
NeowebTM — komórkowy system ograniczaj cy
Stabilizujemy niestabilny wiat



PRS Mediterranean Ltd.

Nasze zaanga owanie
Firmie PRS przy wieca idea pomocy w stosowaniu najlepszych rozwi za  problemów zwi zanych ze stabilizacj
pod o a. Nasze zaanga owanie w jako  obejmuje ca y proces — od asysty przy projektowaniu do pomocy w 
instalacji. Dzi ki temu osi gasz lepsze wyniki i mo esz spa  spokojnie. Gdy potrzebne jest rozwi zanie problemów 
ze stabilizacj  pod o a, zaufaj liderom w bran y.
W a ciwym rozwi zaniem jest rma PRS!

Metoda PRS
PRS podejmuje wyzwania zwi zane ze stabilizowaniem pod o a, stosuj c kompleksowe podej cie systemowe, 

cz ce innowacyjne technologie, profesjonalizm personelu technicznego i gromadzone przez lata do wiadczenie 
w bran y. Pracownicy dzia u sprzeda y w rmie PRS sami s  wykwalikowanymi in ynierami. Pracuj c r ka w 
r k  z klientami analizuj  wszelkie aspekty ka dego projektu i dopiero na tej podstawie opracowuj  dostosowane, 
oszcz dne i uwzgl dniaj ce dobro rodowiska rozwi zania. Oferuj c NeowebTM, komórkowy system ograniczaj cy
nowej generacji, rma PRS dostarcza sprawdzone i wysoko wydajne rozwi zania w zakresie stabilizacji gruntu na 
potrzeby wspierania obci e , zabezpieczania skarp i koryt, wype nie  zbiorników i wg bie  terenu oraz cian 
oporowych.
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System wspierania obci e
Solidne podstawy zbudowane na perforowanym systemie NoewebTM rmy PRS.
Ograniczanie przy u yciu perforowanego systemu Neoweb zapobiega p kni ciom po lizgowym i przesuni ciom 
uko nym kruszyw. System stabilizuje wype nienie, zapewniaj c roz o enie obci enia na s abym gruncie, 
stabilizacj  pod o a dla powierzchni utwardzonych i stabilizacj  dróg gruntowych. System tworzy sztywne pod o e
o wysokiej wytrzyma o ci na zginanie i dzia a jak pó sztywna p yta: rozk ada obci enie uko nie i zmniejsza 
nacisk przy kontakcie z pod o em. Mi szo  ograniczonego kruszywa mo e w porównaniu z nieograniczonym 
by  mniejsza nawet o 50 procent. Zamiast importowanych, kosztownych materia ów do wype nie  mo na u ywa
miejscowych piasków i wype nie  ziarnistych o niskiej jako ci.

1. Perforacja zwi ksza k t tarcia mi dzy wype nieniem z kruszywa a cian  komórki, przez co materia  zostaje 
lepiej ustabilizowany. W efekcie uzyskiwane jest wi ksze ca kowite roz o enie obci enia i stabilno  systemu.
2. System perforowany umo liwia uko ne odprowadzanie nadmiaru wody gruntowej i powierzchniowej, dzi ki 
czemu po nasyceniu gruntu system wspierania obci e  jest bardziej stabilny.
3. Perforacja umo liwia uko ne odprowadzanie wody mi dzy komórkami pod obszarami ruchu, w zwi zku z czym 
zredukowane zostaj  negatywne skutki zbierania si  wody w komórkach, gdy system zostanie umieszczony na 
pod o u o niskim poziomie przepuszczalno ci.
4. Perforacja umo liwia przep yw wype nienia betonowego mi dzy komórkami, co zwi ksza opór tarcia mi dzy 
wype nieniem a cianami komórki i daje znakomite utwardzenie modu owe.
5. Idealne rozwi zanie w przypadku placów wielofunkcyjnych i magazynowych, nasypów kolejowych, 
kruszywowych i ziemnych dróg dojazdowych, warstw no nych dolnych i górnych nawierzchni, pochylni, 
szlaków, materaców no nych, szerokich podstaw fundamentowych, podpór rur i przepustów czy skrzy owa
niskopoziomowych.



