®

SoilWeb Geocellen
®

Innovatieve oplossingen voor grondwerken en funderingstechnieken
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Wie zijn wij?
SoilWeb® Geocellen

Innovatieve geotechnische oplossingen. Sinds 1999.
SoilWeb® Geocellen zijn driedimensionale, flexibele
honingraatelementen die bestaan uit ultrasoon gelaste stroken
(PE-HD). Deze stroken hebben een specifieke perforatie en
oppervlaktestructuur, alsmede verbindingsopeningen. De geocellen
zijn verkrijgbaar in verschillende celgroottes en in verschillende
celwandhoogtes, voor een breed scala van toepassingen.
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SOILTEC GmbH staat sinds 1999 bekend als een
betrouwbare partner op het gebied van geokunststoffen
- geocellen. Soiltec GmbH bestaat bijna 40 jaar en
kan verderbouwen op een uitgebreide ervaring op het
gebied van erosiebestrijding (organische vezelmatten) en
drainage, waarin Soiltec GmbH wereldwijd naam heeft
gemaakt door de productie, distributie en ontwikkeling
van overeenkomstige producten.
Onze vier productgroepen:
• GREENFIX®
erosiebestrijdingsmatten gemaakt van
natuurlijke vezels

Zones voor lastenspreiding....................................................................................12
Aanleg van water doorlaatbare verharding ......................................................13
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Innovatieve geotechnische producten in combinatie met
uitstekende ingenieursdiensten en een fabrieksgarantie
maken het gemakkelijk om SoilWeb in te zetten voor uw
project. Wij bieden u:
• Gratis voorontwerpen
• Wereldwijde werfondersteuning

• SoilWeb® geocellen gemaakt van PE-HD

• Technische documenten

• FilterPave® waterdoorlatende verharding

• Fabrieksgarantie (productaansprakelijkheid)

• SkyGarden® groendaksystemen

• CE gecertificeerde producten

weerspiegelen onze geotechnische ervaring. Uw
project kosteneffectief uitvoeren, de bouwtijd
optimaliseren en met een ecologisch aspect
rekening houden, is gemakkelijk, snel en duurzaam
met onze systeemoplossingen. De prestaties van

• Wereldwijd dealernetwerk

onze producten zijn gebaseerd op uitgebreide
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, alsmede
uitgebreide productieprocessen en testprocedures, in
overeenstemming met internationaal erkende normen.

Toepassingen & Project Service.............................................................................08
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Wat ons
onderscheid

Wat we doen
SOILTEC Geosystems plant en realiseert wereldwijd
erosiebeheersings-, bodemstabilisatie- en
vergroeningsprojecten voor openbare wegen,
landschappen en waterbouwkundige projecten. Wij
begeleiden projecten van ontwerp tot installatie. Sterke
partners zijn in dit verband van cruciaal belang. In meer
dan 50 landen over de hele wereld werken wij samen
met onze getrainde distributeurs om projectspecifieke
oplossingen te vinden, samen met ingenieurs en
bouwheren die verantwoordelijk zijn voor de planning.
Profiteer van onze service.

Als het gaat om het verhogen van het draagvermogen
met SoilWeb geocellen (dimensionering), met
achterliggend de kennis van het onderzoekswerk dat
samen met de Technische Universiteit van Clausthal is
uitgevoerd, ziet SOILTEC GmbH zichzelf als een leidende
kracht wereldwijd. Deze inspanningen werden in 2007
beloond met een prijs in het kader van het initiatief
“Duitsland - land van ideeën”.
Soiltec GmbH is lid van de DGGT, de FGSV en de IECA
(International Erosion Control Association).
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Onze 5 toepassingsgebieden

Vulmateriaal

Het SoilWeb® systeem is een veelzijdige oplossing voor verschillende toepassingen:

Zo veelvuldig als de toepassingen met onze SoilWeb® geocellen zijn, zo divers zijn ook de vulmaterialen. Afhankelijk
van de toepassing en de technische vereisten, resulteert de interactie tussen vulmaterialen en de verschillende types
SoilWeb® geocellen in de meest effectieve projectoplossingen.

funderingspuin

Zand

Gefreesd asfalt

Teelaarde

Plantsubstraat

Schors mulch

Grind

Voor tijdelijke of permanente, gebonden of waterdoorlatende lastverdelende laag of funderingslaag (aanleg van landwegen, parkeerplaatsen,
toegangswegen voor de brandweer, gekeurde wegenbouw, enz.)

