
TECHNICKÝ LIST

Štrková stabilizačná rohož

1. Popis, použitie

• Stabilná a silná štrková plocha pre prejazd vozidiel a pre chodcov
• Okamžitý priesak dažďovej vody, 180 litrov na m2

• Jednoduchá údržba, 100% vyrobené s využitím slnečnej energie a 
odpadového tepla

• Pre parkovanie, príjazdové cesty a pešie zóny

Čo je Štrková stabilizačná rohož?
Štrková stabilizačná rohož je pokrokový recyklovateľný stabilizačný systém pre štrk,
mulč, lastúry a piesok. Hexagonálnou štruktúrou pripomínajúc včelí plast (ďalej len
kazeta) a je vyrobený z kvalitného polypropylénu. Rohož je prvkom navrhnutým tak,
aby  maximalizoval  pevnosť  a  vytvoril  stabilný  základ  pre  profesionálnu  aplikáciu
štrkových chodníkov,  príjazdových ciest,  parkovísk a strešných aplikácii.  Odborná
inštalácia zaručí pevný a porézny povrch vhodný pre obytné a mestské projekty.



2. Technické parametre

Základné údaje:

Materiál čistý alebo 100% recyklovaný polypropylén 
(plne recyklovateľný)

Výrobná technológia vysoko precízne vstrekovanie plastov

Výrobné štandardy ISO9001, 16949 Lloyds, REACH

Umiestnenie výrobného závodu Európska únia

Farba biela

Bunková štruktúra šest’hran

Membrána DuPont™ Typar® – 68 g/m2

Priepustnost’ EN ISO 11058 180 l / (m2.s)

Odolnost UV odolnost’ a mrazuvzdornost

Fyzikálne údaje:

Štandardné rozmery D x Š x V 1176 x 764 x 32 mm (0,9 m2)

Rozmer XXL D x Š x V 2292 x 1176 x 32 mm (2,68 m2)

Veľkosť bunky 42 mm

Hrúbka steny, horná/spodná 0,8 - 1,4 mm

Hmotnosť plastu na m2 1,53 kg

Objem štrku 50 l/m2 = 75 kg/m2

Nosnosť bez zásypu 120 T/m2

Nosnosť po zasypaní podľa frakcie štrku do 250 – 450 T/m2



Technické dáta:

 Základné vlastnosti výrobku  Test. metóda  Jednotka  Hodnotenie

 Pevnosť v ťahu Tmax EN ISO 
10319

kN/m MD 3,7 (-0,8)
CMD 3,4 (-0,8)

 Dynamická odolnosť proti perforácii D EN ISO  
13433

kN/m 50 (+ 0)

 Odolnosť proti statickému 
prepichnutiu F

EN ISO 
12236

mm 0,500 (-0,008)

 Úvodná veľkosť O90 EN ISO 
12956

kN 225 (+/- 40)

 Priepustnosť vody VH50 EN ISO 
11058

m/s 180 x 103 (-40 + 
103)

 Životnosť podľa prílohy B Predpokladá sa životnosť viac ako 100 
rokov vo všetkých prírodných pôdach s 
teplotami <25 ° C
na základe hodnotenia trvanlivosti 
(Typargeo Reposrt 070)



3. Návod k pokládke

1. Podklad
Skladba podkladu závisí na miestnych podmienkach a 
predpokladanému zaťaženiu. Obecne dopočujeme nasledujúce 
zloženie:
-Pre chodníky: 1) Geotextíliu 200-300g/m2 na pôdu. 2)10 cm ostrého 
kameniva s frakciou 8-11 mm.
-Pre vozidlá príjazdové cesty: 1) Geotextília 200-300g/m . 2) 15-25 cm
zhutnená vrstva drveného kameniva s frakciou 16-32 mm. 3) 4-6 cm
vrstva ostrého kameniva s frakciou 8-11 mm.

2. Obrubníky
Okraje plochy olemujte - ohraničte pomocou systému plastových 
obrubníkov.

3. Zhutnenie
Stabilný, dobre zhutnený základ, ktorý je potrebný aj pri pokládke 
iných typov dlažieb je dôležitý. Pri nezhutnenom podklade môže dôjsť
k zníženej funkčnosti rohože.

4. Vyrovnanie
Po zhutnení, vrstvu ostrého kameniva s frakciou 8-11 mm zarovnajte.
Prebytočné kamenivo a prípadné ostré cudzie predmety odstráňte.

5. Pokládka
Každá kazeta má na dvoch stranách presah geotextílie. Nové kazety
pokladajte na presahujúcu geotextíliu. Maximalizujete tým stabilitu a 
boj proti burine.

6. Rezanie
V prípade potreby zarežte pomocou ručného alebo elektrického 
náradia tak, aby kazety pevne zapadli k lemu. Prosím postupujte v 
súlade s
bezpečnostnými pokyny výrobcu náradia.



7. Výplň
Kazety vyplňte jednou frakciou štrku 3-16 mm tak, aby štrk 
presahoval
nad okraj bunkovej steny o 15-20 mm (v prípade potreby viď technickú
dokumentáciu).

8. Dokončenie
Vrchnú vrstvu štrku rozhrňte hrabľami rovnomerne po inštalovanej
ploche. Údržba je obmedzená na pohrabanie a odstránenie listov,
prípadne ďalších nečistôt. V prípade potreby dosypte štrk tak aby boli
plasty pokryté viď vyššie

4. Príklady použitia

• Mestské sídla
• Rezidenčné záhrady
• Parkoviská a príjazdové komunikácie
• Chodníky a servisné cesty
• Štrkové podložie pre prejazd robotickej kosačky na elimináciu nedokosených

okrajov trávnika
•




