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Parametry siatki:



Dlaczego ROAD MESH® ?

Wzrost natężenia ruchu oraz zwiększone obciążenia na oś pojazdu 

powodują przyspieszone zużycie tradycyjnych nawierzchni 

drogowych oraz skrócenie okresu ich użytkowania. 



Zastosowanie zbrojenia o odpowiedniej sztywności do 

wzmacniania tradycyjnych nawierzchni asfaltowych pozwala na 

poprawę i optymalizację ich trwałości. Materiał, który ze względu 

na swoje parametry techniczne uznawany jest za szczególnie 

odpowiedni do zbrojenia nawierzchni asfaltowych to stal. 





Długotrwałe i intensywne użytkowanie podatnej 

konstrukcji drogowej prowadzi do “zmęczenia” mieszanki 

mineralno-asfaltowej i w efekcie, po przekroczeniu 

trwałości zmęczeniowej, jej pękania. 



Road Mesh® poprzez przejęcie poziomych naprężeń rozciągających 

przyczynia się do przeciwdziałania spękaniom zmęczeniowych i tym 

samym znacznego zwiększenia trwałości warstw asfaltowych 

leżących nad siatką. 

Efekt ten otrzymamy instalując siatkę Road Mesh® zarówno w 

nowobudowanej konstrukcji podatnej, jak i przy remoncie istniejącej 

nawierzchni.

+ Slurry seal



Road Mesh® poprzez przejęcie poziomych naprężeń rozciągających 

przyczynia się do przeciwdziałania spękaniom zmęczeniowych i tym 

samym znacznego zwiększenia trwałości warstw asfaltowych 

leżących nad siatką. 

Efekt ten otrzymamy instalując siatkę Road Mesh® zarówno w nowobudowanej 

konstrukcji podatnej, jak i przy remoncie istniejącej nawierzchni.

+ Slurry seal





Pęknięcia w podbudowie sztywnej lub innej popękanej warstwie o 

podobnych cechach mają tendencję do odwzorowywania się w 

nowych warstwach, tj. dalszego pękania aż do górnej powierzchni. 

Układane na takich nawierzchniach (podbudowach) nowe warstwy 

asfaltowe nie mają najczęściej odpowiedniej wytrzymałości na 

rozciąganie, aby przeciwdziałać powstawaniu takich pęknięć. 



Aby zapobiec temu zjawisku siatka Road Mesh®

instalowana jest z warstwami asfaltowymi w celu 

przejęcia naprężeń i odkształceń rozciągających, a co za 

tym idzie ograniczenia propagacji pęknięć z podbudowy 

do nawierzchni.





W wyniku obciążenia ruchem kołowym, nawierzchnia asfaltowa 

poddawana jest powtarzalnym obciążeniom siłami ścinającymi, 

czego skutkiem są deformacje lepkoplastyczne - koleiny. 



Siatka Road Mesh® posiada otwartą, przestrzenną strukturę, dzięki 

czemu idealnie współpracuje z mieszanką mineralno-asfaltową. 

Instalowana bezpośrednio pod warstwą ścieralną (przy grubości 

warstwy około 60 mm) będzie przecinała krzywe poślizgu i 

zdecydowanie zmniejszała możliwość wystąpienia zjawiska 

koleinowania.



Siatka Road Mesh® posiada otwartą, przestrzenną strukturę, dzięki 

czemu idealnie współpracuje z mieszanką mineralno-asfaltową. 

Instalowana bezpośrednio pod warstwą ścieralną (przy grubości 

warstwy około 60 mm) będzie przecinała krzywe poślizgu i 

zdecydowanie zmniejszała możliwość wystąpienia zjawiska 

koleinowania.



W przypadku poszerzania istniejącej drogi, mogą występować

pęknięcia podłużne na styku starej i nowej konstrukcji 

spowodowane nierównomiernymi osiadaniami i ugięciami (różne 

moduły sztywności warstw starej i nowej konstrukcji). 



Road Mesh® przejmuje część naprężeń powodujących pęknięcia. 