Verhoging van het
draagvermogen
Funderingslaag
Wegenbouw

Keermuren
Meerlagige SoilWeb® geocellen als begroeide of niet-begroeide
keermuren of aan voorzijde van verankerde constructies.
(gewapende grondconstructies).

Groendaken
Nieuwe habitat voor insecten en vogels. SoilWeb® Geocellen houden
het daksubstraat langdurig vast voor een ecologisch waardevol
groendak, zelfs bij complexere dakvormen.

Wegbermverbreding
Toegangswegen
Erosiebestrijding
Groendaken
Keerwanden
Waterbouw
Bescherming van
boomwortels
Drainagelagen

Beton

Schors mulch

Beton

Plantsubstraat

Draaglastverhoging

Teelaarde

Voor de stabilisatie van oeverzones en rivierbeddingen, permanent of
tijdelijke wateropslagvoorzieningen.

Grind/kiezel
(2/32 tot 2/45)

Steenpuin
Betonpuin
(0/22 tot 0/45)

Waterbouw

Gefreesd asfalt
(0/32 tot 0/45)

Bescherming tegen erosie op hellingen, mogelijk in combinatie met
vergroening, of vastzetten van opvulmateriaal/afdekmateriaal op waterdichte hellingen (stortplaatsen, bekkens voor het opvangen van regenwater, enz.)

Zand,
Kiezelzand,
Vorstbescherming

Erosiebescherming
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Innovatie ontmoet
bekwaamheid
Ontwerp en innovatie
Wij spreken niet enkel over ervaring en voorontwerp, wij bieden ook complete constructieberekeningen/
dimensionering voor alle toepassingen - zogenaamde volledige ontwerpen aan. Afhankelijk van de toepassing en de
eis volgen wij de Duitse (DIN), Britse (BS), Europese normen (EN) en de algemene richtlijnen van EBGEO.

Foto: Halcrow Ltd., Katara, Qatar

Onderzoek & Ontwikkeling
Meer dan een dozijn wereldwijde wetenschappelijke
publicaties zijn gebaseerd op ons onderzoek in
samenwerking met de Technische Universiteit van
Clausthal. Als enige ter wereld is onze software voor de
aanleg van verkeerswegen gebaseerd op zettingen van
de gehele constructie volgens de Duitse norm DIN 4019
- bruikbaarheidsanalyse.
SOILTEC Geosystems is een wereldleider in onderzoek
& ontwikkeling met meer dan 830 laboratoriumtests
en meer dan 680 in-situ tests met geocellen sinds
2004. Wij brengen productontwikkeling, innovatieve
installatietoebehoren en de creatieve ontwikkeling van
nieuwe toepassingen samen.

Van onze denktank:
Ontwikkeling van een handmatige sterke verbinding
voor geocellen vanaf 2007.
Project: Cultural Village, Katara, Qatar
Opdrachtgever: Presto Geosystems, Appleton/USA | Ingenieursbureau: Halcrow Ltd, Qatar
Opdracht: Berekening en uitvoerings ontwerp volgens de Britse norm BS8006-1 voor een geocel keermuur
tot 13 m hoog en gevuld met plaatselijk zand.
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1,00

1,00

0,71

2,395

Meer dan 4800 succesvolle projecten
Projecten in meer dan 50 landen
2,40
5,50
over de hele wereld
Meer dan 830 laboratoriumtests
Meer dan 680 in-situ testen
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• •• • •• •• • •••• • • • ••• •• • ••••••••••••••••••••••••

Project: Uitbreiding van de logistieke zone in de haven van Invergordon, Schotland
Opdrachtgever: GREENFIX UK Ltd, Evesham/Engeland
Ingenieursbureau: Arch Henderson LLP, Aberdeen/Schotland
Opdracht: Zettingsanalyse en bruikbaarheidsanalyse volgens de normen DIN 4017, 4019, 4085 en EuroCode
7.1, inclusief levering van ca. 30.000 m² aan geocellen.

