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Compania Ravago Rom SRL, membră a grupului internațional RAVAGO, 
comercializează și distribuie o gamă largă de materiale geotextile țesute și nețesute, 
geocompozite de drenare, geogrile și geocompozite special proiectate pentru domeniile 
protecției, ranforsării solului și separării, materiale pentru protecția drumurilor, materiale 
de protecție împotriva eroziunii și materiale speciale pentru lucrări de construcții gropi 
de deșeuri și depozite pentru exploatări miniere.
 
Experiența grupului RAVAGO la nivel european, personalul tehnic și de vânzări de 
înaltă calificare vă stau la dispoziție prin rețeaua noastră națională de vânzări.

Funcțiile principale de utilizare a materialelor geosintetice:

• separare, filtrare și protecție
• protecție erozională                                                 
• impermeabilizare
• ranforsare
• reducerea eforturilor
• barieră interstrat
• drenaj

Prin materialele geosintetice pe care vi le putem pune la dispoziție, oferim soluții 
personalizate ca răspuns la cerințele din următoarele domenii:

• construcția de drumuri și reabilitarea îmbrăcăminților asfaltice rutiere
• lucrări de construcție și reabilitare căi ferate
• lucrări de terasamente și platforme                                    
• construcții și consolidări poduri
• apărări de maluri 
• lucrări de construcții gropi de deșeuri și depozite pentru exploatări miniere
• drenuri
• lucrări hidrotehnice
• lucrări de construcții ziduri de sprijin și pământ armat
• lucrări de construcții piste aeroportuare

reducerea 
eforturilor 
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Geotextile nețesute
Oferim o gamă largă de geotextile nețesute, legate mecanic cu ace, realizate din fibre de 
polipropilenă 100% (PP), poliester (PET) sau mixte (PP/PET), stabilizate UV, caracterizate prin 
durabilitate și rezistență mare la solicitări din instalare și permeabilitate mare la apă. 
Gama de geotextile nețesute este disponibilă în diferite gramaje, începând de la 100 g/m2 până 
la 2000 g/m2.

Funcții 
Protecție    Filtrare      Separare      Drenaj       Armare      

  

Aplicații
Stabilizare sol, construcția de căi ferate, 
sisteme de drenaj, structuri de pământ armat, 
lucrări hidrotehnice, protecția geomembranei.

Geotextile țesute
Sunt materiale realizate din benzi de polipropilenă (PP), stabilizate UV, caracterizate prin 
proprietăți mecanice ridicate, rezistență chimică și biologică crescută. Gama de produse este 
disponibilă începând cu rezistență la tracțiune de la 20kN/m până la 800 kN/m.

Funcții 
Filtrare              Armare              Separare      

Aplicații
Construcția de drumuri, taluzuri, 
terasamente, drumuri nepavate, 
construcția de căi ferate, 
protecție costieră și de mal.
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Geogrile cu noduri rigide
Geogrilele cu noduri rigide sunt realizate din polipropilenă (PP), folosind metoda extrudării 
și ștanțării după un model prestabilit, urmată de pretensionare în ambele direcții, în medii de 
temperatură și umiditate controlată. Geogrilele cu noduri rigide sunt disponibile într-o gamă 
variată, începând cu rezistența la tracțiune de la 15 kN/m.

Funcții 
Armare                    

Aplicații
Construcții de drumuri, lucrări de fundații și 
terasamente, construcția de căi ferate, 
piste aeroportuare, ziduri de sprijin.

Geogrile cu noduri flexibile
Sunt geogrile alcătuite din fibre de poliester (PET) de înaltă tenacitate, acoperite cu un strat 
polimeric de protecție și care prezintă o capacitate ridicată de preluare a tensiunilor prin 
structura lor deschisă și coeficienți mari de frecare dezvoltați cu pământul de umplutură. 
Flexibilitatea geogrilelor facilitează procesul de instalare. Geogrilele flexibile se prezintă sub 
două forme, monoaxiale și biaxiale, cu rezistență la tracțiune începând de la 20 kN/m până la 
800 kN/m. Folosirea acestor materiale prezintă multiple avantaje, cum ar fi: scăderea cantității 
de material excavat, controlul tasărilor diferențiate, reducerea grosimii stratului granular, 
reducerea deformațiilor și deplasărilor în fundație, prelungirea duratei de exploatare.

Funcții 
Armare                    

Aplicații
Construcții de drumuri, lucrări de fundații 
și terasamente, construcția de căi ferate, 
piste aeroportuare, ziduri de sprijin.
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  Geotextile, geogrile și geocompozite 
destinate armării îmbrăcăminților 

asfaltice rutiere (antifisură) 
Oferim o gamă largă de materiale geosintetice realizate din fibre de poliester (PET), fibră de 
sticlă sau geotextil din polipropilenă (PP) care asigură întreținerea eficientă și prelungește 
durata de viață a structurii rutiere. Armarea, aderența, costul scăzut, longevitatea, etanșarea, 
detensionarea și modul ușor de instalare sunt câteva din avantajele acestor materiale. Aceste 
materiale pot fi aplicate pentru ranforsarea și întreținerea suprafețelor atât din beton, cât și 
a celor asfaltice. Capacitatea optimă de retenție de bitum și capacitatea mare a fibrelor de  
preluare a tensiunilor reduc formarea și transmiterea fisurilor din straturile vechi în straturile 
noi de asfalt.
Funcții 
Armare         Reducerea        Bariera
         eforturilor          interstrat                    

Aplicații
Reabilitarea și întreținerea drumurilor și autostrăzilor, 
a căilor de acces și a platformelor asfaltate.

