar
®
 SF
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Každý geotextilný materiál má charakteristickú krivku napätia- 
deformácie, ktorá popisuje jeho mechanické vlastnosti a 
funkciu (EN ISO 10319)

Prieťažnosť v %

Kombinácia počiatočného modulu a prieťažnosti 
Ë vysoká odolnosť proti poškodeniu pri 
pokládke.

Veľkosť energetickej absorbcie určuje 
veľkosť plochy pod krivkou. Čím väčšia  
je táto plocha, tým lepšie je geotextília 
chránená proti poškodeniu pri inštalácii,  
čo bolo preukázané nezávislými štúdiami. 
Z tohto dôvodu je pojem energetickej 
absorbcie jedným z najdôležitejších 
parametrov Európskej kvalifikácie.

Vysoký počiatočný modul
Malá deformácia pri štandardnom zaťažení 
 Ë nízka miera pretlačenia.

Pretlačenie (vytváranie koľají) vzniká pri 
pravidelnom zaťažení konštrukcie dopravný-
mi vozidlami. V rovine sa vytvára ťahová sila 
a aktivujú sa membránové a zadržiavacie 
mechanizmy. Vysoký stupeň tuhosti (počia-
točný modul materiálu), pri typickom priebe-
hu zaťažovania zaistí, že geotextília bude 
výrazne znižovať mieru pretlačenia a defor-
mácií, počas celej svojej životnosti.
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DuPont™ Typar
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Výsledky nezávislých laboratórnych testov preukazujú vzťah 
medzi počiatočným modulom a deformáciou (pretlačením)
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DuPont™ Typar® SF poskytuje mimoriadne vysoký potenciál energetickej absorbcie 
kombinovaný s vysokým počiatočným modulom.

Pojem energetickej absorbcie.

Stabilizácia obmedzuje pretlačenie

Tajomstvo je v krivke.

Energia



DuPontTM Typar® SF

Filtrácia

DuPont™ Typar® SF zaisťuje efektívny filtračný 
systém vytvorením prírodného pôdneho filtra. 
Voda, ktorá prechádza z pôdy cez DuPont™ Typar® 
SF do drenáže, najskôr vymýva jemné častice. To 
podporí vybudovanie filtračného mostu z väčších 
častíc, ktorý následne pôsobí ako prírodný 
zeminový filter priľahlý k geotextílii.  
Táto kombinácia geotextílie a prírodného 
pôdneho filtra určuje dlhodobý a vyrovnaný 
filtračný režim.

Prírodná pôda

Filtračná vrstva

Filtračný most
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...dlhodobá filtrácia: nedochádza k zanášaniu 
DuPontTM Typar® sa nezanáša DuPontTM Typar® 
je predstlačený, takže jemné častice zeminy 
nezostávajú v jeho tenkej štruktúre.

Zanášanie  
jemnými časticami

Častice,  
ktoré prešli

Hrubá geotextília

Zemina

Drenážna vrstva 
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DuPont™ Typar
®
 SF

Ukážka dlhodobej filtračnej 
schopnosti  DuPont™ Typar® SF. 
Detaily nájdete v Technickej 
príručke DuPont™ Typar® SF.
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Priepustnosť systému Typar® – Loess (critical soil), i=3
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Priepustnosť

Priepustnosť systému zemina – geotextília 
je určená priepustnosťou samotnej zeminy. 
DuPont™ Typar® SF je zvyčajne rovnako priepustný 
ako zemina, preto je obzvlášť vhodný na filtráciu.

…rovnako pod záťažou
Na rozdiel od iných geotextílií, DuPont™ Typar® SF 
má rovnakú priepustnosť aj pod zaťažením.

* Výnimka: hrubý piesok a štrk

Priepustnosť pod tlakom
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Veľkosť pórov sa nemení pri zaťažení tlakom.  
DuPont™ Typar® SF je predstlačený filter s tepelne 
spájanými vláknami, preto sa veľkosť pórov 
nezmenšuje ani nezväčšuje pri zaťažení – vďaka 
konštantnej veľkosti pórov sa filtračná schopnosť 
neznižuje počas celej doby životnosti.

Malé nebezpečenstvo upchatia
Vďaka veľkému množstvu a náhodnému 
rozmiestneniu pórov je štruktúra DuPont™ Typar® SF 
podobná štruktúre prírodnej zeminy – DuPont™ 
Typar® SF sa nemôže nikdy úplne upchať.

Vynikajúce  
technické parametre

Vo všetkých smeroch, pri každej aplikácii

DuPont™ Typar® SF je netkaná geotextília, 
ktorá poskytuje výborné technické parametre  
vo všetkých smeroch a pri rôznom zaťažení.

Kontrola kvality DuPont pri výrobe DuPont™ Typar® 
SF zaručuje zhodné technické parametre každej 
vyrobenej rolky.

Praktické výhody

  Jednoduchá manipulácia
Rolku DuPont™ Typar® SF ľahko unesú 
dvaja ľudia. Rezanie geotextílie je veľmi 
jednoduché. 