• • • •• • ••• • •• • ••• • • •• • ••• • ••• ••• • • • ••• •• •

FINN-C

SOILTEC
GmbH
- ALCOA
Geosystem

2007
Soiltec Gmb
Germany
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Wij adviseren ingenieurs,
landmeters, bouwheren
en bouwbedrijven over
de hele wereld.
Onze oplossingen worden gebruikt in een groot aantal
toepassings gebieden en bouw specialisaties:
• Grondwerken en funderingstechniek
• Wegenbouw / logistieke zones
• olie- en gasindustrie
• spoorbouw
• windmolenparken
• tuin- en landschapsaanleg
• mijnbouw
• waterbouw en stormwaterbeheer
• Groendaken
• luchthavens en zeehavens

Projectservice
Onze projectservice omvat het maken van projectgebonden voordimensioneringen met behulp van onze speciaal ontwikkelde programma’s
voor de verschillende toepassingen volgens Duitse, Amerikaanse en Europese normen. Bovendien maken wij AutoCad-tekeningen en bieden wij
service op uw bouwplaats door ons of onze distributeurs...wereldwijd!
Gebruik onze aanvraagformulieren voor de start van uw succesvolle
geotechnisch projecten.

Kwaliteitsnormen
SoilWeb® Geocellen worden uitsluitend vervaardigd uit HD-PE.
Dit garandeert een constante productkwaliteit en betrouwbare
materiaaleigenschappen. De productie volgt strikt de CE-richtlijnen.
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Toepassingen:
• Wegen- en
spoorwegenbouw
• Stabilisatie van de
ondergrond
• Wegberm
• funderingslagen
• Werfwegen en
brandweerwegen
• zee- en luchthavens
• logistieke zones

Verhoging van de
draaglast met SoilWeb®
Dankzij hun beproefde mechanische werking en lastoverdrachtskenmerken
zijn SoilWeb® geocellen bijzonder geschikt voor het verhogen van de
draagkracht van ondergronden met een lage draagkracht.

SoilWeb® Geocellen Mechanisme
SoilWeb® Geocellen werken als een soort container - ingebracht vulmateriaal wordt beperkt in laterale uitzetting,
terwijl tegelijkertijd de stijfheid toeneemt. Het gebruik van SoilWeb® Geocellen maakt het mogelijk om vulmaterialen
van mindere kwaliteit te gebruiken, waarvan sommige ter plaatse beschikbaar zijn of hergebruikt worden.
In combinatie met waterdoorlatende vulmaterialen met open poriën kan oppervlaktestabilisatie met een lage
afvloeiingscoëfficiënt of een retentiecapaciteit worden gecreëerd. Een ander belangrijk effect van dit systeem is een
grotere spreidingshoek van de belasting onder de SoilWeb® Geocellen, vergelijkbaar met het effect van een stijve
vloerplaat.

Bewezen en blijvende SoilWeb® voordelen van ons onderzoek
• Aanzienlijke verhoging van het draagvermogen voor substraten met een laag draagvermogen
• Stabiliserende lastverdeellaag met plaateffect
• Stabilisatie van het oppervlak (b.v. bermversterking):
- Verhoging van de schuifweerstand - Beperken van spoorvorming - Beperken van onderhoud
• Spanningsvermindering van 35% op ondergronden met een laag draagvermogen
• bewezen vermindering van permanente vervormingen/zettingen als gevolg van cyclische, mechanische spanning
• SoilWeb® Geocells gestabiliseerde opbouwen kunnen tot 70% dunner worden gebouwd dan niet
gestabiliseerde bovenstructuren
• Snellere installatie in alle weersomstandigheden in vergelijking met kalk/cement stabilisatie

Verhoging van de draaglast met SoilWeb® | 11
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Voordelen:
• Vermindering van de
bouwhoogte
• Lastverdeling tot 90% in
de palen
• Spanningsvermindering
tussen de palen
• Grotere paalafstand
• Besparing van bouwtijd
• Gebruik van zand in plaats
van ballast

SoilWeb® Aanleg van doorlaatbare paden | 13

Lagen voor lastverdeling
met SoilWeb®

Waterdoorlatende
wegenbouw met SoilWeb®

Door hun mechanische eigenschappen (cf. plaateffect) zijn SoilWeb®

Door middel van geperforeerde SoilWeb® geocellen en afgestemde
vulmaterialen, kunnen ecologisch geïnspireerde structuren worden
gecreëerd die lucht- en waterdoorlatend zijn en tegelijkertijd bestand zijn
tegen hoge belasting.

