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PRODUCT INFORMATIE
NW (NIET GEWEVEN GEOTEXTIELEN)
VERNAALD NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL VOOR SCHEIDING EN FILTRATIE
Bontec NW is een gamma vernaalde en thermisch gebonden geotextielen die de
allerhoogste technische prestaties bieden en voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen. Het NW-assortiment wordt gebruikt voor diverse toepassingen
zoals toegangswegen, verharde standplaatsen, wegen en spoorwegen,
draineerlagen en parkeerplaatsen.
De hydraulische eigenschappen van Bontec NW niet-geweven geotextiel
stimuleren de opbouw van een natuurlijke bodemfilter in de aangrenzende
bodem, wat zorgt voor filtratiestabiliteit voor de langere termijn.
Bontec NW niet-geweven geotextielen bieden waardevolle eigenschappen voor
talloze toepassingen voor grondwerkconstructies. Zo beperkt Bontec NW bij het
onderhoud aan spoortrajecten bijvoorbeeld baanuitval die kan worden
veroorzaakt door het 'pumping' effect (d.w.z. de opwaartse beweging van kleine
deeltjes vanuit de onderliggende structuur in het ballastbed).
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Technische gegevens

Bontec NW is een assortiment niet-geweven geotextiel vervaardigd uit vernaalde
en thermisch gebonden stapelvezels van 100% virgin polypropyleen.
– CBR-doorponsweerstand van 0,85 tot maximaal 7,5 kN
– Uniforme treksterkten in alle richtingen over de gehele lengte en breedte van

elke rol tot max. 45 kN per meter breedte
– Leverbaar in rollen van 5,25 m; andere breedten op aanvraag
– Standaard rollengte 100 m

Functies
– Scheiding
– Filtratie
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VERNAALD NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL VOOR SCHEIDING EN FILTRATIE
Toepassingsgebieden:
–Toegangswegen
–Wegen
–Verharde standplaatsen
–Parkeerplaatsen
–Industrieterreinen
–Spoorwegen
–Drainagesleuven
–Granulaire draineerlagen

Kenmerken en voordelen:
–Levensduur van minimaal 100 jaar
–Ontwerp gericht op optimale prestaties per eenheidsgewicht
–Thermisch en mechanisch bindingsproces garandeert superieure prestaties bij lager gewicht en geringere dikte met als

voordeel lagere transportkosten
–Het product maakt waterstromen loodrecht op het vlak mogelijk. Deze zijn meestal diverse malen hoger dan vereist voor

het ontwerp
–Geschikt voor verschillende bodemtypen dankzij een uitgebreide reeks gelijkmatige openingsdiameters
–Uitstekende mechanische robuustheid en hydraulische eigenschappen
–Aanzienlijke vermindering van koolstofvoetafdruk en kosten in vergelijking met traditionele methoden

