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Geogrile destinate armării 
îmbrăcăminților asfaltice rutiere

Descriere: Geogrile fabricate din fibră de sticlă care contribuie la întârzierea apariției fisurilor 
în structura rutieră, la oprirea propagării acestora și la consolidarea structurii asfaltice mărind 
durata de viață a structurii rutiere.

Geocompozite antifisură
utilizate în structurile 

asfaltice rutiere
Geocompozite antifisură fabricate dintr-o grilă din fibră de sticlă rezistentă la alcali, legată 
mecanic de un geotextil nețesut realizat din polipropilenă sau poliester. Capacitate mare a 
fibrelor de sticlă de preluare a tensiunilor și capacitatea optimă de retenție de bitum, reduc 
formarea și transmiterea fisurilor din structura rutieră, mărind durata de viață a drumului.
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THRACE
M E M B E R  O F  T H R A C E  G R O U P

Eurobent



Geotextil nețesut
Geotextil nețesut realizat din fibre de polipropilenă,
legat mecanic cu ace, greutate 100 g/m2.

Aplicații
Stabilizare alei pietonale (trafic ușor), filtru 
pentru sistemele de drenaj, strat antiburuieni 
pentru alei, terase, alte zone amenajate din 
curte sau grădină.

Geotextil țesut
Geotextil țesut armare sol, cu rol antiburuieni, 
realizat din poliproplienă, greutate 100g/m2. 

Aplicații
Armare și stabilizare sol suprafețe pavate (alei, 
căi acces auto, parcări, terase), strat antiburu-
ieni zone amenajate grădină (blochează 
lumina, previne creștrea buruienilor, menține 
umiditatea solului), stabilizare, filtrare borduri 
grădină. 

Membrană antiburuieni 
(agrotextil)

Membrană țesută din polipropilenă, 
greutate 100g/m2, protecție UV. 
Culoare: negru și verde.

Aplicații 
Acoperire sol, prevenire creștere buruieni, mulcire, 
stabilizare și armare pământ alei pietonale, căi acces 
auto, căptușeală ghivece flori și jardiniere, bordură 
gazon/grădină.
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Plasă umbrire/împrejmuire
Plasă de polietilenă cu protecție UV, 100g/m2. 

Aplicații 
Umbrire plante, mascare gard, protejare culturi de 
grindină și păsări.

Geocelule
Geocelule texturate și perforate, realizate din 
polietilenă de înaltă densitate, structură tridimen-
sională de tip „fagure”.
Funcții: armare (ranforsare)

Aplicații 
Armarea, consolidarea și creșterea capacității 
portante a pământurilor sau controlul eroziunii și 
protecția taluzurilor în lucrări de reabilitări și 
construcții drumuri, autostrăzi, parcări, piste 
aero-portuare, lucrări hidrotehnice, amenajări și 
închideri depozite de deșeuri etc.
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Plasă delimitare/avertizare 
șantier

Plasă monofilament HDPE, 100g/m2.
Rezistență UV: 5 ani.
Culoare: portocaliu/galben.
Rolă: 1x50m.

Aplicatii 
Pentru delimitare zonă lucrări în șantier.
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 www.eRavago.ro
 www.ravago.ro
 @RavagoRom

Bucureşti
Şos. Odăii nr. 283-285, sector 1
T: +40 31 432 77 64

Braşov
Calea Feldioarei nr. 75C
T: +40 268 549 278  

Cluj
Str. Libertății nr. 7-15, Apahida
T: +40 264 403 998

Iaşi
Str. Industriilor nr. 16, Uricani, Miroslava
T: +40 232 262 494

Oradea
Str. Czárán Gyula nr. 14A
T: +40 374 992 929

Sibiu
Șos. Alba-Iulia nr. 108C
T: +40 753 104 161

Timişoara
Str. Ovidiu Cotruş nr. 26
T: +40 256 400 486

Târgu-Mureş
Str. Libertăţii nr. 137
T: +40 265 306 530
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