Geocellen bijzonder geschikt als lastverdelende laag boven paalvormige
draagelementen. In vergelijking met ongestabiliseerde systemen en rekening houdend met de totale kosten, laat het gebruik van SoilWeb® Geocellen
een vermindering van de dikte van de opbouw toe, alsook het vergroten van
het kolommenraster.
Een belangrijk voordeel van de productie van lastverdelingslagen met behulp van SoilWeb geocellen, vergeleken met andere geosynthetics, ligt in de
bruikbaarheid van kosteneffectieve bulkmaterialen, b.v. zand.

A
B

1

Bescherming van boomwortels
Bescherming van wortels van bomen tegen verdichting en mechanische
belasting veroorzaakt door verkeersbelastingen op toegangswegen en
parkeerterreinen door de effectieve lastverdeling en spanningsreductie van
SoilWeb® Geocellen. Testen in Duitsland hebben aangetoond dat SoilWeb®
Geocells de verdichting in de wortelzone verminderen en zo zorgen voor een
gezond boomwortelklimaat.

Toegangswegen voor windmolenparken

2

3

C

4

Onze SoilWeb® geocellen kunnen worden gebruikt als een kosteneffectief
en veerkrachtig funderingsysyteem voor toegangswegen en werfwegen
voor windmolenparken. Vaak kunnen deze toegangswegen in zeer korte tijd
worden aangelegd zonder ingrijpende bodemvervanging met gebruikmaking van plaatselijk ophoogmateriaal en op een ondergrond met een gering
draagvermogen.

5

6

7
D

1. bovenbouw
2. vulmateriaal
3. SoilWeb® geocellen
4. werklaag

8
5. geotextiel
6. zachte laag
7. paalvormige steunelementen
8. draagkrachtige ondergrond

Voordelen:
• uiterst snelle installatie
• Minder onderhoud
• gebruik van zand en
lichte materialen
• Beperktere
installatiehoogte
• lucht- en waterdoorlatend
• stabiele, zwaar belastbare
oppervlakken
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Toepassingen:
• Tuin- en
landschapsarchitectuur
• Ophoging van wegen en
spoorwegen
• Bufferbekkens en vijvers
• Bescherming tegen
overstromingen
• Taluds en hellingen
• stortplaatsen
• Dakbegroening

SoilWeb®
erosiebescherming
Het SoilWeb® Geocells systeem als erosiebescherming biedt een brede
waaier aan oplossingen. Basisprincipe: Het vulmateriaal dat in de SoilWeb®
Geocellen op de helling wordt geplaatst, wordt beschermd tegen erosie en
beveiligd tegen afglijden. Afhankelijk van de helling en de lengte van het
talud hebben wij de juiste SoilWeb® Geocellen voor uw project.

Duurzame en langdurige bescherming tegen erosie
Het SoilWeb® Geocells systeem in combinatie met een opvulmateriaal zorgt voor een permanente oppervlakte
stabilisatie met/zonder herbegroeiing, tegen erosie of afschuiving.

Verschillende oplossingen met SoilWeb® Geocellen in erosiecontrole:
Begroeide hellingen
SoilWeb® Geocellen gevuld met teelaarde kunnen rechtstreeks met planten en grassen op de helling worden
beplant. De combinatie van SoilWeb® Geocellen en onze GREENFIX® erosiebeschermingsmatten is een ecologisch
geoptimaliseerde constructiemethode waarmee we zelfs extreem steile hellingen kunnen vergroenen.
Afdekken met steenslag of grind
Door gebruik te maken van SoilWeb® geocellen kunnen kosteneffectievere bulkmaterialen met een kleinere
korreldiameter worden gebruikt.
Bescherming van waterdichtingssystemen
Afgedichte hellingen kunnen worden beschermd met SoilWeb® Geocellen. In deze toepassing worden de SoilWeb®
Geocellen opgehangen aan de bovenkant van de helling zonder de waterdichting te beschadigen.
SoilWeb® Geocellen en beton
Als beton om structurele redenen als vulmateriaal wordt gekozen, kunnen SoilWeb® Geocellen als een permanente
bekisting worden gebruikt.
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Toepassingen:
• Woonhuizen
• Openbare gebouwen
• Bushaltes
• Industriële
gebouwen
•Tentoonstellingszalen
• Kantoorgebouwen