Dobre kotwienie siatki w mieszance mineralno-asfaltowej pozwala 

na jej optymalne obciążenie, a tym samym odpowiednie 

wykorzystanie. Wymagana szerokość wzmocnienia siatką stalową

Road Mesh® wynosi minimum 2 metry (po 1 metrze zakotwienia w 

starej i nowej konstrukcji nawierzchni)
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Instalacja i mocowanie siatki stalowej Road Mesh® może być

wykonane przy użyciu membrany „slurry seal”

Przyklejenie warstwą slurry seal



1. Frezowanie i oczyszczenie powierzchni przewidzianej do 

ułożenia Road Mesh®. Siatka stalowa powinna być ułożona na 

powierzchni równej (ew. wyrównanej warstwą profilującą). 

Nierówności takie jak koleiny lub wyżłobienia o głębokości 

większej niż 1cm powinny być sfrezowane lub wypełnione. Ze 

starej nawierzchni należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia nie 

będące jej trwałą, integralną częścią, a całą powierzchnię

oczyścić sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem.



2. Rozwijanie siatki stalowej przy użyciu specjalnego przyrządu. 

Siatkę należy układać „wewnętrzną” stroną do powierzchni podłoża, 

a poszczególne pasma układać z zakładem  min. 15cm w kierunku 

podłużnym i min. 30cm w kierunku poprzecznym. Na łukach drogi o 

małym promieniu siatkę należy ponacinać w kierunku poprzecznym 

do osi drogi i zakładając „klinowo” na siebie ponacinane kawałki 

siatki uformować odpowiedni łuk. 



3. Odprężanie siatki Road Mesh®.  W celu wyprostowania i 

usunięcia naprężeń wewnętrznych, należy kilkakrotnie przejechać

po siatce w kierunku podłużnym walcem o gumowych kołach.



4. W przypadku zastosowania membrany „slurry seal”, na 

powierzchni siatki należy ułożyć na zimno warstwę mieszanki 

mineralno-emulsyjnej o grubości ok. 1cm. Sposób układania 

mieszanki powinien być dostosowany do wielkości robót i powinien 

w trwały sposób przymocować siatkę stalową do podłoża.  



6. Układanie górnych warstw nawierzchni. Na zainstalowanej 

siatce Road Mesh® ułożyć nowe warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej.



7. Zagęszczanie nowych warstw walcem.



Lewin Kłodzki – DK nr 8

Podcięcie skalnej skarpy na dodatkowy pas jezdni



Lewin Kłodzki – DK nr 8

Ułożenie Road Mesh na połączeniu istniejącej i nowej nawierzchni



Lewin Kłodzki – DK nr 8

Ułożenie kolejnej warstwy asfaltowej i ścieralnej na siatce Road Mesh



Warszawa – ul. Racławicka

Sfrezowanie starej nawierzchni ulicy oraz dołożenie lewoskrętu



Warszawa – ul. Racławicka

Przyklejanie warstwa Slurry Seal siatki Road Mesh do podłoża



Warszawa – ul. Racławicka

Układanie nawierzchni na siatce Road Mesh 



Warszawa – ul. Racławicka

Układanie nawierzchni na siatce Road Mesh 



Wrocław – Wybrzeże Wyspiańskiego

Układanie siatki Road Mesh na kostce brukowej



Wrocław – Wybrzeże Wyspiańskiego

Mocowanie siatki Road Mesh warstwą Slurry Seal



Wrocław – Wybrzeże Wyspiańskiego

Mocowanie siatki Road Mesh warstwą Slurry Seal



Częstochowa – DK nr 1

Przygotowanie  - sfrezowanie starej nawierzchni



Częstochowa – DK nr 1

Przygotowanie  - ułożenie warstwy wyrównawczej



Częstochowa – DK nr 1

Ułożenie siatki Road Mesh



Częstochowa – DK nr 1

Odprężanie siatki Road Mesh walcem ogumionym



Częstochowa – DK nr 1

Mocowani siatki Road Mesh warstwą Slurry Seal



Częstochowa – DK nr 1

Mocowani siatki Road Mesh warstwą Slurry Seal



Częstochowa – DK nr 1

Rok po oddaniu drogi do użytku



Legnica – Obwodnica

Sfrezowanie pobocza



Legnica – Obwodnica

Składowanie siatek Road Mesh przed wbudowaniem



Legnica – Obwodnica

Ułożenie siatki Road Mesh



Legnica – Obwodnica

Mocowanie siatki Road Mesh przy użyciu gwoździ




