Имате цел

Ние знаем пътя

Диалог с NAUE
Разговаряйте с нас за вашия проект. Ние можем
да ви помогнем да намалите риска и да управлявате разходите.

Know-how на NAUE
Възползвайте се от нашия опит. В продължение на
десетилетия ние проучваме, разработваме и произвеждаме геосинтетика. Нашата дейност и успех
ни правят световен лидер, и ние сме горди да ви
предложим тази експертиза.

Услугите на NAUE
Консултантска дейност, производство, монтаж.
Вие получавате решенията, които са най-добрите
за вас. Ние сме тук, за да ви консултираме, когато
имате нужда от нас.
Тази брошура ви предлага първоначален поглед
към възможностите за вашите проекти. Но директният разговор винаги разкрива повече. Очакваме да се свържете с нас.

Нашият персонал има ангажимента да
ви предлага експертиза и компетентност. Персоналът очаква вашите
въпроси и искания.
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Проверете нашите
възможности

Сигурност чрез качеството

Суровините на NAUE
Нашата геосинтетика се произвежда единствено
от суровини с високо качество, подложени на
строг контрол.

Производството на NAUE
Нашите специалисти по контрола на качеството
следят стриктно всяка стъпка от производствения
процес.

Опитът на NAUE
Може да бъдете сигурни в нашия опит и познания
за геосинтетиката. Нашите продукти са известни
със своето качество и сигурност.
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Непрекъснат растеж

Нашите иновативни идеи дават началото на многобройни приложения и материали в областта на
геосинтетиката. Продуктовата ни гама и обхватът
на нашите глобални операции са в процес на непрекъснато разширяване благодарение на тези
постижения. Считано от 1969 г., NAUE следва подход, основащ се на конкретните проблеми и проекти. Тази отдаденост както за подобряване на
производствените методи, така и съсредоточаването върху индивидуалните клиентски и проектни
нужди, ни помогна да израснем като една от найзначителните компании, специализирана в
областта на геосинтетиката.

Централа и завод на
NAUE за производство
на нетъкан геотекстил и
геосинтетични глинени
екрани в ЕспелкампФистел, Германия.
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Завод за геомембрани в
Тьонисберг, Германия

Завод за геомрежи и рогозки за
дрениране и борба с ерозията в
Адорф, Германия
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Terrafix®
е еднослоен или многослоен иглонабит нетъкан текстил за разделяне, филтриране,
защита и изработка на чували и ръкави за пясък

Terrafix® е многофункционален
Terrafix® е многофункционален продукт с широка
сфера на приложение. Може да се използва под
формата на еднопластови и многопластови геотекстилни филтри, пясъчни рогозки, чували с пясък за
предпазване от корозия. Нетъканият геотекстил
Terrafix® и пясъчните рогозки изпълняват функцията
на разделителни пластове и обратни филтри при
хидротехническото строителство и, по-конкретно,
изграждането на диги, противоерозионни крайбрежни съоръжения, рехабилитация и защита на канали. Изработен под формата на тръби, Terrafix®
може да се използва за защита на пристанищните
басейни, а чувалите с пясък Terrafix® са успешно
средство за защита на морските и речни брегове.
Terrafix® има висока водонепроницаемост, добре задържа почвата, не възпрепятства растежа на коренната система на растенията и по този начин се
вписва незабележимо в природната среда. Terrafix®
се използва за защита на бреговете от ерозия, във
водните пътища около стълбове и при надлъжни и
напречни хидротехнически съоръжения.
Защита на
морски бряг
с торби от
Terrafix
Soft Rock®,
пълни с
пясък

Стабилизиране на морския бряг с
рогозки Terrafix® пред имението
Хаус Клифенде (Силт, Германия)
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Terrafix® надежден
Над 40-годишната практика на успешно използване
на Terrafix® в хидротехническото строителство е
безспорно доказателство за нашите високи технически стандарти и възможности. Изпитванията, провеждани
от
Федералния
институт
за
хидротехническо строителство (Bundesanstalt fü r
Wasserbau, BAW), а също и постоянният собствен и
независим контрол на производството, потвърждават нашия ангажимент за високо качество. Terrafix®
се отличава с голямото си относително удължение,
филтрираща стабилност и устойчивост на абразия.
Terrafix® може да бъде полаган практически върху
всякакви повърхности, идеално следвайки релефа,
като дори може директно да се покрие с големи
камъни. Рулата с екстра голяма ширина намаляват
количеството на препокриванията, необходими за
изпълнение на заданието, като така се осъществят
икономии на материал. Продуктът свежда до минимум изместването на съседните платна при полагането и при експлоатацията.