SoilWeb®
Groendaken
Als de maatstaf niet voldoende is
Voor welke uitdaging u ook staat - SOILTEC ontwikkelt
projectpecifieke oplossingen die voldoen aan zelfs de meest
veeleisende dakconstructies in combinatie met de technologie voor
het begroeien van gebouwen.

Vooral in het geval van complexere dakvormen (koepeldaken, hellingen en verschillende schuine hellingen) worden
passende bijzondere SoilWeb® oplossingen ontworpen met speciale accessoires en bevestigingsmaterialen. Op die
manier passen onze SoilWeb® geocellen zich aan de structuur van het dak aan. De uitgebalanceerde perforaties van
de SoilWeb® celwanden zorgen voor een optimale watertoevoer en beworteling van de individuele honingraten.
Afhankelijk van de oriëntatie en de helling van het dak kunnen verschillende SoilWeb® celwandhoogtes worden
gebruikt, zodat de toevoer van water en voedingsstoffen, die grotendeels via natuurlijke processen verloopt, wordt
gewaarborgd en de onderhoudsbehoeftes tot een minimum worden beperkt.
Ons productportfolio houdt niet op bij het vasthouden van het substraat op hellende daken met onze SoilWeb®
geocellen, maar omvat ook de mogelijke levering van sedummatten of daktuincassettes van onze SkyGarden®
daktuin productengamma.
Profiteer van onze jarenlange ervaring voor uw groendak.

Een groendak van SOILTEC met SoilWeb® Geocellen - vele voordelen!
• Verlenging van levensduur van het dak
• Verbetering van de luchtkwaliteit
• Verbetering van de isolatie-eigenschappen (warmte/koude)
• Verbetering van het microklimaat
• Habitat voor planten en insecten
• Bevordering ecologisch regenwaterbeheer (vermindering van afvoer)
• Groene beleveing (werk- en leefomgeving)
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Toepassingen:
• Kust en oeverbescherming
• Bouw van dijken
• Overstromingsgebieden
• Opvangbassins
voor regenwater
• Bescherming tegen
overstromingen
• Bouw van vijvers/aanleg

SoilWeb®
waterbouw
SoilWeb® geocellen kunnen worden gebruikt om oppervlaktewateren te
stabiliseren en te beschermen. In combinatie met verschillende vulmaterialen kunnen zelfs de hoogste stroomsnelheden worden weerstaan.

van kanalen
• Renaturatie en
rivierbouwkunde

Bescherming door vegetatie
Vervangt kostbare, zeer onderhoudsintensieve golfbrekers door een minder onderhoudsintensieve, goedkopere
stabilisatie door vegetatie. Doeltreffend voor kanalen met lage stroomsnelheden en intermitterende waterstanden.
Met extra GREENFIX erosiebeschermingsmatten is het ecologische SoilWeb®-systeem bestand tegen
stroomsnelheden tot 9 m/s. Ideaal voor afwateringskanalen, greppels en retentiebekkens.

Bescherming door gebroken ophoogmateriaal
De SoilWeb® structuur zorgt voor een goede opsluiting van gebroken vulmaterialen. Daarom kan, in plaats van
grove, onhandelbare steenslag, minder duur vulmateriaal, met kleinere korrelfracties, worden gebruikt bij lage tot
problematische stroomsnelheden.

Bescherming door betonwapening
Met beton gevulde SoilWeb® cellen zijn ideaal voor oppervlaktewateren die onderhevig zijn aan zware hydraulische
belastingen. Het beton wordt ter plaatse in de cellen gestort, waardoor een gemakkelijk te installeren, flexibel en toch
massief systeem ontstaat dankzij de wapening, dat goedkoper is dan systemen met voorgevormde betonelementen.