Geocompozite de drenaj
    
Sunt materiale geocompozite realizate dintr-un miez drenant alcătuit fie dintr-o georețea 
extrudată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), fie dintr-o saltea de monofilamente 
din polipropilenă (PP) și un filtru de geotextil nețesut, poziționat pe una sau ambele fețe. 
Geocompozitele de drenaj sunt recomandate datorită capacitații mari de drenare a apei.

Funcții 
Drenare   Filtrare   Separare   Protecție   Impermeabilizare

Aplicații
Depozite de deșeuri ecologice, drenuri în tunele, ziduri 
de sprijin, pasaje rutiere, lucrări de fundații, baraje, canale.
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Geosintetice cu rol antierozional
Oferim o gamă variată de geosintetice antierozionale, tip saltelele biodegradabile alcătuite din 
fibre naturale de cocos sau iută și tip saltele realizate din monofilamente de polipropilenă (PP). 
Saltele biodegradabile impiedică eroziunea de suprafața și reprezintă un suport optim pentru 
creșterea și durabilitatea în timp a vegetației. Saltele din PP previn eroziunea de suprafață, 
oferă stabilitate pământului vegetal și împreună cu rădăcinile creează un strat armat cu 
rezistență mare împotriva eroziunii.

Funcții 
Protecție antierozională

Aplicații
Depozite de deșeuri ecologice, drenaj de 
suprafață, protecție antierozională, ziduri 
de sprijin.

Geomembrane HDPE
Sunt materiale polimerice plane, sub formă de folii realizate din polietilenă de înaltă densitate 
(HDPE), cu conținut de negru de fum, antioxidanti și stabilizatori de căldură. Sunt utilizate 
pentru impermeabilizare. În contact  cu pământuri sau alte materiale, nu sunt toxice, nu 
poluează, nu prezintă pericol pentru mediu și sănătatea oamenilor. Geomembranele pot avea 
ambele fețe netede sau pot fi rugoase pe o față sau pe ambele fețe și sunt disponibile într-o 
gamă largă de tipuri și sortimente. Proprietățile de frecare și rezistența mare la radiațiile UV 
permit instalarea în condiții diverse.

Funcții 
Impermeabilizare 

Aplicații
Depozite de deșeuri ecologice, depozite de 
deșeuri periculoase și nepericuloase, stații 
de transfer, iazuri și bazine de stocare, 
canale și tunele.
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Geocompozite bentonitice

Sunt geocompozite realizate din granule de bentonită de sodiu între două materiale geosintetice 
(geotextile țesute sau nețesute) cu funcția principală de etanșare. În principal, acest material 
este recomandat ca alternativă la soluția standard de etanșare cu argilă naturală compactată 
(5 mm geocompozit bentonitic este echivalent cu 50 cm argilă compactată). Costul competitiv, 
instalarea ușoară, rezistența bună la îngheț/dezgheț și umezire/uscare reprezintă principalele 
avantaje ale utilizării geocompozitelor bentonitice.

Funcții 
Impermeabilizare
                       

Aplicații
Depozite de deșeuri ecologice, depozite de 
deșeuri periculoase și nepericuloase, etanșări 
de rezervoare, lucrări miniere și îndiguiri.

Geocompozite pentru armarea solului
Geocompozitele pentru armarea solurilor sunt realizate din fibre de poliester de înaltă tenacitate, 
țesute peste un geotextil țesut sau nețesut din polipropilenă, cu rol de armare, drenaj, separare 
și filtrare. Sunt special realizate pentru armarea solurilor cu conținut de material coeziv.
Funcții 
Armare    Separe    Filtrare    Drenaj          
                       

Aplicații
Construcții de drumuri, construcții de diguri, 
lucrări de căi ferate și construcții de gropi 
de deșeuri.

Alte produse: geocelule, gabioane, geotuburi, geocontainere, etc.
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Bucureşti 
013604, sector 1, Şos. Odăii nr. 283-285
T: 031 432 77 64

Braşov
500483, Calea Feldioarei nr.75C
T: 0268 549 278

Cluj-Napoca
400398, Str. Orăştie nr.10, depozit 15 
(în incinta Parc Logistic Transilvania)
T: 0264 403 998

Iaşi
700381, Str. Ignat nr.4
T: 0232 262 494

Târgu-Mureş
540229, Str. Duzilor nr.2
T: 0265 306 530

Timişoara
300514, Str. Ovidiu Cotruș nr.26
T: 0256 400 486

www.ravago.ro