За

щита

Terrafix®е икономичен
Простата монтажна технология позволява полагането на Terrafix® със съкратени срокове и при минимални финансови загуби. Това е едно от
многото предимства на продукта пред традиционните филтри от зърнисти минерални материали.
Използването на Terrafix® позволява да се заместят филтриращите пластове от пясък и чакъл,
изискващи високи финансови и трудови разходи
за тяхното намиране, добив, транспортиране и полагане. При това, върху Terrafix® директно може
да се поставят големи камъни. Неговата проверена дълготрайност гарантира дълъг експлоатационен живот на съоръженията и свежда до
минимум разходите по обслужването.

Terrafix® е лесен за полагане
Устойчивата на атмосферните въздействия и UV
лъчи опаковка защитава Terrafix® по време на
транспортирането, на площадката и продуктът
може да се разтовари и съхранява с малко усилия.
Рулата може да се нарязват на площадката със
стандартни режещи инструменти, което улеснява
монтажа.
Заключение:
Terrafix® е висококачествен, здрав геосинтетичен
текстил, съхраняващ своите филтриращи свойства за целия период на експлоатацията. Продуктът се използва успешно на хидротехническите
обекти в цял свят вече няколко десетилетия.

Защита на морския бряг с Terrafix®
Soft Rock (Фигуейра да Фоз,
Португалия)

Защита на речен бряг с Terrafix®
(Форт Уйлям, Шотландия)

Поставяне на запълнени с почва
чували от Secutex® за защита от
ерозията (Тележаен, Румъния)
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Carbofol®
е устойчива на химикали геомембрана с гладка или структурирана
повърхност за изолационни приложения.

Carbofol® е многофункционална
Геомембраната Carbofol® осигурява пълно изолиране дори и при най-токсичните вещества. Обикновено се използва като компонент на долните
изолиращи екрани на депата за отпадъци, при тяхното запечатване и за защита на подпочвената
вода от замърсяване. Carbofol® отговаря и на найстриктните наредби и нормативи за съхраняването, пълненето, пренасянето, производството,
обработката и употребата на замърсени течности,
каквито са разпоредбите на германския Закон за
опазване на водите (WHG) и британския Закон за
опазване на околната среда (EPA). Продуктът е
също подходящ за хидроизолация на съоръжения
за питейна вода като водопроводи, канали и
водни басейни. Carbofol® с текстурирана повърхност, притежаващ висок коефициент на
триене, може много надеждно да се прилага при
откоси с по-голям наклон.

Положена геомембрана
при запечатване на депо за
отпадъци, с препокриващо
защитно платно (Аммасуо,
Финландия)

Положена сертифицирана от BAM
геомембрана Carbofol® при
запечатването на депо за отпадъци,
покрита със Secudrain® и почва
(Вернигероде, Германия)
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Carbofol® е надеждна
През 1989 г. Carbofol® става първата геомембрана,
атестирана от института BAM. Понастоящем, Carbofol®
HDPE 507 (гладък и текстуриран) с дебелина 2,5 mm,
е с издаден сертификат от BAM за използване при изграждането на депа за отпадъци. Геомебраната
Carbofol® с дебелина 2,0 mm е със сертификат от DIBt
за защита на подпочвените води. Освен това, техническите параметри на продукта отговарят и на изискванията GM 13. Сертификати за използването на
Carbofol® са издадени в много други страни от цял
свет и на практика в почти всички страни на ЕС. Строгият контрол на качеството по време на производството на Carbofol® и редовното проверяване на
системите за контрол на качеството от нотифицирани
органи, позволява цялостно документиране на производствения процес от суровината до крайния продукт. Carbofol® е изключително дълготраен, устойчив
както на химически въздействия, така и на ултравиолетови лъчи. Заваряването на шевовете се извършва
с най-съвременни заваръчни апарати, които записват
всички параметри на заваръчния процес. Контролът
на целостта на шевовете, гарантиращ качеството на
извършената работа, се осъществява посредством
сгъстен въздух или вакуум.

Изолиране с Carbofol® и защита с
нетъкан геотекстил Secutex® за
резервоар за изкуствен сняг
(Шьонек, Германия)

Сигурност

Carbofol® е икономична
Благодарение на използването на най-съвременни технологии на заваряване и квалифицирани работници, геомембраната Carbofol® може да
се монтира бързо и ефективно. Превъзходната заваряемост на Carbofol® означава по-бърз монтаж,
което допринася за по-бързото приемане на
вашите обекти.
Carbofol® е лесна за полагане
Страничните маркировки върху рулата показват на
заваръчните екипи правилните разстояния на препокриването, а защитните ленти по ръбовете запазват повърхността чиста преди заваряването.
Всички монтажни операции се извършват директно на площадката. Целият процес не изисква
особени усилие за монтажника.