4. System zabezpiecze  skarp i koryt
Perforowane ciany komórek zwi kszaj  stabilno  systemu w przypadku skarp i koryt.
System zabezpiecze  skarp i korty perforowanym systemem Neoweb™ ogranicza i wzmacnia warstw  uprawn
z okryw  ro linn  lub wype nienie kamienne, kontroluj c obsuwanie spowodowane si ami hydrodynamicznymi 
i grawitacyjnymi. Gdy komórki zostan  wype nione betonem, system staje si  elastyczn  mat  betonow  z 
wbudowanymi z czami kompensacyjnymi. Jedno- i wielowarstwowe systemy zabezpiecze  spe niaj  wiele 
wymaga  strukturalnych i hydraulicznych.
Zintegrowane naci gi zapewniaj  dodatkow  stabilno  na bardziej stromych skarpach i korytach oraz w 
przypadkach, gdy geomembrana lub powierzchnia twardoglebowa lub skalna uniemo liwia kotwienie palami.
Kotwy Neo-Anchor z naci gami umo liwiaj  kotwienie górne i dolne przy zabezpieczaniu skarp i koryt.

1. System perforowany zapewnia równoleg e odprowadzanie wody z materia u wype nienia na skarpie i 
zmniejsza ryzyko obsuni cia skarpy, dzi ki czemu system jest bardziej stabilny.
2. Wi kszy opór tarcia mi dzy materia em wype nienia a perforowan cian  komórki zapewnia wi kszy opór 
przy przemieszczaniu w gór , powodowanym przez cykle zamarzania i rozmarzania oraz hydraulicznego 
wytrz sania wype nienia z kruszywa.
3. W systemach z okryw  ro linn  korzenie mog  przerasta  przez komórki i tworzy  bardziej masywn  barier
ro linn  i trwalsz  ochron  przed krótkotrwa ymi zdarzeniami hydraulicznymi.
4. Perforacja tworzy bardziej naturalne rodowisko dla ro lin i zwierz t, w którym mi dzy komórkami mog
przemieszcza  si  d d ownice i sk adniki pokarmowe.
5. Perforacja umo liwia przep yw wype nienia betonowego mi dzy komórkami, co zwi ksza opór tarcia mi dzy 
wype nieniem a cianami komórki i daje znakomity system zabezpiecze  zbrojonej skarpy lub koryta.
6. Idealne rozwi zanie w przypadku nasypów, skarp, umocnie  linii brzegowej, wa ów i grobli, obudów i 
nadk adów sk adowisk, czó  i przelewów tam, a tak e ochrony przyczó ków.



System retencji gruntu
Perforowany system Neoweb NeowebTM w zastosowaniach zwi zanych z retencj
gruntu to naprawd  wiele warstw korzy ci.
Perforowany system Neoweb™ stosowany warstwowo staje si  systemem retencji gruntu, spe niaj cym wszelkie 
wymagania strukturalne. System zapewnia elastyczno  konstrukcji i estetyk  zazielenionej warstwy wierzchniej.
Formowane s  poziome tarasy, na których ro linno  mo e kwitn  w wyeksponowanych komórkach zewn trznych. 
Nieprzepuszczalny zewn trzny system otwartych komórek zbiera wod  deszczow  i kontroluje wyparowywanie 
wody gruntowej, dzi ki czemu tworzone jest bardziej naturalne rodowisko dla ro linno ci.
Perforowany system retencji gruntu Neoweb™ umo liwia formowanie bardzo stromych powierzchni czo owych przy 
jednoczesnym zachowaniu stabilno ci strukturalnej pod obci eniem w asnym i zewn trznym. System sprawdza si
w ró nych miejscach, zw aszcza tam, gdzie pod o e tworz ci liwe, niestabilne gleby.

1. Wi ksze tarcie mi dzy perforowan cian  komórki a gruntem powoduje wi ksze tarcie o cian  tyln ,
potencjalnie redukuj c destabilizuj ce si y poziome i zwi kszaj c stabilizuj ce si y pionowe.
2. Perforowane komórki z odpowiednim materia em wype niaj cym mog  spe nia  potrzeby zwi zane z 
odprowadzaniem wody, dzi ki czemu nie jest konieczne stosowanie bardziej skomplikowanych systemów 
odwadniania.
3. W lepiej odwadnianym systemie redukowane s  si y hydrostatyczne, dzi ki czemu masa jest potencjalnie 
mniejsza, a struktura cian — bardziej ekonomiczna.
4. Nieperforowane panele czo owe w kolorze jasnobr zowym, zielonym lub specjalnym wpisuj  si  w projekt i 
lepiej komponuj  si  w ka dym rodowisku.
5. Rozwi zanie idealne w przypadku stromowanych skarp podlegaj cych ograniczeniom budowlanym ze wzgl du
na prawo drogowe (np. nasypy autostrad) czy w warunkach niestabilnych gruntów w warstwie no nej.

