
Funções Técnicas dos Geotêxteis

SEPARAÇÃO
Impedem a contaminação dos agregados com diferentes
granulometrias com o solo natural. Permitem a fluxo de
água nos dois sentidos.

REFORÇO
Todo solo geralmente tem uma baixa resistência à tração.
Com a aplicação dos geotêxteis os esforços de tração são
melhores distribuídos devido à sua grande capacidade de
interação com o solo e, portanto, aumenta a resistência do
aterro/fundação.

FILTRAÇÃO
As mantas geotêxteis não tecidas permitem a rápida pas-
sagem de água através de seus poros e impedem que as
partículas de solo transpassem o material.

DRENAGEM PLANAR/RADIAL
Os geotêxteis permitem o escoamento de água e gases no
plano da manta e alivia as pressões do solo considerado.

BARREIRA IMPERMEÁVEL
Os geotêxteis não tecidos quando impregnados com 
emulsões asfálticas, elastômeros ou outros tipos de 
misturas poliméricas criam uma barreira impermeável 
contra líquidos.

PROTEÇÃO
Graças à espessura das mantas geotêxteis não tecidas, elas
absorvem os esforços (tensões localizadas) introduzidos
por objetos angulosos ou perfurantes, protegendo as
camadas adjacentes, como exemplo, as geomembranas.

Resultados dos Ensaios de Laboratório
Ensaios realizados no Laboratório de Geossintéticos da Universidade de São Paulo, Campus São Carlos

FÁBRICA
Rod. Raposo Tavares, Km 66 - Bairro Granada
Cx. Postal 08 - 18120-000 - Mairinque - SP
Fone +55 (11) 4718 8700 - Fax +55 (11) 4718 8701
CNPJ 45 723 541/0001-86 - Indústria BrasileiraIndústria de Fibras e Fios Sintéticos Ltda.



Manta geotêxtil para construção civil

Os geotêxteis GeoLLoocckk
possuem elevada
resistência à tração
podendo ser aplicado no
reforço e restrição de
deformações em estru-
turas geotécnicas ou
granulares, como exem-
plo, o reforço em taludes
permitido uma redis-
tribuição global das ten-
sões e deformações.

Pavimentação

A aplicação dos geotêxteis
GeoLLoocckk em repavimen-
tações permite a execução de
membranas viscoelásticas
impregnadas por asfalto,
impermeável, que retardam
a propagação de trincas
pré-existentes e diminuem
a infiltração de água.

A aplicação dos geotêxteis
GeoLLoocckk permite a redução de 
tensões e danos nas superfícies
expostas a carregamentos, por
exemplo, em geomembranas para
aterros sanitários.

Drenagem e
filtração

Os geotêxteis GeoLLoocckk
permitem a coleta e 
condução de fluídos em
drenos longitudinais pro-
porcionando economia no
uso de agregados naturais
e rapidez na execução 
da obra.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DOS GEOTÊXTEIS GeoLock TABELA DE FUNÇÕES DOS GEOTÊXTEIS GeoLock

Gramaturas:               de 150 g/m² até 600 g/m²

Composição:              100% fibras de poliéster

Processo:                   mantas agulhadas

Largura:                      2,15 m ou 4,30 m

Comprimento do rolo:  100 metros lineares

Podem ser produzidos materiais com especificações e
dimensões especiais, mediante consulta prévia.

Função

Campos de Aplicação

Via / Estradas

Recapeamento asfáltico

Ferrovias

Sistema de drenagem filtração

Muros de contenção

Terraplenagem

Gabiões

Molhes e pontes

Túneis

Lagoas e aterros sanitários
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Geotêxtil GeoLLoocckk

recomendados
(g/m2)

De 150 à 600

De 150 à 200

De 150 à 600

De 150 à 300

De 300 à 600

De 300 à 600

De 150 à 300

De 300 à 600

De 300 à 600

De 300 à 600

Proteção

Reforço