Заключение:
Десетилетията на успешно приложение са доказателство за високото качество на Carbofol® и
нашия стремеж към съвършенство. Благодарение
на високите изисквания на всички етапи на производството и професионалния подход към монтажа на строителната площадка, Carbofol® си е
спечелил много добро име на световния пазар.
Това осигурява най-голяма сигурност и качество
за вашите проекти.

Полагане на Carbofol®
(златна мина Тарква, Гана)

Изолиране на капсулирани отпадъци
с геомембрана Carbofol®
(Холфонтейн, ЮАР)

Монтирана геомембрана Carbofol®
за долен изолиращ екран
на депо за отпадъци
(Созопол, България)
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Secutex®
е иглонабит нетъкан геотекстил, използван за разделяне, филтриране, защита и дрениране.
Някои от модификациите са допълнително каландрирани.

Secutex® е многофункционален
Геотекстилът Secutex® се използва в много области
на строителството, включително хидротехническия
сектор, за изграждането на депа за отпадъци,
пътища и тунели. Използването на Secutex® като
разделителен пласт предотвратява смесването на
слоеве с различен гранулометричен състав. Благодарение на това, пластовете на пътната основа и
засипката над нея запазват своята цялост за значително по-дълго време, отколкото би било възможно
при използването на други строителни методи. Ако
при изграждането на автомобилни и железни
пътища дребнозърнестите насипни пластове са в
съседство с дренажните пластове, филтриращата
функция на Secutex® не позволява отмиването на
фините частици и проникването им в дренажните
пластове, което позволява да се избегне компрометирането на дренажните възможности и така се
запазва функционалността на едрозърнестите пластове. Отвеждането на неголеми количества вода
от проблемните зони по хоризонталната равнина
на продукта се улеснява от неговата висока водопропускливост. Нетъканият геотекстил Secutex® с
висока плътност на единица площ може също да
предпази геомебраните и тръбите от механични повреди. С цел повишаване на защитните характеристики на Secutex® и по-равномерно разпределение
на динамическите натоварвания, в структурата на
продукта може да се вгради тъкан геотекстил.

Secutex® е надежден
Secutex® се отличава със своята дълготрайност,
филтрираща стабилност и разделителна способност. Благодарение на своето изключително голямо относително удължение, продуктът е
устойчив на високи ударни и пробивни натоварвания. Защитната ефективност на Secutex® се осигурява при правилно оразмеряване с достатъчна
дебелина. Механичните свойства на Secutex® удължение, устойчивост на абразия, пробивна
якост (изпитване CBR – „Калифорнийско отношение на носещата способност”) и неговата цялостна здравина, както и нашия опит от няколко
десетилетия с геосинтетични материали, гарантират висока степен на надеждност. Правилно подбраният геотекстил Secutex® може безопасно да
поеме тежки динамични натоварвания и физически агресивни почвени условия. Поискайте повече информация за класовете здравина на
геотекстила Secutex®.

Закрепване на защитен
геотекстил Secutex®
върху изолиращия пласт
на странична стена

10

Полагане на бетон върху Secutex®
за разделяне, филтриране и
дрениране на бетонен път
(Вайзенфелс, Германия)

Динамичност

Secutex® е икономичен
Използването на Secutex® намалява потребностите от насипни материали и обема на изкопните
работи за постигането на определен профил.
Значителни икономии се реализират не само от
разходите за строителство, но също и от разходите
за поддръжката. Secutex® предлага по ниски
строителни разходи, по-ниски експлоатационни
разходи и по-високи експлоатационни показатели.

Заключение:
Secutex® превъзхожда конвенционалните строителни методи. Неговата възможност за голямо относително удължение и здравина го правят
изключително издръжлив. Secutex® намалява разходите по строителството и обслужването, като
същевременно има и много приложения.

Secutex® е лесен за полагане
Secutex® се пренася и полага на площадката без
никакви особени затруднения. Рулата просто се
развиват и полагат много лесно, без да се изисква
специално оборудване.

Защитен пласт Secutex® за геомембрана Carbofol® по трасето на
тръбопровод (Порто, Португалия)

Secutex® като защитен пласт
на депо за отпадъци

Secutex® като разделителен
геотекстил между фино и
грубо зърнести почви
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Bentofix®
е иглонабит усилен геосинтетичен глинен екран от два пласта геотекстил с вграден
пласт натриев бентонит за изолиращи приложения.