Innovatieve oplossingen voor grondwerken en funderingstechnieken
Kanalen met laagsgewijs opgebouwde, beplante SoilWeb® cellen creëren natuurlijke, levende keerwanden die
bestand zijn tegen hoge stroomsnelheden gedurende korte perioden. Ze vangen verschillen in zetting in de
ondergrond op zonder de structurele integriteit te verliezen en zijn sneller en gemakkelijker te installeren dan typische
bloksystemen.
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Toepassingen:
• met gras begroeide
steile hellingen
• keermuren
• gewapende grondconstructies
• begroeide
kanaalbekledingen
• taludhellingen
• dammen ter bescherming
tegen overstromingen
• geluidsschermen/wanden

SoilWeb®
keerwanden
Met meerlaagse SoilWeb® Geocellen kunnen zware muren of gewapende
grondconstructies worden gemaakt. In het geval van verankerde
constructies worden de SoilWeb® Geocellen gebruikt als het frontelement.
Deze twee constructies kunnen meestal worden vergroend, afhankelijk van
de structuur / geometrie.

• structuren ter bescherming
tegen lawines

Structurele stabiliteit
Keermuren met SoilWeb® Geocellen zijn duurzaam en structureel stabiel. Constructies met SoilWeb® Geocellen
kunnen worden gebouwd in gebieden met zettingsgevoelige ondergrond, alsook in gebieden gevoelig voor
aardbeving.

Terrasvormige, begroeide keermuren
De honingraatstructuur van SoilWeb® Geocellen maakt directe beplanting mogelijk, afhankelijk van de geometrie van
de structuur. Door de flexibiliteit van het materiaal in termen van terreinaanpassing / modellering kunnen visueel
verfijnde en ecologisch waardevolle constructies worden aangelegd.

Opvulmateriaal / uitvoerbaarheid
Door gebruik te maken van SoilWeb® Geocellen kunnen ook laagkwalitatieve vulmaterialen worden gebruikt (bv. zand
of materiaal dat ter plaatse wordt gewonnen). De lichtgewicht SoilWeb® Geocell units zijn gemakkelijk te installeren,
vooral in gebieden met beperkte werkruimte.

Bouwpraktijk / toepassing
Met de 20 cm hoge SoilWeb® keerwandelementen kunnen keerwanden met een helling tot 80° worden gebouwd.
Afhankelijk van de statische eisen en de constructie (zware wand/gewapende aarde) kunnen units met inbouwdiepte
van 0,54, 0,80, 1,07, 1,33 tot 1,60 m worden gebruikt. De units worden voorgespannen door middel van
montageframes of montagebeugels (zie ook afzonderlijke installatie-instructies).
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SoilWeb® productinformatie

Producttoebehoren SoilWeb®

SoilWeb® geocellen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Een SoilWeb® type op maat van uw project voldoet
aan de technische vereisten om een economische en geotechnisch interessante oplossing te bieden. De celgrootte en
-hoogte zijn afhankelijk van het type toepassing, de omstandigheden ter plaatse en de gewenste technische oplossing. Neem contact op met ons of met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

Ons innovatief finn™ accessoiregamma stelt u in staat onze SoilWeb®
geocellen snel en kosteneffectief te installeren in alle toepassingen.
Niet alleen de technische eigenschappen van de geocellen zijn doorslaggevend voor uw project, ook een gecoördineerd systeemtoebehoren
garandeert een geotechnische oplossing op lange termijn. De technische
eigenschappen van de finn™-serie zijn afgestemd op onze SoilWeb®
geocellen en maken deel uit van elke dimensionering van uw projecten.

