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Reabilitarea infrastructurii rutiere 
Municipalitatea Târgu Mureş - Strada Livezeni  

Reabilitarea drumurilor utilizând balast stabilizat cu ciment  şi 
un geocompozit antifisură destinat întârzierii apariţiei fisurilor în 
stratul nou de asfalt  

Project Data: 

Aplicaţia: Strat antifisură 

Locaţia: Târgu Mureş 

Data:  Mai 2010 

Produs: PGM-G100 ID 

Cantitatea: 28.000 m2 

Beneficiar: PrimăriaTârgu 
Mureş 

Constructor: Geiger 
Transilvania / Astor Com 

Proiectant: Total Project  

Distribuitor: Eurosalub

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  
Târgu Mureş este oraşul de reşedintă al judeţului 
Mureş şii este situat în partea centrală a 
României. Localizat în centrul regiunii istorice 
Transilvania, Târgu Mureş este de asemenea un 
important centru cultural şi economic. În 2010, 
Primăria Târgu Mureş decide repararea câtorva 
străzi din oraş: Strada Băneasa, Strada Budiului, 
Strada Podeni, Strada Livezeni, utilizând 
tehnologii moderne pentru reabilitarea de drumuri 
cum ar fi ranforsarea ca şi soluţie optimă pentru 
reducerea costurilor de întreţinere şi prelungirea 
vieţii drumului. 

PROIECTAREA  
După efectuarea studiilor, proiectantul şi 
consultantul proiectului au ajuns la concluzia că 
geocompozitul antifisură, TenCate PGM-G100 ID, 
îmbibat cu conţinutul corect de bitum şi instalat pe 
un substrat de balast stabilizat cu ciment  este 
cea mai buna soluţie tehnică pentru proiect. 

INSTALAREA 
Dupa compactarea fundaţiei şi turnarea stratului 
stabilizat cu ciment, suprafaţa este tratată cu 0.5 
l/m2  emulsie bituminoasă pentru a preveni 
evaporarea rapidă a apei şi pentru a etanşa porii 
deschişi de la suprafaţă înainte de a aplica a 
doua cantitate de emulsie necesară lipirii 
geocompozitului de aproximativ 1.6 l/m2 la 7 zile 
după stabilizarea cimentului. După aceste 
proceduri se instaleaza geocompozitul antifisură 
peste emulsie urmând turnarea stratului de 
binder. Dupa 3 zile s-au extras împreună cu 
constructorul carote din structura drumului. 
Concluzia a fost că legătura dintre stratul de 
balast stabilizat cu ciment, geocompozitul 
antifisură şi noul strat de asfalt au conlucrat 
perfect îndeplinind astfel pe deplin specificaţiile. 
La final constructorul instalează stratul de uzura. - 4 cm capacitate portanta BA 16 

- 6 cm strat binder AB 2 
- Geocompozit PGM-G100 ID 
- emusie 1.6 l /m2 EBCR65 
- Sigilare contra evaporarii 0.5 l /m2 
- 15 cm 6% stabilizare cu ciment  

PRODUSUL 
Geocompozitul antifisură PGM-G ID, dezvoltat şi 
produs de către TenCate Geosynthetics este 
soluţia ideală pentru lucrările de ranforsare a 
asfaltului peste stabilizarea cu ciment. Aceasta 
este o soluţie sigură care prelungeşte durata de 
viaţă a noului strat de asfalt  prin întârzierea 
apariţiei si propagării fisurilor reflexive.
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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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Emulsionarea suprafeţei de balast stabilizat împiedicaă 
evaporarea apei din structură 

Suprafaţa  de balast stabilizat 
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Instalarea geocompozitului antifisură Geocompozitul nu necesită suprapunere 

Carote Aderenţa optimă a geocompozitului cu cele 2 straturi 
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