  Jednoduchá inštalácia
Rolky DuPont™ Typar® SF sa ľahko rozbaľujú. 
Naviac je predstlačený, takže nenasiaka – 
nezväčšuje svoju hmotnosť a ľahko sa kladie 
aj na rozbahnený terén.

  Rovnako v zimnom období
Pretože neprijíma vodu, nemôže zamrznúť 
a ľahko sa kladie aj pri teplotách pod bodom 
mrazu.

  Jednoduchšia logistika
Vďaka predstlačnej štruktúre sú rolky 
DuPont™ Typar® SF menšie – to obnáša 
– nižšie nároky na skladovací priestor a 
jednoduchšia vnútrostavenisková doprava.

  Široký sortiment rozmerov
Ďalšie informácie nájdete v technických 
listoch DuPont™ Typar® SF.



Výstavba komunikácie (Malayzia)

• Plošné drenáže v komunikáciách  
a športoviskách

• Odvodnenie krajníc komunikácií

• Zvislé odvodnenie

• Vodné diela, protierózna ochrana svahov hrádzí, 
riek a jazier

• Rekultivácia krajiny

• Športoviská

• Oporné steny svahov

Výstavba budov (Turecko)

Oporná stena (Luxemburgsko)

Použitie

Odvodňovacia priekopa (Nemecko)



DuPont™ Typar® Európske 
technické centrum geosyntetík

Požadujte viac… garancie kvality

Meno DuPont je značkou noviniek a kvality – 
reprezentuje viac ako 1 miliardu m2 geotextílií 
po celom svete v priebehu 25 rokov.

Typar® je vyrábaný v zhode s:

• Systémom kontroly kvality ISO 9001

• Systémom kontroly životného prostredia ISO 14001

• EMAS – Eco Managment and Audit Scheme.

Na doplnenie sortimentu DuPont™ Typar® SF pre 
separačné a filtračné aplikácie, ponúka DuPont 
ďalšie výrobky z radu DuPont™ Typar®:

• DuPont™ Typar® HR – výstužný geokompozit

• Špeciálne navrhnuté druhy DuPont™ Typar® pre 
výkonné kompozitné drenážne filtre

• Špeciálne navrhnuté druhy DuPont™ Typar® pre 
výkonné filtre vo vertikálnych drenážach

• Typar® Sport pre pokládky umelých trávnikov.

DuPont Európske technické centrum  
geosyntetík zaručuje prvotriednu tech-
nickú podporu vďaka tímu stavebných 
inžinierov, špecialistov na geosyntetiku. 
Od návrhu až po realizáciu – technický 
tím geosyntetík DuPont je vždy priprave-
ný podať Vám pomocnú ruku.

Certifikácia a vonkajší audit

DuPont™ Typar® SF geotextílie sú certifikované podľa 
rozdielnych certifikačných systémov ako sú fran-
cúzsky ASQUAL a nemecký systém vonkajšieho 
auditu „Fremdüberwachung DIN 18200“.

DuPont™  Typar® SF geotextílie sú certifikované 
v množstve krajín po celom svete

DuPont™ Typar® SF geotextílie sú certifikované a 
používané vo verejných zákazkach štátnej správy 
a ministerstiev po celom svete.

Požadujte viac… výrobkov



• Dočasné komunikácie,  
lesné a prístupové cesty

• Trvalé komunikácie, diaľnice,  
letiskové dráhy

• Parkoviská, skladovacie plochy

• Železničné koridory

• Priekopové drenáže

• Vertikálne drenáže

• Poľnohospodárske a potrubné drenáže

Šumska cesta, Česká republika

Oprava železničnej trate Moskva – Petrohrad (Rusko)

Pre výber správneho druhu, nahliadnite  
do technických listov „Doporučené použitie 
DuPont™ Typar® SF“

Výstavba diaľnice – Berlin-Moskva

Aplikácie



Chránené informácie a materiálové detaily sú k dispozícii na 

požiadanie. Tieto informácie zodpovedajú súčasným vedomostiam. 

Sú určené len pre zaistenie možného návrhu pre Vaše vlastné 

aplikácie. Nebolo úmyslom akokoľvek vylúčiť iný spôsob aplikácie, 

ktorý môže byť potrebný pre presné posúdenie vhodnosti našich 

produktov pre Vaše vlastné účely. Tieto informácie môžu byť 

revidované na základe nových skúseností a vedomostí. Vzhľadom 

na to, že nie je možné predpokladať všetky možnosti konečného 

použitia, DuPont nemôže prevziať žiadne záruky a záväzky  

v súvislosti s akýmkoľvek využitím týchto informácií. Nič z tejto 

brožúry nie je možné považovať za povolenie alebo doporučenie  

k porušeniu akýchkoľvek patentových práv.

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach  
alebo nás priamo kontaktujte na: 

DuPont CZ s.r.o.

Pekařská 14/628

155 00 Praha

tel: +420 257 414 111

fax: +420 257 414 150

www.typargeo.com

E-mail: typarinfo@cze.DuPont.com

Infolinka: (+420) 800 120 016

DuPont™ Typar® Geosyntetika 
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Typar® SF 

Požadujte viac – Slovenský prospekt 


