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På steder hvor minimalt av setninger kan tillates, blir ofte peler 
brukt som fundamentering for fyllinger for å gi en stabil grunn. 
Basetex kan bli brukt til å armere fyllmasser og lage en 

lastfordelings platform som vil spre lasten fra fyllingen over 
peler eller betongsøyler som er forankret i fastere masser 
lenger nede. Dette fjerner kostnaden av en betongplate. 

Lastfordelings Platformer

Tensar Basetex som oppspent membran forsterker en fylling for en høyhastighetsbane.

basetex geotekstil med høy styrke

En standard størrelse på en rull med Basetex er 4,4m bred x 100m lang, noe som muliggjør rask installasjon.
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Kontakt Tensar eller din lokale forhandler for å få tilsendt mer 
skriftlig materiale om Tensar sine produkter og anvendelsesområder.

Tilgjengelig på forespørsel er produktspesifikasjoner, 
installasjonsveiledninger og dataark.

Den komplette samlingen av Tensar sine brosjyrer består av:

•  Tensar Geosynteter til Bygg- og Anleggsektoren  
En veiledning til produkter, bruksområder og tjenester

•   Stabiliseringsmetoder  
Mekanisk stabilisering av ubundne masser i veier og 
trafikkområder

•   Spectra® System for Optimalisering av Overbygning  
Forbedring av overbygningens funksjon ved bruk av Tensar MSL

•  Asfaltdekker  
Armering av asfalt i veier og trafikkarealer

•  Tensartech® konstruksjonssystemer  
Brolandkar – Armerte murer – Bratte skråninger

•  Jernbane  
Mekanisk stabilisering av jernbaneballast og forsterkningslag

•  Tensartech® Plateau™ 
Lastfordelingsplattformer over peler

•  Grunnforsterkning 
Basetex geotekstil med høy styrke 

•  Tensartech® Stratum® 
Fundamentering med geocellesystem

•  Tensar Teknologi 
Til bruk i vindkraft industrien

Din lokale forhandler er:

TenTex AS
Postboks 394
NO-1471 Lørenskog
Feiringveien 31
1475 Finstadjordet

Tel.: +47 67 91 60 53
Fax: +47 67 91 60 55
e-mail: post@tentex.no
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Tensar® Teknologien - Løsninger utprøvd i praksis  

og kunnskap om hvordan de bygges. 

forsterkning av fyllinger

tensar® teknologien blir ofte benyttet innen 
grunnstabilisering og optimalisering for å øke den 
strukturelle styrken i veger og platformer med  
og uten fast dekke. tensar teknologien blir også brukt  
i støttekonstruksjoner som en mer kostnadseffektiv og 
allsidig løsning sammenlignet med mer tradisjonelle 
metoder. Ved å bruke tensar teknologien vil det resultere  
i tids- og kostnadsbesparelse i prosjektet, noe som vil 
gi en høyere økonomisk gevinst.

2 4

Basetex høystyrkegeotekstiler kan benyttes til forsterkning 
av underlaget for fyllinger for å hindre grunnbrudd. Basetex 
geotekstiler kan også benyttes for å redusere eller unngå 
trinnvis oppbygging, noe som vil hjelpe til å holde både 
tidsplanen og budsjettet.

Produksjonsprosessen for Basetex gir en styrke opp til 
1200kN/m på langs og 500kN/m på tvers. Tråden som 
benyttes er 100% høyfast polyester som gir utmerkede 
krypegenskaper og høy strekkmotstand.

Den høye molekylærvekten på polyestertrådene gir bedre 
motstand mot nedbrytning innenfor det som er naturlig 
pH-verdi og temperatur i jordmassene.

Basetex har en fordel sammenlignet med vevde duker. De 
bærende trådene er krysslagt og bundet sammen i masker. 
Disse egenskapene gjør at armeringsduken er stiv når den 
strekkes over peler eller alternativt følger de naturlige 
terrengformasjonene. 

