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BONTEC® GEOTEXTIEL

ISO-certificering
ISO 14001-certificaat (niet-geweven geotextielen)
CE-markering

Tijdens het productieproces worden de geotextielen
getest om de kwaliteit van het product te waarborgen.
Door de uitgebreide laboratoriums op de
productielocaties wordt uw geotextiel altijd naar de
gespecificeerde wensen gemaakt. 

Onze geotextielen worden voorzien van UV
beschermende verpakkingen. 

Aan het einde van de productieketen wordt het
eindproduct uitgebreid getest om er zeker van te zijn
dat het voldoet aan de gespecificeerde en
gedeclareerde product specificaties. 

KWALITEIT EN CERTIFICERING

Beuker Kunststoffen heeft een ruim assortiment met geweven en niet-geweven geotextielen.
Onze geotextielen zijn gemaakt van polypropyleen en polyethyleen. Beuker/Bontec® geotextielen
worden gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw voor scheiding, filtratie, wapening, drainage
en/of bescherming.
Door een groot aantal beschikbare types zijn onze geotextielen voor elk specifieke project toepasbaar. Er kan
onderscheid gemaakt worden in treksterkte, dichtheid, mechanische eigenschappen en
waterdoorlaatbaarheid.

HET GEBRUIK VAN GEOTEXTIEL

Scheiding
Om te voorkomen dat twee verschillende materialen met elkaar
vermengd raken.  

Filtratie
Om te voorkomen dat fijne bodemdeeltjes worden meegevoerd
met de ongehinderde waterstroom loodrecht op het vlak.  

Bescherming
Tegen mechanische beschadiging tijdens de uitvoering en na de
voltooiing van een specifiek bouwproject.  

Drainage
Als afvoerkanaal voor zich verplaatsende vloeistoffen of gassen
in het vlak van het geotextiel. 

Wapening
De wapening voorkomt dat  de grondconstructie gaat bewegen.

Spanningsvermindering
Aangebracht als tussenlaag in asfaltverhardingslagen van
nieuwe wegen of wegen die worden voorzien van een nieuw
wegdek. 

Afdichting
Wanneer het geotextiel wordt verzadigd met een
hechtingscoating werkt het als een barrière tussen asfaltlagen. 

Erosiebescherming 
Beschermt de ondergrond tegen krachten van bewegend water,
of tegen wind- of regenerosie.
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KENMERKEN EN VOORDELEN
• Levensduur van minimaal 100 jaar
• Hoge mechanische robuustheid
• Goede dempingseigenschappen in combinatie met een hoge rek
• Hoge perforatieweerstand en slijtvastheid
• Bijzonder goede waterdoorlaatbaarheid en uitstekende filtratie eigenschappen
• Hoge weerstand tegen UV-straling beschikbaar binnen het assortiment
• Aanzienlijke vermindering van ecologische voetafdruk en kosten in vergelijking met traditionele methoden

Een vlamvertragend producttype is beschikbaar als drainage- en/of beschermingslaag bij toepassingen
met een hoog risico op vlammen, zoals in tunnels.

NIET-GEWEVEN GEOTEXTIELEN

NW
Vernaald niet-geweven geotextiel 
voor scheiding en filtratie

De hydraulische eigenschappen van Bontec NW niet-geweven geotextiel stimuleren de opbouw van  een
natuurlijke bodemfilter in de aangrenzende bodem, wat zorgt voor filtratiestabiliteit op de langere termijn.

FUNCTIES:
Scheiding

Filtratie

Technische gegevens
• CBR-doorponsweerstand van 0,85 tot maximaal 7,5 kN
• Uniforme treksterkten in alle richtingen over de gehele
lengte en breedte van elke rol tot max. 45 kN per meter
breedte
• Leverbaar in rollen van 5,25 m; andere breedten op aanvraag
• Standaard rollengte 100 m

Protec
Vernaald niet-geweven geotextiel 
voor bescherming

FUNCTIES:
Bescherming

Erosiebescherming
Drainage

Veelvoorkomende toepassingsgebieden zijn onder meer bescherming van kostbare coatings van
pijpleidingen bij opvulling van leidingsleuven, gebruik als erosie werende laag onder stortsteenbewapening
bij kustverdedigingsprojecten en als beschermingslaag voor stortplaatsen  en reservoirs. Door de grotere
dikte biedt Protec niet- geweven geotextiel betere waarden voor waterstroming in het vlak dan standaard
vernaald niet-geweven geotextiel waardoor het voor bepaalde toepassingen ook kan worden gebruikt als
drainagelaag.