Bentofix® е многофункционален
Bentofix® е изключително многофункционален
изолиращ екран на основата на бентонит. Хидратираният Bentofix® е ефективна бариера срещу течности, пари и газове. Успешното използване на Bentofix® в продължение на повече от две десетилетия показва, че областта на използването на продукта е практически неограничена: запечатване на
депа за отпадъци и замърсени почви; долни изолиращи екрани на депа за отпадъци; изолиране на
газове и изпарения; повърхностно запечатване на
изкуствени лагуни; изолиране на обваловки; хидроизолация на язовири, канали и водни корита;
изолиране на шламохранилища; защита на подпочвени води; сорбционни екрани; вертикални
екрани; хидроизолация.

Bentofix® е надежден
Здрави и издръжливи нетъкани геотекстилни слоеве капсулират и предпазват слоя бентонит, осигурявайки му дългосрочен експлоатационен живот. Тъй
като Bentofix® съдържа натриев бентонит от найвисоко качество, незабавното му набъбване след
монтажа е осигурено, чрез което надеждно се самозапечатват всички случайни механични пробиви.
Благодарение на огромния си капацитет за удължение, Bentofix® се отличава с еластичност и осигурява дългосрочно следване на неравностите на
почвата, дължащи се на земни деформация като неравномерно слягане. Bentofix® много лесно се поставя върху стръмни откоси. Уникалната технология на механично захващане на иглонабитите влакна ги свързва по начин, осигуряващ висока якост
на срязване и ненадмината устойчивост на пълзене. Bentofix® се справя също с честия критичен проблем, свързан с ъглите на вътрешно триене. Механично свързаният нетъкан геотекстил осигурява
якостта на срязване, необходима дори и при найвзискателните приложения. Усилващите влакна
също предотвратяват страничната миграция на
бентонита. Bentofix® безспорно превъзхожда конвенционалните уплътнени глинени екрани и е
сертифициран от редица регулаторни органи.

Полагане на Bentofix®
при запечатване на депо
за отпадъци (Алоа, Шотландия)

Хидроизолация с Bentofix® BFG
за подземна конструкция
(Италия)
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Разширяване на федерална магистрала
за изолиране на подпочвени води и
опазване на околната среда
(Менген, Германия)

ИНОВАТИВНОСТ

Bentofix® е икономичен
Bentofix® осигурява както икономически, така и
екологични предимства. Тъй като един пласт Bentofix® е равностоен на няколко пласта уплътнена глина, така се увеличава полезния обем на депото и се
получават повече приходи от таксите за ползване. Полагането на Bentofix® е бързо и лесно - необходимо
е само рулото да се разгъне на площадката и да се извърши препокриване в местата на съединяването. При
транспортирането също лесно се виждат предимствата
на Bentofix® - товара на един товарен автомобил с
този продукт покрива площ от 4000m² в сравнение
на само 40m² площ (дебелина 500 mm) при глината.
Bentofix® е лесно полаган
Уплътняването на всеки пласт глина и вземането на
проби са вече минало при наличието на Bentofix®.
Производството и програмата за лабораторен контрол на качеството на Bentofix® означава, че продуктът
пристига на площадката с необходимите резултати от
изпитването и готов за полагане. Изпитването за
уплътняване и съдържанието на влага също не са необходими при Bentofix®. „Развий и постави” - това
е девизът при полагането на
Bentofix®. Какво може да
бъде по-лесно от
това?.

Заключение:
Bentofix® е устойчив и многофункционален продукт, използването на който осигурява най-високата степен на надеждност и рентабилност.
Bentofix® е също без конкуренция и по отношение
на логистиката на проекта. Избирането на Bentofix® не само намалява строителните разходи и
време, но предпазва и нашата околна среда.

Полагане на Bentofix® в голям
плувен басейн (Шантиер, Франция)

Запечатване на депо за отпадъци с
Bentofix® (Пааскула, Естония)

Полагане на Carbofol®
върху геосинтетичен глинен екран
Bentofix® за златна мина
(Сукхайбарат, Саудитска Арабия)
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Secudrain®
е 3-измерен композитен продукт за дренажни приложения, състоящ се от дренажна
сърцевина и здраво прикрепен филтриращ нетъкан геотекстил

Secudrain® е многофункционален
Secudrain® се използва широко за отвеждане на
вода и газ при различни приложения. При изграждането на депа за отпадъци, Secudrain® изпълнява едновременно три функции (филтриране,
защита и дрениране), когато се полага директно над
геомембрана. Способността на Secudrain® за пасивно освобождаване на налягането на водата го
прави идеален за дренаж над подземни съоръжения и за дренажни канавки на пътища. Филтриращият геотекстил и дренажната сърцевина може
ефективно да се оразмерят така, че да се постигне желания дренажен капацитет. Secudrain® се използва с успех също като дренажен пласт при
изграждането на сгради, тунели и покриви.