W zastosowaniach zwi zanych z retencj  gruntu mog  by  u ywane ramy naci gowe, u atwiaj ce kszta towanie i 
rozmieszczanie sekcji podczas wype niania.





Zbiorniki i sk adowiska
Zespo y NeowebTM I geomembrany cz  si y, aby stworzy  nieprzepuszczalne i 
bezpieczne warstwy ochronne
Nieprzepuszczalne wyk adziny maj  szerokie zastosowania w rozwi zaniach wymagaj cych utrzymywania, 
oczyszczania lub regulowania cieczy, na przyk ad w zbiornikach wodnych, stawach przeciwpowodziowych i 
basenach ciekowych oraz na wa ach i zaporach.
Nieprzepuszczalne wyk adziny oferuj  wyra ne korzy ci dla rodowiska, je li s  stosowane w gotowych 
sk adowiskach w zak adach gromadzenia lub przetwarzania odpadów.
System Neoweb™ jest na wielu typach wysypisk idealny do ochraniania liskich powierzchni, przede wszystkim 
eliminuj c potrzeb  przebijania warstwy kotwami.
Stosowanie naci gów (przewlekanych przez gotowe otwory) i zacisków, klamer oraz ko ków ograniczaj cych tworzy 
podwieszon  warstw  Neoweb™, któr  mo na przymocowa  na warstwie ochronnej bez u ycia kotew.
Systemy wype niane betonem spe niaj  wszystkie wymagania wi kszo ci rozwi za  utrzymuj cych lub 
reguluj cych ciecze, natomiast rozwi zania do pokrywania warstw  gleby s  najlepsze w przypadku zamykania 
sk adowisk i rehabilitacji terenów.
Wype nienie wirowe (w sk adowiskach) pozwala na tworzenie warstwy drena owej, która gromadzi i odprowadza 
odcieki do drenów.
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Standardowe rozmiary dla systemu z 
perforacj

Sekcje perforowane Neoweb™ s  dost pne w ró nych rozmiarach 
sekcji, rozmiarach komórek i g boko ciach komórek. Warto ci 
nominalne: Dost pna wysoko  komórek:
50-65-75-100-125-150-200 mm
Rozmiar i g boko  komórki jest zale na od zastosowania i 
zwi zanych z nim wymaga .

atwy monta
Sekcje mo na zwija  w lekkie, kompaktowe zwoje, atwe do transportu, Perforowane sekcje Neoweb™ s  l ejsze i 
atwiejsze w obs udze podczas monta u na miejsce ni  systemy ze sta ych cian.

Inne elementy systemu
Cz sto do osi gni cia zadowalaj cych wyników niezb dne s  inne elementy stosowane wraz z perforowan  sekcj
Neoweb™.
Aby zapewni  optymalne dzia anie systemu, w wielu projektach stosuje si  polimeryczne naci gi i/lub zaciski PRS Neo.

Naci gi polimeryczne
Poliestrowe naci gi, zintegrowane z systemem perforowanym przy u yciu fabrycznie wykonanych otworów, 
zapewniaj  dodatkowe mocowanie warstwy Neoweb™ do pod o a. To opatentowane rozwi zanie zapewnia 
dodatkow  stabilno  przy si ach grawitacyjnych i hydrodynamicznych — zw aszcza w przypadku zastosowa
przy korytach i skarpach. U ycie naci gów jest niezwykle wa ne, gdy warstwa dolna geomembrany lub naturalnie 
twarde/skalne pod o e uniemo liwia zastosowanie kotew z palami. Standardowe naci gi s  wykonane z 
wytrzyma ej, poliestrowej, dzianej prz dzy wielow ókienkowej. Naci gi s  przytwierdzane do systemu Neoweb™ za 
pomoc  zacisków Neo Clip, pe ni cych funkcj  ko ków ograniczaj cych lub g owic kotew.
Przedstawione rozmiary i wymiary mog  podlega  odchyleniom o +-5%.
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NeoClip
Specjalnie opracowane g owice kotew, nak adane na ko cówki pr tów zbrojeniowych, pozwalaj  oszcz dzi
podczas monta u czas i koszty materia owe. Oprócz oszcz dno ci rz du 25% na kosztach materia owych, 
stosowanie zacisków NeoClip do systemu Neoweb™ niesie ze sob  równie  wiele innych korzy ci zwi zanych z 
wydajno ci .

