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Reabilitarea Bd. George Coşbuc 
Municipalitatea Galați  

Instalarea unui nou strat de asfalt peste suprafața fisurată 
existentă din dale de beton 

TenCate reușește să dezvolte și să producă 
materiale performante, economice cu 
rezultate excelente în practică iar datorită 
colaborării de succes cu clienții săi oferă 
soluții remarcabile în domeniu. 

PROIECTUL 
Galați este un oraș municipiu în România. 
Aflat în partea estică a țării, Galați este cel 
mai mare oraș port de pe Dunăre. În fiecare 
an municipalitatea orașului investește în 
reabilitarea sistemului rutier local. 

PROVOCAREA 
Bulevardul George Coșbuc se află în centrul 
orașului, suportând intregul trafic al 
acestuia. Suprafața existentă este extrem 
de deteriorată și datorită dalelor de beton 
aflate la baza acesteia. Motiv pentru care, 
noul strat de asfalt necesită ramforsare 
împortiva fisurilor de reflexie. Cu ajutorul  
asistenței tehnice și a 

experienței acumulate TenCate a oferit cea 
mai economică și durabilă soluție. 

SOLUŢIA 
După analizarea datelor s-a decis ca 
materialul TenCate PGM-G 100/100, saturat 
cu cantitatea optimă de bitum, se va instala 
peste stratul de egalizare al drumului. 
Acestă soluție fiabilă va prelungi 
considerabil anduranța/durata de exploatare 
a noului strat de asfalt prin împiedicarea 
propagării fisurilor de reflexie formate pe 
rosturile dalelor de beton. 

- 4 cm strat de uzură BA 16 

- geocompozit de ramforsare a   
asfaltului PGM-G 100/100 

- emulsie 1,8l/mp EBCR 65 

- 3-5 cm strat de egalizare  

- asfalt existent frezat 

- dale vechi de beton

Date proiect: 

Aplicaţia: Strat antifisură 

Locaţia: Galați 

Data: Noiembrie 2005 

Produs: PGM-G 100/100 

Cantitatea: 11.000 m2 

Beneficiar: 
Municipalitatea Galați 

Constructor: Civica si 
Citadina ’98 

Distributor: Rompolykem 
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Informaţiile oferite sunt după toate cunoştinţele noastre adevărate şi 
corecte, cu toate acestea noi rezultate ale cercetării şi experienţe 
practice pot face reviziile necesare. Informaţiile prezentate nu 
consituie nicio garanţie sau responsabilitate. Nu este în intenţia 
noastră de a încălca licenţe sau drepturi de autor.
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Stratul de nivelare este deja turnat; începerea instalării 
geocompozitului chiar înainte de terminarea ruperii emulsiei 

Rolele de geocompozit sunt instalate manual, cap la cap fără 
suprapunere 

Folosirea unei perii aspre pentru asigurarea lipirii/legăturii 
corecte a geocompozitului de stratul de emulsie 

Penetrarea geocompozitului de către emulsie la aplicarea unei 
presiuni pe suprafață 

Turnarea noului strat de asfalt Utilajul de turnare a asfaltului rulează peste geocompozit fără a 
cauza alunecări sau deteriorări ale acestuia
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