Secudrain® е надежден
Secudrain® се отличава със своята здравина и износоустойчивост, като с лекота издържа на механични натоварвания. Устойчив е на всички естествени химически и биологични въздействия в почвата. Дългосрочната филтрираща способност на иглонабития нетъкан геотекстил предоставя високи
водопропускливи характеристики и така осигурява дълъг експлоатационен живот на системата. Използването на иглонабития нетъкан геотекстил
също така осигурява висок ъгъл на вътрешно
триене, което е особено важно при стръмни откоси. Здравата връзка между геотекстила и дренажната сърцевина осигурява висока якост на срязване
на системата Secudrain®.

Положен Secudrain® върху
геосинтетичен глинен екран
Bentofix®, заменящ
съществуващия чакълен
дренажен пласт при
запечатване на депо за
отпадъци (Пааскула, Естония)

Secudrain® при изграждането
на тунел за отвеждане на
дренажните води
(Пустертал, Италия)

Secudrain®за отвеждането на
дренажна вода на брегови устои
на мост (Херфорд, Германия)
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Secudrain® е икономичен
Secudrain® едновременно изпълнява функциите на
филтриращ, дренажен и защитен слой, поради което монтажната дейност се извършва много бързо.
Използването на Secudrain® в земни конструкции
изисква по малко изкопни работи, а когато се използва като изолиращ екран на депа за отпадъци,
се постига увеличаване на полезния обем. Използването на Secudrain® спестява време и природни
ресурси, тъй като 10 000 m² от системата може да
замести изкопаването, транспортирането и полагането на приблизително 3 000 m³ зърнист дренажен материал. Secudrain® поддържа разходите ви
по-ниски в сравнение с конвенционалните методи.

Заключение:
Secudrain® е с превъзходна многофункцио-налност. Технологията на монтажа е проста и лесна.
Secudrain® е изключително устойчив на въздействието на околната среда и използването му
икономисва природни ресурси.

Secudrain® е лесно полаган
Леките рула Secudrain® може безпроблемно да се
пренасят и разгъват от един или двама работника,
както и да се полагат почти при всякакви атмосферни условия. Сложните съединения са лесни със
Secudrain® и продуктът лесно заема профила на
площадката.
Полагане на готови вертикални
дренажни елементи от Secudrain®
за ускоряване на заздравяването

Полагане на дренажна рогозка
Secudrain® с потвърдена от BAM
приложимост за обекта върху
геомембрана Carbofol® със
сертификат от BAM, при
запечатването на депо за
отпадъци (Баслитц, Германия)

15

Secumat®
е триизмерна рогозка за борба с ерозията, изработена със синтетична
сърцевина във формата на лабиринт.

Secumat® е многофункционална
Рогозката Secumat® се използва за борба с ерозията като защитава почвата при пътното строителство, озеленяването и изграждането на депа
за отпадъци. В хидротехническото строителство
Secumat® се използва за защита на крайбрежни
зони и откосите на диги. Правилно оразмерения
продукт предотвратява отмиването на почвата,
като в същото време улеснява бързия растеж на
растителността. При проливни дъждове, когато
има засилено стичане на вода по склоновете,
Secumat® изпълнява укрепваща функция, предотвратява ерозията и унищожаването на растителната покривка. Веднага след запълването на
структурата на рогозката с почва, започва процеса на вегетация. Така се намалява скоростта на
оттичане на водата, повишава се инфилтрирането
и се намалява загубата на вода. Положен в непосредствена близост до реки и водоеми, Secumat®
предпазва бреговете от ерозийното действие на
водния поток.

Secumat® е надеждна
Отворената структура на Secumat® позволява равномерното йу запълване с почва по цялата
дълбочина. По този начин Secumat® задържа
дъждовната вода и предотвратява ерозия. Триизмерната структура на Secumat® способства за
растежа на кореновата система и осигурява допълнителна защита на вегетативния процес. Продуктът е устойчив на въздействието на всички
естествени химически и биологични вещества,
намиращи се в почвата, а също е и изключително
устойчив на ултравиолетовото облъчване. Ефективността на Secumat® е гарантирана за дългосрочни приложения.