System Neo-Anchor
Zacisk NewClip na o ony na ko cówk  pr ta zbrojeniowego tworzy atwy w monta u system Neo-Anchor.
Rami  zacisku NewClip jest mocowane nad cian  komórki Neoweb™ lub nad naci giem, zapewniaj c tym samym 
opór przeciw nadmiernym lizgom i si om wypi trzaj cym.

Wyeliminowane zostaj  koszty i czas na formowanie ko ków zagi tych na kszta t litery „J”.
atwe w monta u ko ki kotew zapewniaj  znakomite kotwienie.

Kotwy Neo-Anchor z naci gami umo liwiaj  kotwienie górne i dolne w systemach zabezpiecze  skarp i koryt.
Kotwa Neo-Anchor mo e równie  spina  dwie sekcje Neoweb™. Kotwa Neo-Anchor jest wprowadzana przez 
komórk  z bocznym szwem mi dzy dwie sekcje Neoweb™ — ka de rami  zacisku przechodzi przez inn cian
komórki w czonych sekcjach. czenie sekcji Neoweb™ za pomoc  kotew nie eliminuje potrzeby u ycia pali w 
warunkach, gdy wymagana jest bezpieczniejsza metoda mocowania.

Ko ki ograniczaj ce Neo-Clip
Ko ki ograniczaj ce Neo-Clip s  stosowane do mocowania naci gów w okre lonych punktach przekazywania 
obci e  w rozwi zania stabilizacji skarp i koryt. Ko ki eliminuj  potrzeb  stosowania zwyk ych ko ków lub innych, 
mniej bezpiecznych mechanizmów opinania.



Perforowany system NeowebTM rmy PRS: Lider zaawansowanej 
geotechnologii

Po czenie wiedzy teoretycznej, praktycznej i do wiadczenia: sprawdzone w kompleksowych badaniach i testach. 
Innowacyjny perforowany komórkowy system ograniczaj cy NeowebTM rmy PRS zosta  zaprojektowany z my l  o 
optymalnym dzia aniu we wszystkich aspektach. Produkty i technologie rmy PRS nale  do wiod cych w bran y, 
zapewniaj c tworzenie niezawodnych, efektywnych kosztowo rozwi za  stabilizacji pod o a.
Perforowany system NeowebTM to gotowy system wieloelementowy, obejmuj cy:

Perforowany system NeowebTM,
okre lony materia  wype nienia,
inne elementy o znaczeniu krytycznym, które podnosz  warto  rozwi zania.

Elementy perforowanego systemu Neoweb maj  ró ne liczby otworów o ró nych rednicach, rozmieszczonych w 
ró nych odst pach. Odpowiedni uk ad otworów zwi ksza si  tarcia z kruszywami i betonem, poprawia osadzenie 
korzeni w systemach z okryw  ro linn  i zapewnia lepsze sko ne odprowadzanie wody.
Jako  potwierdzona certykatem ISO

Zarz dzanie jako ci  w rmie PRS uzyska o certykat ISO 9001-2000.
Wszystkie fazy produkcji s  monitorowe metod  statystycznej kontroli procesu. Polietylenowe perforowane sekcje 
NeowebTM spe niaj  rygorystyczne standardy jako ci przed dostarczeniem na miejsce i s  obj te gwarancj
producenta na materia y i wykonanie.



Korzy ci wynikaj ce z perforacji
Opracowany z my l  o u ytkowniku ko cowym system lepiej sprawdza si  w zastosowaniach zwi zanych z 
zabezpieczaniem skarp i koryt, retencj  gruntu i wspieraniem obci e .
Usprawnione sko ne odprowadzanie wody przez ciany komórek przyczynia si  do lepszego dzia ania w 
gruntach nasyconych — ciana komórki z 16% strefy otwartej umo liwia uko ne odprowadzanie nadmiaru wody 
gruntowej i powierzchniowej.
Wi ksza stabilno  mi dzy cianami komórki przy u yciu szorstkiego materia u (np. kruszywa lub betonu) — 
si a tarcia wi ksza nawet o 30%.
Zwi kszona stabilno  systemów z okryw  ro linn  — korzenie przerastaj  przez komórki i tworz  bardziej 
stabiln  mas  ro linn .
Zdrowe rodowisko gruntu — mi dzy komórkami w ca ym systemie zapewniony jest przep yw wody, przenikanie 
sk adników pokarmowych i migracja organizmów gruntowych.
Ni sze koszty monta u i d ugoterminowej konserwacji dzi ki mniejszej masie materia u i silniejszemu 
utwierdzeniu.



Stabilizujemy niestabilny świat
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