SoilWeb® units voor wegenbouw, erosiebestrijding en waterbouw
SoilWeb® Type

SW20P

SW30P

SW40P

Celgrootte

224 x 259 mm

287 x 320 mm

475 x 508 mm

Celoppervlakte

289 cm2

460 cm2

1206 cm2

Celwand perforatie

20.9% ± 1.5%

16.8% ± 1.5%

19.8% ± 1.5%

Aantal cellen per m²

34.6

21.7

8.3

Hoogte celwand

50 mm, 75 mm, 100mm, 200mm und 300mm*
10 x 34

8 x 34
*8 x 21

5 x 34
*5 x 21

Afmetingen unit

7.70 x 2.60 m

9.70 x 2.60 m
*6.00 x 2.60 m

15.80 x 2.60 m
*9.90 x 2.60 m

Oppervlakte Eenheid

20 qm

25 qm
*15.5 qm

41 qm
*25.5 qm

Aantal cellen per eenheid

Eén ‘klik’-oplossing

finn™-Ray
finn™-Clip

Ontworpen met in gedachte installatiesnelheid, productiviteit en economische optimalisatie, verbindt de nieuwe
finn™-Key SoilWeb® geocellen sneller dan ooit met slechts één ‘klik’. Met de finn™-Key worden de vier zijdes van de
SoilWeb® units verbonden, wat een veiligere verbinding voor lastoverdracht oplevert. Het gebruik van finn™-Keys garandeert een bewezen wrijvingsverbinding van min. 850 tot 1.700 N (DIN 13426-1-2003) per verbinding, afhankelijk van de
celwandhoogte.

finn™-Key voordelen:
• 3 x snellere installatie dan conventionele methoden
• Geen apparatuur of elektriciteit nodig - kostenbesparend
• snelle verbinding, zelfs op steile hellingen

finn™-Key

• er is maar één arbeider nodig om een verbinding te maken
• extreem hoge treksterkte

*) De 300 mm hoge SoilWeb® units zijn verkrijgbaar in de types SW30 en SW40.

• weerbestendig, lange levensduur

SoilWeb® units voor keerconstructies
SoilWeb® Type SW30P
Afmeting cel 287 x 320 mm, hoogte 200 mm
voorste celwand:
gesloten, kleur: dennengroen,
zijdelingse aansluitopeningen Ø 10 mm.
achterste celwanden:
geperforeerd 16,8% ± 1,5%, kleur: zwart.

Cellen per unit

Afmetingen unit

2x8

0.57 x 2.60 m

3x8

0.84 x 2.60 m

4x8

1.12 x 2.60 m

5x8

1.40 x 2.60 m

Cellen per unit

Afmetingen unit

3 x 34

0.60 x 9.00 m

5 x 34

1.00 x 9.00 m

Projecttoebehoren SoilWeb®
Wij weten dat uw project zelden stopt bij onze SoilWeb® Geocellen. In combinatie met onze GREENFIX® erosiebeschermingsmatten, geproduceerd in Duitsland en in Europa verdeeld, van natuurlijke vezels, en onze SkyGarden®
groendaksystemen, zijn wij een van de weinige bedrijven ter wereld die een complete geotechnische systeemoplossing uit één hand aanbieden.

SoilWeb® units voor wegberm
SoilWeb® Type SW20P
Afmeting cel 265 x 205 mm,
celwandhoogte 150 mm
geperforeerd 20,9% ± 1,5%, kleur: zwart.

SoilWeb® Geocellen en Greenfix® Erosiebeschermingsmatten. SoilWeb® Geocellen en SkyGarden® groendakmatten.

®

Uw verdeler:
Headquarter
Neue Finien 7a, 28832 Achim
Tel.: +49 4202-7670-0
E-Mail: geozellen@soiltec.de
www.soiltec-geosystems.de

Brazil Office
São Paulo | P: +55(19) 3805-2818
E: m.mantelato@hitecent.com

TRIBUTE BV
Esdoornhof 32
3831 XZ Leusden
P +31 06-21914740
E info@tributegreenfix.nl
www.tributegreenfix.nl

Tunisia Office
Boumhel, Tunis | P: +216 79 215 301
E: contact@socopred.tn

SoilWeb® is een geregistreerd handelsmerk van SOILTEC GmbH, Duitsland. Deze informatie is opgesteld ten behoeve van klanten die geïnteresseerd zijn in SoilWeb® Geocell producten. Deze is
zorgvuldig gecontroleerd voor publicatie. SOILTEC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid ervan. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen
welke informatie of materialen geschikt zijn voor het beoogde gebruik of het soort gebruik.
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Oxnard, CA | P: +1(805) 247-9007
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