Technische gegevens
• Treksterkten variërend van 20 kN/m tot 100
kN/m in combinatie met rekpercentages van 80%
of hoger zorgen voor een hogere energie-index
• Leverbaar in eenheidsgewichten van 300 tot
1500 g/m2
• Materiaaldikte tot 10 mm
• CBR-doorponsweerstanden tot 20 kN
• Vervaardigd uit stapelvezels van 100% virgin
polypropyleen
• Projectspecifieke afmetingen mogelijk
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NIET-GEWEVEN GEOTEXTIELEN

SNW
Vernaald niet-geweven geotextiel 
voor scheiding, filtratie en bescherming

Dankzij de optimale combinatie van polymeer en onze unieke productietechnologie is ons SNW-product
assortiment het minder dikke alternatief  voor geotextielen die typisch worden toegepast voor bescherming
van niet-doorlaatbare membranen  bij de aanleg van stortplaatsen en reservoirs, en ter bescherming van de
kust onder steenslag en betonweringen. 
Speciale technische SNW-producttypen met UV- additieven zijn leverbaar voor geobags voor kust-  of
oeverbescherming en andere toepassingen.

FUNCTIES:
Bescherming

Scheiding
Filtratie

Technische gegevens
• SNW niet-geweven geotextielen zijn vervaardigd uit stapelvezels
van 100% virgin polypropyleen
• Leverbaar in eenheidsgewichten van 120 tot 1000 g/m2
• Leverbaar met CBR-doorponsweerstanden tot 12 kN
• Rollen zijn 5,25 m breed; andere breedten zijn op verzoek leverbaar
• Standaard rollengte 100 m

BonarPave
Speciaal technisch vernaald 
niet- geweven geotextiel voor 
spanningsvermindering en afdichting

FUNCTIES:
Spanningsvermindering

Afdichting

BonarPave geotextiel biedt een optimale treksterkte met bijbehorende hoge rek. Dit garandeert dat het
verzadigde niet-geweven geotextiel spanning absorbeert, maar tegelijkertijd de contouren van het
onderliggende oppervlak blijft volgen.
Het materiaal heeft de vereiste klevende eigenschappen voor bitumen die zorgen voor een sterke hechting
tussen de oude en de nieuwe toplaag. Dit stimuleert dat het bitumen vanuit de kleeflaag omhoog wordt
getrokken, wat ervoor zorgt dat er een sterke binding ontstaat tussen het BonarPave-textiel en het
onderliggende oppervlak.

BonarPave vormt een permanente waterdichte barrière die het binnendringen van water van bovenaf in de
funderingslaag voorkomt. Dit beschermt de ondergrond tegen het binnendringen van water via het wegdek en
tegen de verminderding van het draagvermogen die hierdoor kan ontstaan.

Technische gegevens
• Standaard eenheidsgewicht 140 gr/m2
• Bitumenretentie 1,17 liter/m2
• Breedte tot 5,25 m
• Rollengte 100 m
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GEWEVEN GEOTEXTIELEN

SG
Geweven geotextiel voor 
scheiding en wapening

Bontec SG wordt gebruikt voor toepassingen zoals toegangswegen en verharde standplaatsen, rijwegen,
parkeerplaatsen en kustverdedigingsprojecten. Een  van de belangrijkste toepassingen is het gebruik als
scheidingsmateriaal waarbij de eis bestaat dat moet worden voorkomen dat zacht in-situ bodemmateriaal
vermengd raakt met zuivere granulaire aanvulling. Bontec SG geweven geotextielen zijn met een reeks  aan
openingsdiameters leverbaar.
Het Bontec SG-assortiment assortiment kent een hoge mechanische sterkte per eenheidsgewicht waardoor
het een kosten besparende en betrouwbare oplossing is voor wegen en tijdelijke toegangswegen.

FUNCTIES:
Scheiding

Filtratie
Wapening

Technische gegevens

• Bontec geweven geotextielen worden vervaardigd uit
virgin polypropyleen.
• Treksterkten van 14 tot 110 kN/m
• CBR-doorponsweerstanden variërend van 1,8 tot 12,5 kN
• Standaard uit voorraad leverbaar op rollen van 5,25 m
breedte, of met andere breedtemaat op aanvraag
• Standaard rollengte 100 m

HF
Geweven geotextiel voor 
scheiding en filtratie

FUNCTIES:
Filtratie

Scheiding

Geotextielen uit het HF (High Flow) assortiment kunnen worden gebruikt als omwikkeling voor filters, als filter- 
 of scheidingslaag, als erosie werende laag of voor verdeling van belasting. Niet alleen biedt dit geotextiel de
mogelijkheid om vloeistoffen door te laten zonder  dat bodemmateriaal kan passeren, maar maakt het  ook
snelle afvoer van overtollig water door het materiaal heen mogelijk, zelfs in fijnkorrelige grondsoorten. 
De HF-lijn dient te worden gebruikt voor toepassingen waarbij snelle waterstroming erg belangrijk is en waarbij
tegenstromen aanwezig kunnen zijn. De unieke kenmerken van dit kwalitatief hoogwaardige geotextiel is te
danken aan de samenstelling van polypropyleen en polyethyleen garens. 

Technische gegevens
• Kenmerkende maasgrootte variërend van 180 tot 1300 µm
• Waterstroming tot maximaal 600 liter/m2.s loodrecht op het
vlak van het geotextiel
• Treksterkten tot 40 kN/m
• CBR-doorponsweerstanden tot 6 kN
• Uit voorraad leverbaar op rollen van 5,25 m breed of andere
breedten op aanvraag
• Standaard rollengte 100 m
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