Secumat®, допълнително усилен с геомрежа Secugrid®,
като рогозка за борба с
ерозията върху стръмен склон
(Тешендорф, Германия)

Полагане на почвеното покритие и
скален материал върху рогозки за
борба с ерозията Secumat®
(Хамбург, Германия)
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Устойчивост

Secumat® е икономична
Леките рула Secumat® позволяват бърз и икономичен монтаж. След полагането на продукта е необходимо минимално количество почва за
запълването му. Системата Secumat® може да се
полага дори върху много стръмни склонове, стабилизирайки изложените на ерозия участъци,
като по този начин се избягват много скъпи
ремонтни дейности.

Заключение:
Secumat® е устойчива на въздействието на околната среда и способства много добре за развитието на кореновата система на растенията.
Независимо къде се използва Secumat®, полагането е лесно и растителността се развива бързо.
При правилно полагане Secumat® се справя успешно с ерозията дори и при най-критичните
участъци.

Secumat® е лесна за полагане
Secumat® е напълно функционална веднага след
полагането. Върху стръмни склонове Secumat®
може да се закрепи чрез метални скоби и шипове.
Запълването с почва се извършва лесно и веднага
може да се извърши посаждане. Secumat® се
пренася и съхранява лесно на площадката.

Комбинирана рогозка за дрениране и
борба с ерозията Secudrain®/Secumat®
за запечатването на депо за отпадъци
(Кедингхаген, Германия)

Поставяне на почвен субстрат в
лабиринтоподобната структура на
сърцевината на Secumat®
(Конферентен център Щутгарт,
Германия)

Полагане на Secumat® за
борба с ерозията в траншея
(Хамбург, Германия)
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Secugrid®
е геомрежа със здрава и стабилна конструкция, произведена от екструдирани ленти,
споени една с друга, за укрепване на земните пластове

Secugrid®е многофункционална
Геомрежата Secugrid® притежава висока якост на
опън и поради това се използва за укрепване на
пътната основа на автомобилни и железни пътища,
укрепване на земни насипи със стръмни склонове
и подпорни стени, фундаменти на земни диги,
пренасяне на натоварвания, действащи върху насипани земни маси, оформяна на пластове над
отвори, запечатване на изкуствени лагуни за
шлам, покриване на траншеи и легла. Благодарение на своята якост на опън Secugrid®, е подходяща и за проектите с най-строгите изисквания.
Освен стандартните геомрежи, ние също произвеждаме Combigrid® - високоякостен композитен продукт, представляващ комбинация от
геомрежа и нетъкан геотекстил.

Secugrid® пред огромен
насипообразовател преди
да бъде покрит
(Лейпциг, Германия)

Укрепен със Secugrid® „поемащ земния
натиск пласт” пред стена на подземно
помещение (Гданск, Полша)

Полагане на геомрежа Secugrid®
върху склона на насип
(Халщадт, Германия)
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Secugrid® е надеждна
Геомрежата Secugrid® предоставя превъзходно укрепване на почвата, защото противодейства на
натоварванията от силите на опън с много малко
удължение. При полагането на продукта се постига незабавно сцепление с насипаната почва
без първична деформация. Монолитните полимерни ленти, използвани за производството на
Secugrid®, са изключително здрави и имат отлична
устойчивост на химикали. Secugrid® се произвежда в съответствие с изискванията на EN ISO
9001 : 2000, с гарантирана еднообразност и високо качество. Продуктът е преминал проверката
на множество признати институти за изпитване на
материали и е одобрен от Федералната железопътна агенция за използване в земните съоръжения
на железопътните проекти.

Мощност

Secugrid® е икономична
При технически решения, прилагащи геомрежи
Secugrid®, може да се намали потреблението на природни минерални материали чрез по-малка дебелина
на основата на пътната настилка. За това приложение
се предлага специален изчислителен диск за определяне на подходящия тип геомрежа Secugrid®. Тъй
като Secugrid® се пренася лесно, големи количества
от продукта може да се положат бързо с минимум
работна ръка и при ниски монтажни разходи.
Secugrid® е лесна за полагане
Secugrid® може да се полага на практика почти при
всякакви атмосферни условия, без тежко оборудване
и специални строителни методи. Съседните секции на
продукта се съединяват чрез обикновено препокриване. Може да се използват стандартни режещи инструменти за заготовка на самата площадка, а за
стръмните откоси може да се оформят различни геометрични форми, съответстващи на профила на
терена.

Заключение:
Геомрежата Secugrid® е изключително здрава, с
лесен монтаж и предоставя икономично алтернативно решение на традиционните строителни методи. Широката гама от продукти, включително
едноосовите и двуосовите (тип R и Q) геомрежи,
правят Secugrid® идеалния конструктивен елемент в практически всички области на строителството и при опазването на околната среда. Тези
продукти с високи експлоатационни показатели и
ниска цена, предоставят просто и икономично укрепване на естествено нестабилни почви за постигането на устойчивост на натоварванията, предизвикани от съвременните технически
приложения.

Укрепен със Secugrid®
(общо 15 пласта)
склон, обграждащ хотел
(Винале, Италия)

Укрепване с Secugrid®, намалило
количеството минерални материали,
необходимо за нов път
(Уйлямс, Аризона, САЩ)
Secugrid® под рециклиран материал за
разпределение на натоварванията
(Хамбург, Германия)
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Combigrid®
е композитен продукт, състоящ се от геомрежа Secugrid® и иглонабит нетъкан геотекстил Secutex®,
здраво споен между усилващи ленти. Предназначен е за стабилизация, разделяне и филтриране.

Combigrid® е многофункционален
Combigrid® съчетава функциите и характеристиките на няколко продукта в един. Combigrid® е
предимно предназначен за приложение при слабоносещи почви, където освен армиране е необходимо да се осигури филтриране и разделяне.
По принцип, това означава подпочвени пластове
със стойности на CBR по-ниски от 3 %. Поради
това, областите на приложение на Combigrid®
може да бъдат армирането на пътните основи,
фундаментите, пътищата за достъп, траншеи за
тръбопроводи и общата инфраструктура в сектора
на пътното строителство. Големият спектър от налични продукти Combigrid® с различни якости на
опън и нетъкани компоненти, позволява най-оптималното и точно избиране на конкретно необходимия продукт. По такъв начин, Combigrid®
се явява многоцелев продукт за универсално
приложение.

Укрепване на почвата с
два пласта от Secugrid® и
Combigrid® за насип на
федерален път
(Норденхам, Германия)

Полагане на почва върху
Combigrid® над слаба
пътна основа за нов
терминал за контейнери
(Мерсин, Турция)
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Combigrid®е надежден
Combigrid® може да се произвежда с полипропилен (РР) или полиестер (РЕТ) в зависимост от конкретните изисквания на проекта. Подходящ е за
използване във всякакви природни среди. Геомрежите Combigrid® се отличават с високото поемане и разпределение на натоварванията при
съвсем минимално относително удължение. В резултат на това се постига незабавно сцепление с
насипваната почва без първична деформация. Монолитните полимерни ленти, използвани при производството на Combigrid®, са изключително
здрави, имат отлична химическа устойчивост,
както и изключително добра устойчивост на атмосферните въздействия, както показва изпитването Global UV. Нетъканият геотекстил Secutex®,
здраво свързан с усилващите ленти, се отличава
с дългосрочна филтрираща способност и голяма
здравина, заради което геомрежите Combigrid® са
одобрени от Федералната железопътна служба за
използване в земните работи на железопътните
съоръжения. Combigrid® е превъзходен пример на
комбинирането на два висококачествени
материала в един продукт с няколко функции.

Синергетичност

Combigrid® е икономичен
Combigrid® се полага с изключителна бързина и леснота, което позволява значително намаляване на
монтажните разходи. Решенията за системи, използващи Combigrid®, може да намалят дебелината на
насипните пластове на пътищата и често се избягва
необходимостта за замяна на почвени пластове с
ниска носимоспособност, като по този начин се запазват ресурсите и се спестяват финансови средства. За усилването на пътната основа, NAUE е
разработила изчислителен диск, чрез който може да
се определи точния вид Combigrid®/Secugrid®.
Combigrid® е лесен за полагане
Combigrid® може да се полага на практика почти при
всякакви атмосферни условия, без тежко оборудване
и специални строителни методи. Съседните секции на
продукта се съединяват чрез обикновено препокриване. Може да се използват стандартни режещи инструменти за заготовка на самата площадка, а за
стръмните откоси може да се оформят различни геометрични форми, съответстващи на профила на
терена.

Укрепване на складова
площадка върху много
слаба почва чрез
Combigrid®
(Едмонтън, Канада)

Заключение:
Combigrid® е многофункционален композитен
продукт, който може да се използва на различни
обекти като усилващ, разделителен и филтриращ
пласт. Combigrid® е изключително здрав, устойчив и дълготраен продукт, който е икономически
изгодна алтернатива на традиционните методи в
строителния сектор и осигурява опазването на
околната среда. Получавате високотехническа
геомрежа за изпълнение на изискванията и на
най-специфичните проекти.

Борба с ерозията на склон чрез
Combigrid® (Геесташт, Германия)

Combigrid® върху много слаба
почвена основа за укрепването на
пътната основа (Фридрихсберг,
Германия)
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NAUE - ние сме вече тук

Групата компании NAUE е с десетилетия опит в
геосинтетиката. Нашите иновации и ангажимент
за качеството ни правят лидер в световен мащаб
при разработката, производството и прилагането
на геосинтетиката. Можем да ви предоставим решения с най-високото качество за вашите геотехнически проблеми.

Управление, администрация, продажби,
маркетитг - Германия
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 2 · 32339 Espelkamp-Fiestel · Germany
Phone +49 5743 41-0
Fax
+49 5743 41-240
E-Mail info@naue.com

Обадете ни се. Готови сме да ви помогнем.

Монтаж: депа за отпадъци, тунели, опазване на
околната среда и хидроизолации - Германия
NAUE Sealing GmbH & Co. KG
Kreuzbreite 29 · 31675 Bueckeburg · Germany
Phone +49 5722 9669-0
Fax
+49 5722 9669-66
E-Mail welcome@nauesealing.com
Консултанции за геосинтетични приложения - Германия
BBG Bauberatung Geokunststoffe GmbH & Co. KG
Postfach 3025 · 32332 Espelkamp · Germany
Phone +49 5743 93205-60
Fax
+49 5743 93205-66
E-Mail contact@bbgeo.com
Продажби - Франция
NAUE Applications S.A.R.L.
49, Avenue Marcellin Berthelot
38200 Vienne · France
Phone +33 474 783810
Fax
+33 474 783814
E-Mail naueapplications@wanadoo.fr
Продажби - Великобритания
NAUE Geosynthetics Ltd.
The Genesis Centre,
Birchwood, Warrington, Cheshire
WA3 7BH · United Kingdom
Phone +44 1925 810280 Fax +44 1925 810284
E-Mail enquiries@naue.co.uk
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Продажби - САЩ
NAUE America, Inc.
3525 Piedmont Road, 7 Piedmont Center,
Suite 300, Atlanta, GA 30305 · USA
Phone +1 404 504 6295
Fax
+1 404 233 4883
E-Mail askus@naue.com

Продажби - Полша
Geosyntetyki NAUE Sp. z o.o.
Rolna 195 · 02-729 Warszawa · Poland
Phone +48 222139026
Fax
+48 228432585
E-Mail poland@naue.com
Продажби - Италия
NAUE Geosystem S.r.l.
Via Giachino, 79 · 10149 Turin · Italy
Phone +39 011 250945
Fax
+39 011 252752
E-Mail info@nauegeosystem.com
Продажби - Румъния
NAUE Romania S.r.l.
Şoseaua Olteniţei nr. 257Y · Sector 4
Bucharest, cod 041311 · Romania
Phone +40 21 2226342
Fax
+40 21 2226344
E-Mail office@naue.ro
Продажби - Малайзия
P-07-06, One South Street Mall
Off Persiaran Serdang Perdana
43300 Seri Kembangan
Selangor · Malaysia
Phone +60 (3) 8959 1333 Fax +60 (3) 8959 2333
E-Mail asia@naue.com
Internet www.naue.asia
UTEK Umweltschutztechnologien GmbH
Robert-Koch-Str. 4 · 06785 Oranienbaum · Germany
Phone +49 34904 3050-0 Fax +49 34904 3050-10
E-Mail post@utek.info

Други международни търговски офиси:
Испания:
Phone +34 93 875 41 41
E-Mail spain@naue.com

ОНД:
Phone +7 495 925 00 27
E-Mail russia@naue.com

Турция:
Phone +90 555 318 3786
E-Mail turkey@naue.com

Чешка Република:
Phone +420 602 217 727
E-Mail czechrepublic@naue.com

Индия:
Phone +91 99625 33825
E-Mail india@naue.com

Обединени арабски емирство:
Phone +971 4 2979477
E-Mail uae@naue.com

Унгария:
Phone +36 30 2010146
E-Mail hungary@naue.com

България:
Phone +359 882 409658
E-Mail bulgaria@naue.com
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dipl.eng. Radoslav Vishanov
Trade Representative
HTI BULGARIA LTD.
1532 Kazichene, Sofia, Bulgaria
22 “3th. March” Str., Floor 2

Phone
Fax
Mobill
Internet

NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Germany

+49 5743 41-0
+49 5743 41-240
info@naue.com
www.naue.com

Phone
Fax
E-Mail
Internet

+359 2 444 50 11
+359 2 820 35 85
+359 886 016 099
www.hti-bulgaria.com

Одобрения, получени от компаниите
от групата NAUE

Членство на компаниите от групата NAUE
Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Bentofix® BFG 5000
Bentofix® X2 BFG 5300
Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Secugrid® Q6 and R6

Member
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