DE KARAKTERISTISKE EGENSKAPENE TIL BASETEX 
GJØR DET MULIG FOR TRÅDENE Å:

 • Forbli lineære og nå full strekkstyrke uten tilsvarende  
  initialforlengelse som for vevde duker

Dette muliggjør:

 • Umiddelbar kraftoverføring mellom duk og jord

FORDELENE VED BASETEX VIL DA VÆRE:

 • Muliggjøre rask konstruksjon

 • Unngå eller redusere behovet for trinnvis bygging

 • Unngå utgraving og masseutskifting

 • Redusere tap av fyllmasser ned i svak undergrunn

 • Oppspenning over hulrom på en sikker måte

 • Tillater større avstand mellom peler, mindre pelehatter  
  og følgelig færre peler

oppspenning av Basetex over hulrom 

Basetex vil gi sikre, tidlige varslinger om det er utvikling av hulrom  
i undergrunnen.

Installasjon av Basetex som en oppspent membran over borede peler på A228 motorveifylling i Kent. 

Tensar sitt erfarne team av ingeniører har kompetanse til å 
løfte ditt prosjekt til neste nivå. Vi er tilgjengelig for å tilby 
løsningsforslag slik at du får mest mulig ut av Tensar sine 
produkter og systemer, og samtidig planleggingskostnader, 
helt frem til å lage sertifiserte byggetegninger for ditt 

prosjekt. Vi kan på forespørsel fremlegge all nødvendig 
sertifikasjon på dimensjoneringer og arbeidstegninger, samt 
viktige spesifikasjoner og installasjonsdetaljer.

tensar dimensjonering og teknisk assistanse

Basetex er vanligvis plassert så langt nede som mulig i fyllingsfundamentet for å oppnå mest mulig stabilitet.

Basetex

Bløt grunn

Metoden  
som blir brukt  
i produksjon av  
duken gjør at Basetex  
fibrene forblir rette og  
lineære, noe som gjør at duken 
vil momentant ta opp maksimal 
last, uten noen form for en 
innledende deformasjon.

tensar Basetex kan installeres i ett eller flere lag for 
å tilfredsstille både dimensjonering og konstruksjon av en 
fylling.

Den høye styrken til Basetex duken gjør det mulig å dekke 
over hulrom i undergrunnen i områder utsatt for 
nedsynkning. Dette vil sikre kontroll over de svake 
grunnforholdene over tid, som har potensiale til å kollapse 
med påfølgende store konsekvelser.

Potensielle hulrom

Ved Garrion Bridge, Scotland ble Basetex redningen for å unngå kostbar 
forsterkning av grunnen over gruveganger.

Utlegging av Basetex på flyplassen Oran i Algerie gir permanent stabilitet til overliggende forsterkningslag med en rask og kostnadseffektiv installasjon.

Basetex
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skriftlig materiale om Tensar sine produkter og anvendelsesområder.

Tilgjengelig på forespørsel er produktspesifikasjoner, 
installasjonsveiledninger og dataark.

Den komplette samlingen av Tensar sine brosjyrer består av:

•  Tensar Geosynteter til Bygg- og Anleggsektoren  
En veiledning til produkter, bruksområder og tjenester

•   Stabiliseringsmetoder  
Mekanisk stabilisering av ubundne masser i veier og 
trafikkområder

•   Spectra® System for Optimalisering av Overbygning  
Forbedring av overbygningens funksjon ved bruk av Tensar MSL

•  Asfaltdekker  
Armering av asfalt i veier og trafikkarealer

•  Tensartech® konstruksjonssystemer  
Brolandkar – Armerte murer – Bratte skråninger

•  Jernbane  
Mekanisk stabilisering av jernbaneballast og forsterkningslag

•  Tensartech® Plateau™ 
Lastfordelingsplattformer over peler

•  Grunnforsterkning 
Basetex geotekstil med høy styrke 

•  Tensartech® Stratum® 
Fundamentering med geocellesystem

•  Tensar Teknologi 
Til bruk i vindkraft industrien

Din lokale forhandler er:

TENTEX

Tensar International
info@tensar.se
www.tensar.no

TenTex AS
Postboks 394
NO-1471 Lørenskog
Feiringveien 31
1475 Finstadjordet

+47 67 91 60 53
post@tentex.no
www.tentex.no

Tensar International:


